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450

11r.rd,

REGIS T E R.
IIt ra', (th) Gefchiedenis van alle Godsdienilen , van de
Schepping af tot op den tegenwoordiger tyd. IVde Deel.
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g luk der Burgerlyke Maatfchappy. Utr. by 4. v. Faddenburg, in gr. Svo. f o - 16 - o 577
Lange, (d de) Het niet Christelyk Gedrag, by den Kerkenraad der Gereformeerde Gemeente in Amfterdam.
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van Dwinglandy verlost. Eene Bededags Leer+-^ reden over Gen. L. 2o. In Holland , in gr. 8vo.
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Newton, (7.) Cardiubonia , ofGemeenzaame Brieven. fitte
Deel. Amfl. by M. de Buiiin , in gr. 8vo. f2- jo-o 189
_— llde Deel. f s - 12 - o 533
Niemeijer, (11. H.) De Characterkunde van den Bybel.
Vde Deels ede Stuk. Amt. by de Wed. DO/i, in gr.
8vo . I I - 16 - o
399
1V'ie^:.
Vv 5
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R EGI STER ,
Noesfelt, (. /I.) Kort begrip van de verdeediging van de
Waarheid en Godlykheid van den Christlyken Godsdienst. Amtt. by I. de 3ongh, in 8vo. f o - t6 - o r5
No/let ,. Proeve omtrent de Electriciteit der Lichaamen.
Ucr.byS.de Weal, in 8vo.fi - to -o
371
Noodd , ( G.) Redenvoering over het Regt der Opper de
Magt. Am[t. by 7. IYeppelman, in gr. 8vo. f o - 16 - o
0.
ldenbarneveld, bygenaamd Thu/ugh. (7. G. V.) Onderzoek wegens den Beftaltbrief voor de Militie van den
Staat, van den laatulen February 1579. Utr. by B. Wild,
287
in gr. 8vo"f i - 8-0
Onderwys (Eenvoudig) in de voornaamitewaarheden. Door
de Eerw. Heeren ,1. Ledeboer en Ldp de Roo , welker beantwoording aan den Leerling wordt overgelaaten. Utr. by
.,L v. Paddenturgen 7. M. v.Ylooten, in 8vo fo -5 -0 317
Ontwerp eener volledige Gefchiedcnis van de Godsdienst gevoelens der eerl}e Christen eeuwe. I(Ie Deel. Leyd.
by d. en 7. Honkoop, in gr. 8vo. f 2 - 10-0 266
Oogpunt (Het waare) waar uit, naar de Lecre des Bybels,
het Leerstuk van CHRISTUS Verzoendood moet befchouwd
en beoordeeld worden. 's Hage , by C. Plaat, in gr.
8vo. f o- r -0139
Oosterwyk, (N. G.) Pracepta Aledicina Practice, in ufunz
Academicum digesta. Lugd. apud A. et J. Honkoop, ira
8vo. f. ?n. f. I - IO - O - Jos

O

P
apieren , in de zaak van 7. 7. le Sage ten Broek. 276. 367.
Perponcher, (W. E. de) Nieuwe Aardryksbefchryving voor
de Nederlandfche Jeugd. Utr. by de Wed. 7. van Schoonlieven , in 8vo. -I - 16 - o 373
Pes el, (F. W) De gronden der Natuurlyke Regtsgeleerdheid afgefchetst. Ifie Deel. Gouda, by G. T. v. Paddenburg, enz. in gr. 8vo. f I - 16 - o 122
Pfeifer,, ( G. H.) De Eer des Zaligmaakers gehandhaafd in
drie Redenvoeringen. Amfl. by 7. C. Kuiper ,in gr. 8vo.
410
f o - 14 - 0
Plntner, (E.) Philofophisch Gefprek over de Ongodistery.
6o11
Dordr. by 7. Ph. Streccius, in 8vo. f o - i4 - o
Pleidooi voor den Burger van Nederland. In gr. 8vo.
f 0 - 8 -O
261
Plonk, (7. 7.) Heelkundig Mengelwerk. Utr. by G. T. v. Paddenburg, in gr. 8vo. f i - o - o
195
Plois yaii Ata/lel, 7. Cc. (C.) Aanleiding tot de Kennis
der Anatomie in de Tekenkunst, betrekkelyk tot liet
Mcnsch-

REGISTER.
Menschbeeld. Met eenige Planten, en daarby gevoegde
Verklaaringen, opgehelderd. Am{I. by :i'. Tiiicmmaa , in
gr.Svo..f6-o-o 20,

Pococke, (R.) Belchryving van het Oosten, en van eenige

andere Landen. hide Deels rfte Stuk. Met P' ,.etcin.
Utr. by G. Z: enl1.van Padde°nturg in gr. - o - Oil r
Pope, (!I.) Proeve over den Menseh; Zedelyke Proeve;, en
Oordeelkunde. 's Ilage, by 7. v. Cleef, in =,r. 5vu.
ƒl

- O - O

172

Post (De) van den Neder-lt iiyn , met Bylaagen. Utr. by
G. I. van Paddesahur,, in r. 8vo.
317
(De Oost- en Westindiíche) behelzende Confd'ern
over den Critiquen toefland der Coloniën. Iiie D ei,
Utr. by 7. M. vara Elooten , in gr. 8vo. f I - 8 - o 43
Proeve over den Inhoud van het L,uangelie, en aangaan .ie
de Voorwerpen , tot welke het naar 't Godlyk oogmerk
gerigt is. .Alom. f r - o - o 571
over 's Menfchen Zedelyke Vryheid. Arno. by P.
Hayman , in gr. 8vo. f o - II - 0
98
van Poëtische Mengelfloffen , onder de Spreuk : Kunstliefde fpaart geen vlyt , in Prysvaarzen , IXde Deel.
Leyd. tby C. v. Hoogeveen , junior, enz. in gr. 8vo.
301

f I-r6-o

Xde Deels , iiie Stuk. f i - o- o
524
Puy, (7. du) Lofreden, op 7. • Derk van der Capellen.
Zwolle , by H. Hooi op, enz. in gr. $vo. f o - II -0 536
Puyt, (S. 7. dc) Gronc^beginzelen der Meetkunde van Euclides, Leyd. by Murray, enz. in gr. Svo. f5- 5-0 238

R.

R

ccherches fur le Commerce. Tom. II. 2 Pert. flmfl. c1aeN.
248
S. N. v. Vlisfngen, in 8vo. gr. p. f r - io - o

Redenvoering nan de gewapende Burgery in Nederland.
^_2i
Utr. by `l. M. v. t7looten, in 8vo. f o - 14 - o
Register der Refolutien en Placaaten van H. Ed. Mog. de
Hoeren Stanten van Friesland. I11e Deel. Camp. by 7.
A. de CltAnot, in 4to. f3 -0 -0
306
Rei uleth, D. A.) Kerklvke Redenvoering over Heb. III.
4. I. d: [la-ir]. by C. y. d. sla, ijl gr. 8vo. f o - 8 - o 579
Reizen (Nederlandfche) tot bevordering van dun Koophandel , na de meest afgelegene Gewesten des Aardkloots.
111e Deel. Amts. by P. Congadi , enz. in gr. Svo.
f I - r6 - o
-- Tide Deel. f i - r6 - o
------- ---- .---- 1I1de Deel. f1 - r 6 - o
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389
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Rei-

RE GIS T E R.
Reiziger , (De Nieuwe) of Befchryving van de 0. en N.
Wereld. XXV!IIfte Deel. Dordr. by A. Blusfé en Zoon,
in gr. 8vo. ,f i - 16 - o 29S
Request der Remonftranten , enz. op den naam van de
Roomsch Catholyke Gemeente van Arnhem. Nym. by
fl. v. Goor, in Polio. fr - o - o 548
Roos, (P. F.) Eerl]elingen van Surinaamfche Mengelpoëzy.
395
Amífi. by H. Gartman, in gr. 8vo. fr - 8 - o
Rofelt , ( 7. A) Natuur-, Genees-,Heel- en Geboortskundige
Waarneemingen. n Stukken. Gent, by 7. F. van der
369
Schueren, in gr. 8vo. f i -5-0
Rutz, (F. G. Ch.) Vierde en Vyfde Leerreden, over de
voorgewende Werking des Satans in den tegenwoordigen
tyd. 's Hage , by 7. du Mee , in gr. 8 vo. f o - 18 - o 9
---------.Zesde en Zev.Leerreden, fo- 16-o ioo
Apologie van het Leeraarampt , enz.
234
's Hage, by 7. du Mee, in gr. 8vo. f o - ii -o

(C. G.) Karel van Karelsberg, of Tafereel der
Saltzniart,
Menschlyke Ellende. I(te Deel. Amft. , by de Wed. 7.

D611,in8vo.fr- ro-o 6r4
Sandifort , (Ed.) Exercitationes llcademir,x. Lugd. Batay.
flpud S. et J. Luehtmans, etc. in 4to. M. f. f 4 - F6 - o
458
Scheffer, (. 7. F.) Leerreden, gehouden tot flot van het
Wonderjaar 1783. Amft. by 7. Roos en Zoon, in 4to.
fo-7-o 315
-- De waare viering van Nederlands algemeenen DankBoet- en Bededag 1784. Rott. by C. v. d. Dries, in 4to.
fo-8-o 315
Eerfte Proeven der Catechetifche Vraagen, opgefteld door den Eerw. .7. Mulder. Amft. by 4. Eichhorn,
in gr. 8vo. f o - i6 - o 140
Tweede Proeve voor bejaarde Leerlingen. Amft.
aid.
by 7. 4mmeling, in gr. &vo. f .t - 2 -o
Schetze der eenvoudigste bewyzen voor de waarheid van
den Christlyken Godsdienst , naar den Socratifchen Leer,
trant. Amft. by de Wed. 7. Drill, in gr. 8vo. ƒo - I i - o
1 43
Scheucher, (7 7.) Bybel der Natuure, vermeerderd door
d. F. Bufching. Door L. Meijer. Ifte Deels Ifte Stuk.
Amft. by M. de Bruin, in gr. 8vo. f2 - I r - o 49
Schsnitz, (F. E.) Leerreden over Hofea VI. i. Utr. by
436
d. v. Paddenbug, in gr. 8vo. f o - $ - o
Scho;zek

It E G I S T E R.
Schonck, (E. 7. B.( De Dood van Abel, naar het Hoogduirsch van den Ileer Gefsner. Nym. by fl. v. Goor,
in4to.f2-0-o
165
Schets van Neerlands Rampen. Nym.
219
by A. v. Goor, in gr. 8vo. f o - 4 - o
Schorer, (W.) Het Oppergebied der Regeerders des Volks
beoordeeld en bepaald. Midd. by P. Gillisfen en Zoon,
in gr. 8vo. f o - q - o
598
Schutte, (R.) Heilige Jaarboeken. IIIde Deel, met Landkaarten. Amft. by f. IJ/es fang Willcrosz. in gr. avo.
f Q- i8-o
182
Seiler, (G. Fr.) Stichtelyke Overdenkingen en Alleenfpraaken. Ifie Deel. Leeuw. by G Tresling, in gr. 8vo.
f r-r6-o
137
Sepp , (C.) Nederlandfche Infecten befchreeven en afgebeeld. 4de Stuk. Tab. XXI. in 4t0. f o- i8 - o
28
ode Stuk, 4de Verb. Jo- i8 -o
321
Slingeland, (S. v.) Sfaatkundige Gefciiriften. Ifle Deel.
Amft. by P. Schouten, in gr. 8vo. f i - 8 - o
546
Smits, (D. Lh) Leerreden over Yef. XLV. 22. In gr. 8vo.
271
.to-8 o
Solingen, (A. van) The/es Philofophico Phyficce inaugurales. Tra f. Apud , A. van Paddenburg , in 4to. m. f
6r
Squire, (S.) Het Ongeloof onverfchoonelyk. Amfl. by
LIS Immink, in gr. 8vo. f 2 - o - o
227
Stoll, (C.) Afbeeldingen en Befchryvingen der Cicaden
en Wantfen. Amfl. by .7. Ch. Scpp , in gr. 4to.
f4-o-o
372
T.
aal. en Dichtkundig Kabinet, byeen vergaderd en uitgegeeven door G. BrenderaBrandis. Vde Deel. Amft.
by C. en L. Groenewoud, in gr. 8vo. f i - r6 - o 252
Vlde Deel. f i - 16 - o 567
— Dichtlievende Oefeningen, van het Genootfchap,
ter fpreuke voerende: Kunst wordt door Arbeid verkreegen. En Prysvaarfen. Vlde Deel. Leyd. by C. v. Hoogeveen, enz. in gr. gvo. f t - i6 - o 216
Tafereel van de Bezittingen en den Koophandel der Europeaanen , in de beide Indiën , van G. T. Raynal.
Am(I. by M. Schalekamp , in gr. 8vo. f 3 - J. - 0 7t
der Algemeene Gefchiedenisfe van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd naar het Franfche van den Heere
A,
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R E G I S T E K.
.rl.1W Cerificr. Vide Deels ille Stuk. Utr. by B. Wild,
in gr. 8vo. f I - io - O
292
— Vide Deels sric Stuk, f i - 16 - o

502

Thicknesfe , (Ph.) Reize door Frankryk en Spatje. 11e
Deel. Amft. by. 7. T hatemG, in gr. 8vo. Jo- 18-o 79
Tweede De.-l. f:° - f S- o
34
514
Derde Deel. f r - o - v
Tonner, (7. H.) Waarom is de Gybcl met geen blykbaarder bewyzen voorzien,? bentwoord, enz. 's Rage, by
v. Cleef, in gr. 8vo f 2 - 4 - 0 446
Tonueel. (Het Spectatoriaal) IVde Deel. Utr. by B. Lhild,
261
in 8vo. f I - 4 - o
Tresl.ng, (C. '. Btoys van) Verzameling van Stukken,
het_r,iietlde liet Jagtregt. Amli. by J. Lorchers , in gr.
8vu. - I - 10 - 0
4,59
Troil , (U. van) Brieuen, betreffende Bene Reize iu het
Jaar 1772 na Ysla.,d gedaan. ïr iet Planten. Leyd. by
8. en Y. Luchtmans, in gr. 8vo. J 4 - 16 - 0 378
V.
elinguis, (d.) Mengelítofen,zynde veye gedagten over
verfehillende Onderwerpen. Am(i. by 217 de Bruin ,
223
in gr. 8vo. f i - 16 - o
Verdeediging der Vereenigrie Nederlanders,, tegen le Convier dri Bas - Rhin. I[le Deel. in gr. 8vo. f i 12 -0 562
Verhaal (Historisch) van de onwettige behandeling der
Provintie en Stad van Utrecht aangedaan, in de Jaaren
1672, 73 en 74. In gr. 8vo. f I - 2 - o 221
Verhaalen , (Zedelyke) getr kken uit de Werken van de
Heeren d' Arn2uct, Mercier, en anderen. Met. Kunstplaaten. VillIle Deel. , mfl. by A. Mens, yansz. in
222
8vo. f i 16-O
Verhandeling (Gefchiedkundige betreffende het RegeeringsReglement , door zyne Hoogheid , lhillem den jij, in
den Jaare 1674 aan de Provintie van Utrecht voorgefchre'_0
385
ven. In gr. 8vo. f I - ro over de Gelaatkunde, of Phyfrognomie. Amfi.
240
by P. de Hengst, in 'gr. 8vo. f o - 14 - 0
over de Vriendfchap, als de voornaamfie pligt
.-en band der Menfchen aangemerkt. Am(I. by Y. Roos en
568
Zoon , in gr. 8vo. f o -. 4-0
over de Zedelyke Vryheid van den Mensch.
Zonder Vryheid geen Deugd. Haarl, by A. Loosjes, Pz.
273
in gr. 8vo. f o- t I- 0
van den Heidelbergfchen Catechismus, door
•----mof.
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twee Godgeleerden. No. 5-8. Utr. by S. de Waal,
en G. v. d, Brink, in gr. 8vo. f o - r6 - o
53
Verhandeling ,
Not 9-13 f t - o " o
aoo
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en Geopenhaarden Godsdieust , .uitgegeeven door Teyler's Godgeleerd
GernoQtfcljap. IIIde Deel. Haart. by ;Y. Enfched6 en Znon_,n, en . v. Thalre, in 4t0. f3 -o - o 93
Vernede, (. S.) Leerredenen over de Bergpredikatie van
JESUS. CHkigI uS . IVde- Deel. 1n l* by 3. Alleirt,'in
gr. 8v4. f.2.. ;4 - 0 530

Verflag (Kort) van verfcheide harde Winters, zedert 't Jaar
554 , tot op dentegenwoordigen tyd:. ih 8voi f o . .r.t -o s 2
Verzameling van alle . voorgevallen Handelingen,, omtrent
de verfchillen over het Stuk van de Jagt, enz. Dew. by
L. 4. KarJenberg, in gr. 8vo: f o - ie - o• 12o
V'erzen.van ..Ultrrajedinus. Pro P&tria & Libkrtate Utr. by
S. de- I^ std ,. in gr. 8vo. f o - 4 + o
171
VZlkertz, (H.) Lykreden over Spr. XX.7.byhet overlyden
van C, Brinkrnam Wèesp, by 1, Stigman , enz. f 0- 9-0 r 6
Voórda., (G,:3) Exercida^io de Caf ale Pát) ico, etc. Low.
Typis, G.Tresling,.in.BLos:'i. f. f-8`áo
r.;^7
Vriend (De) der Kinderen. ViEde en Vlllite Deck Haar.
by C. H. Bohn en Zoon, in 8vo. f r - 8 - a
175
Vryheid (De) aan de Nederl-mdtche Jeugd. Ainui. by 7.
305
Al/art, in gr. 8vo. en i 2mo. f r - 4- o
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W.

ial1, (P. H. van de) Handveen , Privilegien , enz.
ff der Stad Dordïècht ,' met Oudheidkundige Aanmerkingen. Dordr. by P. van ,braam , in Folio. J 5 12-0
-

242

Walvischvangst, (De) met veele byzonderheden daar toe
betrekkelyk. Met Plaatets. Amft. by P. Conradi, enz.
6o5
in gr. 4to, f 9 - o- 0
Weelde (De) in Nederland, met ophelderende Aantekeningen en Byvoegzels. Dord. by A. Blus/6en Zoos;, in gr.
8vo. f o

-

564
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Werken van de Maatfchappy der Nederlandfche Lettcrkun
de te Leyden. VIde Deel. Leyd. by P. v. cl. Lyk en D.
krygh, in_ gr. 4t0. f 4 - i6 - 0 76
Winter, (.7. E.) Synodale Openings-Rede , over Hay.
II. 5. Gron. by Y. Oomkens , in gr. 8vo. ƒo - 6
Wol,s, (y. Ch.) Reize na Ceylon, henevens een be igt
van de Hollandfche Regeering te Jafsnapatnam. 's I 1e e ,
by Y. Menfert, in gr. avo. f 1 -10-0 237
Woor-

REGI STER.
Woordenboek. (Vaderlandsch, Gefchied-, Aardryks-, Geflacht- en Staatkundig) 1Xde en Xde Deel. Amit. by 7.
Kok en Zoon; in gr. 8vo. 3 - 12 - o
160
Y
pey •'N.) Verhandeling over de Qnnta; der Vereenigrïe
Provincien. Harl. by V v d. Plaats, in gr. 8vo.
423
ƒ 1 -0.0
Z.
amenfpraak tusfchen het Schnao, den Endvogel en den
Haan. Amft. by Y. Crajenfchot, in gr. S..vo. f o • 5-o
1 99
Zeelandus, Vaderlandfche Gezangen. No. 8. in gr. 8vo.
Utr. by .7. M. v. Vloten. f o - 4-0 45
No. 9enzo.fo-8 -o86
Zillefen , (C.) Onderzoek der Oorzaaken van de Opkomst,
het. Verval en Herftel , der Vereenigde Nederlanden.
Utr. by G. v. d. Brink, 7z. in gr. 8vo. f I r6 - o 208
Zimmerman, De Heilige Leer van de wederopregting aller
dingen. 's Hage, by C. Plaat, in gr. 8vo. o-6-o 366
Zollikofer, (G. Y.) Gebeden en Overdenkingen. Amft. by
de Erve P. Meijer en G. Warnars , in gr. 8vo.
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BLAD-

BLADWYZER
D L R

VOORNAAMSTE BTZONDERHEDEN,
In de Eerfte Stukken des Vyfden en Zesden Deels.
(V en VI dienen ter aanduiding van het Vde en VIde Deel.)
A.
chelotten gevonden wordt ,
(Berigt van het voorge- VI.
6o6
vallene , ton tyde van) Anzericaanen, 't Staatkundigge_
Dogter van Duuz DEN VII, drag hunner Hoofden, in de
242 laatie omwenteling afgeV.
ADAM, waar in zyne Bezigheid maald, V.
335
in het Paradys bedaan heb- 4ni ierdana, oudre Voorregtsbrief
be, VI. 52 dier Stad, V. 333
Adel , oude en nieuwe , hoc -- (De voornaamífe ge onderfcheiden, hoe de tekens beurtenislen tel van de Jaadaar van uitgedeeld, V. 29t ren 1 755 - 1758. V.
415
Agnes Dei hoe ze y rvaardigd
(Lof van) Diclarjrluk. 260
worden , V. 36. Wanneer arabieren, gewoon cie melk
deeze eerst zyn ingevoerd , niet niet lepels, maar met de
en tot wat einde.
38 bloote hand, aan den mond
Akran, betekenisfevan dit Mm- te brengen, V.
7
fogotisch woord, V.
389 driflocratie, welk een RegeeAlkoran , welke Medehelpers ringsvorm, VI.
375
MAHOMETH in 't opflellen 4vondbefpiegeling. Een Dichtvan denzelven gehad hebbe, flukje, VI.
480
VI.
2
B.
Alomtegenwoordigheid , (GODS) Barbaars12e!d, overblyfzels daar
naar zyn Weezen befchouwd,
van onder befehaafde VolV. 351. Gevolgen daar uit ken, VI.
52m
afgeleid.
356 ,$azaitpylaaren, op 1'sland, beAmber of ,dmbergrys, Waar het fchreeven, VI.
384
gevonden wordt , VI. 589. $edelaary , hoe best te weeren
Groote en zwaare Rukken zonderzich aan liefdeloosheid
van 't zelve , aid. Verfchil- fchuldig te maaken , V. 58ó
lende gevoelens over de oor- fleenweer of Beeneelt , (CPllus)
zaak. 590. Aan Dieren toe- Wat men daar door te ver
aid. Als tot het ílaan hebbe, VI. 146. Oor--gefchr^n,
ADA ,

Grocijend Ryk behoorende (prong en Groeijing daar vari
aangemerkt. Sgt aangeweezen. 147
hoe 't zelve in de Ca- Beests , (Byzondere telling, on
VI. DELL.ALG. LETT. N0. I5.

Xx

het

B L A D W

VZE

het getal des) in 't Boek

R.

der Brest (Hoe zeer de opgefchortc
Expeditie na) een flreng on126
134 derzoek verdient, VI.
131. Betere telling
(Gouden) te Metz en
Begrraaving van CHRISTUS be- Bulle
hoort niet tot den flaat zy- Frankfort; breedvoerig berigt
214
wegens dezelve , VI.
ner vernedering, VI.
224
tegenwerpingen omtrent Bybel (Staaten) ten aanziene
de Begraafnisfe van CHRISTUS van de Nederduitfche Taal ,
opgelost, VI,
355 niet ingerigt naar eene Spraak kunst door 's Lands Staaten
Benzoin boo;nbefchreeven,Vl. 43
303
I efchikt, VI.
Bergrneeting door den Barometer,
(Fabelen van den ooraanmerkingen hier over, V.203
(prong der Grieklche OverBefnydenis het gedrag van PAUi.us in het doen befnyden van zetting van den) VI. 308.
Derzelver waare oorl'prong,
TIMOTHEUS, en het niet Iaaten befiiyden van TITUS over- 309. Plaatzing daar van in
woogen, VL
183 de Alexandrynfche Boekery.
310
Beiialtbrief van 1579, niet meer
(Geichiedverhaalen in den)
dan een Concept Ordonnantie,
V. 465. Het tegendeel hier van welk een aanbelang, en
van beweerd, VI. 287, enz, niet welk een oog men deBey van Tripoli, hoe gekoozen, zelve moet befchouwen, VI.
406
4t
VI.
C.
Bezetenen, in de H. Schrift gemeld • zyn door geen Die- Cachelotten,(Van deligging,van
monen , of Geesten , geplaagd de Sperma Ceti, en het Amber
60;
368 in de) Vl.
geweest, V.
BISCARIS , (De Prins van) Cha- Callus. Zie Been-eelt of Beenweer.
37
ra&er van hem, Vi.
Bloedverwanten (Waar op de Calumet, breedvoerige befchryWetten tegen de Huwelyken ving van de Pyp der Wilden,
470
tusfchen) al te naa be- zo geheeten, VI.
Baande, verboden zyn. V. 391 CARVALHO. Zie POMBAL.
Borg (In welk een zin CHRIS- Catania, befchryving dier Stad,
Tos) is, VI.
575 VI. 37, Van het Benedit7yner
Borgtogtlykheid van CHRISTUS Klooster aid. 39. Bovenal
Lyden; verfchil, desaang,aan- van het Orgel.
4íd.
de, tusfchen HABI1EMA en LE Catharrus. Zie Zinkingkoorts.
SAGE TEN EROEK , V.607,623. CATS, in een voordeelig licht,
Berigt van Papieren daarover, als Dichter ,befchouwd,V.586
en !haat des Gefchils, VI. 276 Charaiierkunde der haderlandfche
367 Geschiedenis , waar in dezelBORSELf
, (WOLFAART VAN) ve. beftaat, VI. 29. Uit welzyn gedrag , character, en ke Bronnen ze gehaald wordt,
542 31. Zwaarigheden in derzelu it einde, VI.
ver. bewerking, 32. Verfehil
BRAAM , (WILLEM VAN) Leevensberigt van doezen Zt e- tusfchen deeze en de Vaderheld, Vi.
381 Iandfche Gefchiedenis , 33
Nut
Openbaaringe te vinden, VI.

,

,

,

,
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Nut en Vermaak daar uit te DrsCARTrs in de Néderlanden
Aid. vervolgd en befchermd, VI.297
haálen.
Charles Town , befchryving dier Dichters,(De Oude) moeten ten
Stad , en van cie Weelde der voorbeelde genomen worden ,
436 V.
Inwoonderen, VI.
259
Christenen, hoedanig zy waren, -- (Aanmerkingen over
ten tyde dat de Christlyke de oude en hedendaagfche
Godsdienst de heerfchende Nederduitfclie) V. 583. De
wierd, V. 294. Zeer bedor- ouden te onbepaald, ter naa-

ven

door de Wysgeeren en

volginge, aangepreezen.

584

295
Ascetifche .7ooden.
(Verbeeldingskragt in
(Hoe in den eertien tyd de) een voornaam vereischte,
de) • ,7 oodscli- en Heidensch- hoe door het Verfland te be589
gezincl waren ; wat aanleiding 1luuren , V.
gaf tot die ftaaten, VI. 267 Diefflal , in hoe verre met den
Dood ftrafbaar, V.
5j.3
CHRISTUS (Verfchil tusfchen de
Rotterdamfche Leeraaren, over Doggersbank. Een Dichtflukje ,
het Borgtogtlyk Lyden van) V.
345
V.
607 , 623 Dood/iraffen, (Bedenkingen over
(.De Begraafenis van) de) wegens Diefftal , V. 543
behoort niet tot den ftaat Duivel , 't algemeen volksgezyner Vernederinge, VI. 224 voelen, ten doezen opzigte
7waarigheden , ten op- voorgefleld en wederlegd, V.
zigte van zyne Begraavenisfe 483. Wegens zyne tegenopgelost,
3,55 woordigheid zomwylen op
(De leer der Verzoe- Aarde, VI. io. DeH• Schryninge door) hoe in 't alge- vers hebben over den Duimeen voorgedraagen, VI. 572. vel in de Volkstaal gefproo_
Ander begrip deswegen, 573. ken, en zich naar de Vooroor
De verbloemde fpreekwyzen deelen en Dwaalingen geder Schriftuur te ver getrok- fchikt , VI.
12
ken, S74. In welk een zin
E.
Borge.
575 Eeden , van hoedanig een aan tal en aart de MedezwecrCommittimus, betekenis van dat
woord , in Regten in 't alge- ders in ouden tyde waren
meen, VI. 16o. Wat byzon- V.
121
der het Committimus in Zee- Eertekenen voor Helden te ft,,_
Ad. ten , van eene oude herland is.
40
komst, V.
CRAWFORD, zyne Theorie over
de Dierlyke Warmte , over Eerwapenen , van de Kruistoch289
het Elementair Vuur en het ten herkomftig , V.
Phlogiston, in zekere I}ellin- Eigenzinnigheid, waarfchouwingen overwogen, VI.
62 gen daar tegen , V.
128
Cusco , Stad van Peru, befchree- Engeland , van ouds her een
ven, V.
375 Vyandin der Nederanden, V.
28 Hoe het met de'I'ractaaD.
ennocratie, welk eene Re- ten fheclt , 29. Welke kurgeeringsvorm, VI. ?17; ft naairycnhet in 't werk licufr
,

•

^
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gefteld om onzen KoophanG.
del te knakken , en onze GAL1LEI , (GALILEO) berige
Zeemagt zwak te houden ,
wegens de handeling der
3 t , 32 Inquifitie , omtrent deezen
Engeland , (Gedrag van het Mi- Wysgeer, VI.
557
ni(lerie in) ten opzigte van GaWairthi betekenis van dit
Holland , in de Americaan- Mm regothisch woord, VL 46
I'che Onlusten, V.
339 Gebed des Heeren uitgebreid,
EPHESEN, (Brief aan die van) V.
319
door PAULUS bepaald aan die
(Uitbreiding van het volGemeente gefchreeven, V.56; nlaaktllcl VI.
138
--- V. 12, 13. verklaard, Geld maakt den waaren Ryk564 dom van een Staat niet uit ,
ERASMUS , Berigt van eenige
V.
117
Brieven aan hem gefchreeven,
(Op de waarde van het)
en tot nog onuitgegeeven, in onderfcheide Landen ert
VI.
519 Tyden, ffaat ons ten rechten
Etna, over de hoogte van dee- veruande der H. Schrift te
zen Berg, VI.
4Ö letten, V.
194
Euangelieleer, (Optelling van de Gelder en Zutphen. de vereeniheilzaame uitwerkzels , wel- ging dier Graafschappen , in
ke dc) voor de Burgerlyke een nieuw licht voorgeffeld,
Maatfchappy te wege ge- VI.
204
bragt heeft, VI.
577 Geloof, betekenis van dat woord
Euangelisten, in welk een tyd. opgehelderd , VI.
s8
orde zy elkander volgen , V. GENESIS 11. i ; verklaard,V1. 51
IE.16 , enz. als een
439
EXODUS XII, 40, 4t. OpbeldeMoraal in Oosterrche Fabelen
rende aanmerkingen over het bekleed, befchouwd, VI. 7
Tydbeltek• daar voorkomenIV. 8, anders vertaald,
cie , V.
228
V.
Aid.
Exue, (I-let Regt van) tusfchen
IV. 23, 24-, anders ver..4n fterdam, en welke Steden
taald, V.
366
en Plaatzen , zints 1766, ver- Geneve, (Schets van de Regeenietigd, V.
418 ringe te) V.
3i3
F.
GEORG FREDRIK ,
Taron toe
FEITEMA , (SYaRAND) als DichSchwVartzenber. en Hol!enlaneister be[chouwd, V.
425 berg, als een Liefhebber des
Foelie, hoe dezelve groeit, V. Vaderlands gelèhetst, VI. 23
325• Handel daar in.
327 Gerchiedenie des 0. Verbonds ,
Frankryk fïrikkcn aldaar den
de nutheid en rioodzaaklykjongen Reizigeren gelegd, VI. heid van derzelver beoefe8 t , etiz. Hing betoogd , W.
55
FREDRIK HENDRrK,ZVnn Charleuit welk celloogpunt
ter , Vi. 293. GerusteSraats- bet be('chouwd nloetworden.
gef}eltenis, ten tyde van zyn
V1,
406
Stadhouderfchap.
296 Gevoel, (Zedelyk) be!chouwd als
zamengefteld uit ,Eigenliefde,
Al,

,
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Algemeene Goedwilligheid , van Ephezen in 't oog gehou-

en Sympatie, VI. or den, V. 563
ezelfehappen, (Gemelykheid in Handfchriften, (Verflag van de
dezelve) te keer 'gegaan , zeldzaame) door xvinECOPER
176 in de uitgaave van MELTS
Vl.
549
't irone ,, befehryving dier Stad , STOKE gebruikt, V.
Vi.
84 HEBREEN 1. opgehelderd, V. 54
GODS Beftaan, beweezen uit de Hecla , befchryving van dien
onmogely,kheid eener onein- Brandenden Berg , VI. 380.
dige aaneenfcbakeling van Van deszelfsuitbarftingen.38t
Weezens, V. ao6 Heer (Een) van aanzien, hoe
als den Vader der Ge- by zich in de Beau-Monde te
loovigen beCchouwd , Dicht- gedraagen hebbe, VI, 564
468 Hadden, Eeriekens en Praalgraa
/Jukje. V.
o..r— Eenheid in het Geloof, ven voor dezelve te fligten,
daar van heeft een verftandig van Gene oude herkomst ,
an te berusten , tot by re- V. 450
den ' zie om te vermoeden HEMERT , (PAULvs VAN) wat
dat ?er meer dan één beftaat, hem bewoog^n hebbe het
V.
478 Leeraarampt in de GereforGodsdienst, (De betaamelykheid meerde herke te verharen,
van den) Dichtukje. V. en zyn Ldmaatfchap neder
432 te leggen, VI,
582
voltooit 's Menfehen HENDRIK DE IV, onderzoek, of
601 by na de oppermogenheid
Geluk, V.
(Christlyke) hoe zeer be- der hereenigde Gewesten gevorderlyk tot de Deugd en ftaan nebbe , V. 213. Chahet Geluk der Zimenleevin- ratter van dien Vorst in 't
ge, VI. 497 algemeen, en byzonder ten
Lomen , betekenis van dit oude opzigte van ons Vaderland.45.S
woord, V.
387 Herfst, (Lied op den) VI. 567
Graaven van Hofland , derzelver ,Hollands oude Staatsgefteldheid,
toeneemende raagt aangewee- ten tyde van Graaf WILLEM
zen , VI. 326 DEN I1. VI. 325
Guy , (Heer) zyn Voorregts- -- (Een Keizerlyk en een)
brief aan Amierdarn, ten op- VI, 327
zigte van de Regeering ont- HOLY, (ARENT MUYS VAN) hoe

dekt, V. 335 by te Dordrecht uit de Refrymnotus Elciricus. Zie Stomp- geering geraakte , VI. 244.
Bérigt wegens zyne perfoovisch.
neele hoedanigheden.
246
(P. C.) waar in, als
vindt de wá^kelbaarheid van Dichter, gebrekkig, V. 585
X47
's. Vorl}en gunst, Vi.
D,NLELSZ. (Byfchrift op
46
HANDEL . XVI. 1-4 verklaard, HK.) VI.
VI.
183 HooGVLIET , (A.) als Dichter
426
,^--. XX. e8 —3., door iAu- befchouwd , V.
LUS in zyne Brieven aan die HozEA XI. 5. verklaard,V. 14 0
,XX3
Ho1-I.

fl

ALEWYN (Snvt:ON VAN) onder- HooFD,
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HozrA's Godsfpraaken, hoe teJoHAL\N.s 111,3-7,ve^k'aa•d,
onderfcheidea • en welke der-

V.

3[4

zelver Hoofdinhoud is , V., -- of bet XXI. Ho>fiifl.
50 , enz. 139 en byzonder de twee laatffe
ITudfon.c Baas, Befchryving van vetzen, van hein of een anden Godsdienst der Inwoon- der gefehreeven zy , onder179
deren aan) V1. 470. Hunne zogt, VI
472 ,onneling (De Ryke) in het
Zeden.
Euangelie , Characterkundig
IJU [G E NS, als Dichter beféhouwd,
V.
585 befchouwd . V.
560
tIuwelyksliefde , een bron v an JosEPxus berispt over zyne behet zuiverfte genoegen, V. óoo fehryving van den doortocht
Euwelyksverbintenisfen , (Over der Kinderen Israëls door de
193
den oorfprong der Wetten , Roode Zee, VI.
tegen de) tusfchen te nabe- JosuA X. 72 , 14. opgehelderd,
slaande Bloedverwanten , V. V. 364. Zie mede VI. 484
39 1 Israëliten , Tafereel van hunne
Reis, zints hunne uittocht uit
J. en I.
nconus en JUDAS , Broeders , Egypten, tot hunne komst op
en geen Neeven, van Jttsus, de grenzen vanCanaan,VL527
399ltalie (Wanneer de Pauslèn
Vi.
Heer Yagt, (De) op iemands eigen hunne Wereldlyke
grond gewraakt ; en door DE fchappy in) hebben opgerigt.
248
GROOT nooit voorgefprooken , V.
461 Yurisdiaie (Over de Militaire)
VI.
JAN DE I, Graaf van Hollani, in Zeeland, uit Staatsrefoluti541 en opgemaakt, V.
zyn Character, VI.
8y
K.
JapuTA , het gevoelen, dat hy
aneel's, (Van den groei ety
zyne Dochter niet opgeofferd
435
bereiding des) V.
nebbe, beweerd, V.
252
JF„ us , hoe men zyn Middelaar- Keizers (De eerlfte Christen-)
(chap te verftaan hebbe, V. 145 omhelsden een zeer bedorvcn
heeft Broeders gehad . Christendom , V. 294. GPvolVI.
399 gen hier van.
296
Joa 111 , nieuwe Overzetting , Kinderen (Over de zweeming
opheldering daar van, V. 188 der) na de Ouders, V. 155
-- (Wien men door den -- hoe voor de verleiding;
Satan in het Boek van) te der Wereld te hoeden, VI.136
verliaanhebhe, V. 190. Wien Klaagdicht, (Boertige gedagten
door den Verlosfer of GoU , over het) VI.
252
Aid. Kluizenaarsu 00ning van de Fl.
JonA7 , Graaf van Nasfau , welk Catharina befchreeven,Vl. 335
eene betrekking hy heeft tot 2 KONINGEN V. 17 , op eene
de Unie van Utrecht, V. 492 nieuwe wyze verklaard, VI.
-

,

JOOANNEs, wanneer hy zynEu-

225

angelie gelchreeven heeft, V.
V. 18, overwoogen ,
440. Over de Uurtelling , VI.
443
tour hem gevolgd.441 Kon f antinopslen , over de menlb
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nigte des Volks in die Stad, Lariefa, hefchryving dier Plaat125
ze, VI.
113
Koopl?ai del , ( Uitwerkzels van Leeraars van het Euacgelie , in
den) in 't begin der Zestien- hoe verre zy gezet d kunnen
de Ecuwe, V. 11.2 worden Boodlchappers van
,— (Oorzaaken dat de) en GOD, in CHRISTUS plaatze, te
Scheepvaart, voor dat deeze zyn, VI. 580
Gewesten zich van 't Graaf- Leeven, (Aanmerkingen over pie
75
lyk gezag ontfoegen, hebben zugt tot het) V.
(Voordeelen van een
doen toeneemen , V. 163.
cel]
boven
Welke, naa den Opftand te- Godsdienluig
189
gen Spanje , hier toe mede- Aardschgezind) VI.
164 LEVITICUS XVIII, 6 —i8. opwrogten,
B91
..-- (Welke oorzaaken den) gehelderd , V.
in de laatfie dagen hebben Lombarden , derzelver oorfprong ,
165 VI.
249
doen vervallen , V.
--- Middelen om denzelven ii ucca , befchryving van dit
168 kleine Gemeenebest, VI. 298
te herfiellen, V.
Koophandelaaren , ( Lesten voor LUD¢MAN , ( De Schim van).aan
207 HERSCHEL , Ontdekker cener
de) V.
Kredit, van welke voor- en na- Nieuwe Planeet. Een Dichtdeden het vergezeld gaat , frukje. VI.
524
t 12 Lugtbollen , aan die van MONTV.
Kruistocliten, (Kort verlag van GOLFIER, de voorkeus boven
de acht) door de Christenen die van CHARLES, gereeven,
na het Heilig Land gedaan, VI. 283, 286
V. 34. Welke uitwerkzels Lugtsge/7eldheid in Haarlem, in
zy baarden. 35 den Jaare 1782. V. 16
— Gevolgen van dezelve, LUKAS, wanneer by zyn Enan287 gelie gefchreeven heeft , V.
V.
440
welke voordeelen zy
117 I. 26 -37 , op eetje
aanbrasten, VI.
KRUMPELMAN, (E.) (Economi- zonderlinge wyze verklaard.
fche Kruidendrank, V. 524 VL
491
M.
Kuisheid. (De) Dichtftukje,
481 Maarfehalk , over de oude en
VI.
hedendaagfebe betekenis
L.
388
achen, waar door het ver- van dat woord • V.
wekt wordt, VI, 345. On- NIAERLANT, (JACOB VAN)'S Mans
derfcheide foorten van La- afkomst , VI. 152. Berigt ,
then.
347 wegens zyn Spiegel Historir 53
Landmagt (Schadclykheid van aal.
het vermeerderen der) voor MAnoMETH , wie zyn è Mede 209 helpers geweest zyn in het
onzen Staat, VI.
Landspreek, hoe dezelve in Gro- opllellen van den .9lcoraz,
2
ningen gehouden wordt,V,275 VI.
Landsvaders, hunne pligt , V. Mangostan , een Javaanfche
2 6 vrugt, befchteeven, VI 44
2(x 4
l► I A RV7.

L
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wanneer hy zyn Eu- Moneta, doorgaans voor Munt..
43¢ refit vertaald , betekent eiani*elie opítelde, V.
V.9, toegelicht , VI. is genlyk Wisfel-, en ook Tolrept , VI.
MARIA , dat zy , naa j .sus ,
203
Kinderen ter wereld gebragt Morgengedagten , (Cierlyke) V.
nebbe , is in zichzelven, niet
132
4®O. Munt, heeft te Atn(Ierdam niet
onvoegelyk, VI.
D1 Rrrtx , (PHILIP VAN) zyn tot het jaar 1674, maar Ilegts.
424, tot 1673 , ftand gehouden
Chary er, V.
MATTHaUS , wanneer hy zyn VI.
24^
Euangelie gcichrccvenhebbe, M,eskaatboomen, befchryvinghier
V.
439 van , V. 324.` Byzondere
--- VIi. 12. 't Belang des poorten, 325, Hoe men de
leevensregels daar voorgefteld, Vrugt behandelt, 236. HanV:`.
531 del daar in.
329
N.
MAURI TS , onderfcheide oordeelvellingen over de Gevange- ^!AAMAN de Syrier ,
diens
nisneeining der drie Heeren , 1 gedrag overwoogen , VI.
V. 45 7. Over zyne Regee225,443
riogsveranderingen.
459 Negelboo;nen ,
zorgvuldigheid
----- eenige trekken van zyn der O. I. Comp, ten deezen
Charaáter,, V.
580. opzigte , V. 254. BefchryJfedezweerders , welke Perfoo- ving van deezen Booni. 255
nen oudtyds, in Regten ge- Napolitaanen, hun Charaéler ge121 lchetst, V.
vorderd, V.
594,
Mensch (De) tot geluk gefchikt, Nasferiër's,een Aanhang van dien
Dichttukje, V.
599, naam beichreeven , die noch
(Schets van de on vee- Christenen , noch Mahometlaandenheid van den veranderly- n,er, zyn, V.
37r
6171Natuurkunde (D
ken) V.
erkentenis
--- Wysgeerig hefchouwd ,
van de Onlierflykheid der
341
VI.
Zicic, is, bevorderlyk aan dc)
in zynen NatuurI aat , VI.
430
VI.
and, (Schets der Staats34
— in den Staat der Wild- gc"•teltenisfe van) V.
8o
heid, VI.
Aid.
(Over den Koophandel
---- in den Befchaafdeg Staat, en Scheepvaart in) in onderVi.
343 icheide tydperken, V.
163
Melfina, in haaren ouden Raat --- (Denk - en handelw•vze
bef chrceven , VI. 602. In der Engel^chen, ten opzigte
Kaaren (land vóór de laatlie van) . by liet ontítaan der A603 mericaanfche Onlusten , V.
Aardbeeving.
389
Middelaarfchap van Iesus, waar
145 Netten,over den zin enliet
in gelce;en , V.
Mocho, betchryving van dit Ei- (vebrtuk deezes woords, Z'. 553
land, VI.
390 Neel ,,(Zwavel-) des ;jaars 1783,
Monarchic, welk eene Regee- gedagten van Prof.aRUGNrANS
376 daar over, VI.
25
Iingsvorm r VI,
MARCUS ,

-

u:
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O.
0LDEIVBARNEVELD , (j. VAN)

kennend beantwoord , VI.
$O0

zyne verdieniten, V. 377 Orde, de grondlag van ZedeOliphanten , op welk eene WY- lyke verpligting, V. 196
ze ze op Ceylon gejaagd,ge- Ouders, (Aanmerking over het
vangen en getemd worden , zweemen der Kinderen na
Vl. 257 de) V. 155
Oorbiegt , ongunilige gedagten Over, verfchillende betekeriisfen
daar over, van den Roomsch van dat voorzetzel, VI. i55
Catholyken Profesfor EYBEL , P.
VI.
54 9 Pantomimen, over deze SpeOorlog (Welke voordeelen de) len te Rome, V. 305
met Engeland ons heeft aan- Paradys, (De Gefehiedenis in
gebragt, VI. 366 het) als een Moraal, in OosOorlogen. (Heilige) Zie Kruis- terfche Fabelen , bekleed
7
tochten. VI.
Oostenryk (Hoe de Turken het Pausfen , oprigting van hunne
Huis van) flaatkundig be- Wereldlyke Heerfchappy in
(chouwen, V. 300 Italie, V. 248
Openbaaring , (Vyanden der) Persloop, twee voornaame misop hoedanig Bene wyze zy vattingen, die tot eene verin het bel}ryden van dezelve keerde behandeling gelegente werk gaan, V. 512 held geeven , in opmerking
-- wat men by het on genomen , VI. 585. Wat
derzoek van dezelve moet in best ter geneezinge gebruikt
't oog houden, V. Aid. wordt, ald. Over de aan-- Ipotten niet dezelve, leidende oorzaaken , 586.
hoe verkeerd en onredelyk , Over de al of niet befmet515 lykheid,
V.
587
^-- (Op de inwendige ken- Peru, befchryving eens. Konings
merken van de Godlykheid in dat Ryk, die zegt van de
eener) hebbe men zich niet Incas af re ftarnmen , V. 377
alleen te verlaaten, V. 517 Plzarfalus , (De vlakte van) op(Godlyke) waarom met helderend tot de Romeinfehe
geen blykbaardere bewyzen Gefchiedenis
befchreeven ,
voorzien , en waarom de VI.
114
Christlyke niet algemeen is , PHILIPPLNSRN IV . 15. verklaard
VI.
446-448 V.
316
Opium, in welke gevallen niet PHILIPS DE III, of by zich ooit
een ongunítigen uitflag ge- door den Roomfchen Paus heb
doen ontflaan van den-bruikt,VI.196he
Oppergezag, van waar herkom- Eed, by 't aanvaarden zyner
70
llig , VI. 594. Tot welk Regeeringe gedaan, V.
595 PIZARROS trouwloos bedryf oeen einde ingefteld.
440
Opvoeding, (Gedagten over een verwoogen, VI.
233 Pligtsvoortellingen in de H.
verwaarloosde) V.
Opvolging (De vraag of alle) Schrift , naar welke regelen
471
een begin veronderllelt , on*.- te ontvouwen, V.
PuttXx 5
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van Rede , (' s Menrchen) de maatdien Marquis, VI. 472. Hoe ftok der Waarheid , VI. 609
by de. zamenzweerïng tegen Regeering , ( Algemeene Gronhet loeven. des Konings van den van) volgens PRIESTLEV ,
Partugal verzonnen, en daar V. 498
door veele . Ryksgrooten in Regeeringrsvarmen Onderfcheide)
onheil gedompeld hebbe. 473 hefchreeven, VI. 374
POOT, als Dichter befchouwd , Regen (Wat men door Vroegen
587 en Spaaden) in .de H. Schrift
V.
191
te verftaan hebbe, V.
Post , (Oost- en IWestindifche)
bepaald oogmerk van dit Ridderfchappen , derzelver oor433 (prong , voortgang en inftelTydfchrift, VI.
119
Praalgráaven voor Helden te • lingen, VI.
fligten , reeds van eene ou- RIGTEREtc VII. 4, 5, 6. toege8
450 licht, V.
de herkomst, V.
Predikant (Redenen , waarom --- XI. 30--40, verklaard,
een) niet genoodzaakt kan V.
435
worden door den Regter , Roodeloop. Zie Persloop.
tot het openbaaren van hem Rusland , met welk een oog
toevertrouwde geheimen, VI. de Turken het ftaatkundig
236 befchouwen, V.
299
Predikatien, hoe dezelve, zul- Rykdom , ( tiet regt gebruik van
173
len ze nut doen, moeten in- den) VI.
569 Rym (Het) in Nederduitfche
gerigt zyn, V.
(Onkunde doet dikwyls Verzen ; hoe redenen daar
over de) een verkeerd oor- voor en tegen , V. 177. Eet
537 rymlooze , in Alexandryndeel vellen , V.
moeten niet te hard uit- fche Verzen , niet geheel te
598
gefprooken "worden ,of te lang wraaken, V.
duoren, VI.
533
S.
PREDIKER , (Schetswyze ont- I SAAI. XIX. 13, de leezing
vouwingvansALOMoN'S)V.359
van Geitenlever boven die
-- VII. i, toegelicht , van Geitenvel gekeurd, en van
V.
363 belachlykheid ontheven , VI.
187
Provincien , derzelver Quoue ,
hoe tegenwoordig te (lellen, Satan , ( Wien men door den)
te vermeerderen of te ver- in het Boek van doe te verminderen, VI. 424 Raan hebben , V. 190
PSALM XXV, ontvouwd, VI. 450 Schalk, oude betekenis van dat
-- LXVIII ,tot welk ge- woord, V. 383
val dezelve bepaaldlyk be- SCHELE, (R. H.) de voornaam hoort, V. 518 tie byzonderheden van dien
— — LXXXVII , inhoud Vryheidlievenden Overvsfel6i I
daar van opengelegd, á'I.312 fchen Ridder, V.
Schepenen , ( Oudheid der) te
R.
4nfierdam, V.
ECUPERO, ophelderingen, tot
332
het wel kennen van dien Schilden. Zie Wapen -(drilden.
38 Schildtaalen welk eene belas
Kanunnik, VI.
tiny.
POMBAL, (DE) Chara&ét.

R

,
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ting, en van waar dit woord en derden perfoon, van den
303 tegenwoordigen tyd der aanoor;pronglyk, V.
Schip in Storm hoe de Ver- voegende wyze in liet een=
551
beeldingskragt 't zelve af- voudige getal V.
590 Tabak aan de Zon geoffchildert V.
470
Siam, (Berigt van het Koningryk) ferd, VI.
en de daar aan grenzende Ge- Teef,oude betekenis van dit
388
464 woord V,
westen, VI.
SIMEON de oudlie Zoon van Tempeliers (Orde der) wanMATTATHIAS
diens Charac- neer, en by welk eene ge396 legenheid ingel}eld V 2.
ter, V.
Slang (Over bet fpreeken van Lefchuldigingen tegen deze! de) in het Paradys; voLTAI- ve ingebragt, aid. Door KoRE'S bedenkingen deswegen ning PHILIPPUS, en Paus CLE.
94 MENS DEN V. veroordeeld,'3.
overwogen, V.
De Orde overal vernietigd 4.
Zinnebeeldig befchouwd
8 Bedenkingen over de lchuld
VI.
Smaak (Goede) waar in be- en onfehuld van de Leden
77 dier Orde.
4 en 5
ftaande, VI.
Sneeuw, (Befchouwing van de) Terreneuf, de Ka.bheljaauwvisDichtftukje, V.
43 fchery daar befchreeven, V.
24
Spel welke voordeelen het
over derzelver
geeft aan lieden van weinig Testamenten
521 kragt op andere plaatzen,
verland , VI.
Sperma Ceti, hoe 't zelve in de dan ze gemaakt zyn, V. 86
605 Thesfalie (Voornaame Bergen
Cachelotten ligt, VI.
in) befchreeven,VI.
I 12
Spotters met de Openbaaring
hoe flegt en verkeerd zy Thiul, betekenis van dit Ma
388
515 fogotisch woord, V.
handelen, V.
SPREUKEN XXVIII. I, Dichtkun- TITUS 11. I I I2. toegelicht
263
dig uitgebreid, V.
89 VI.
Stadhoudeifchap, (Geestgef eld- Tourmaleinfteen befehreeven
held in de Vereeni.Ede Gewes- V. 526. Deszelfs Ele&rike
ten ten opzigte van het) kragt, 527. Welke wonderten tyde van i,a WITT0 VI. lyke verichynzels dezelve
503 oplevert.
528
(Electrifche) be- Tournooifpelen, van het gebruik
Stompvisch
fchreeven V. 530. Welke der Wapenfchilden by de.289
verfchynzels dezelveople. zelve V.
vert.53i Tripoli (Bey van) hoe ver41
Sumatra, byzonderheden van dat koozen, VI.
323 Turken, derzelver ftaatkundige
Eiland, V.
Surinamen, reis van daar, dich- betrekking tot de Rusten
terlyk befchreeven, VI. 396 V.
297
hoe zy het huis van
T.
Over het gebruik van dee- Oostenryk fiaatkundig beT zen Letter in den tweeden fchouwen, V.
300
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Perzen •, (Over het Rym in
U.
U I en de Zangvpgelen. Een Nederduitl'che) V.
177
177 Vienne, befehryving dier Stad,
Fabel, VI.
514
Unie van Utrecht , welk cene VI.
betrekking , JOHAN Graaf van Visfchery (De Terreneufjche)
Nasfau , tot dezelve gehad belchreeven , V.
24
492 Vlinders, Onderlchcid tusfehen
Nebbe, V.
Utrecht, (Aanmerkingen op het de Eitjes van Dag- en Nagt-)
Regeeringsregletnent aan de VI. 321
Provincie van) door WILLEM Voldoening, ([Joe de Leer der)
DEN III voorgefchreeven, VI. in 't algemeen, wordt voor
386 teclteid, Vi. 572. Ander
Uurtelling, (jon^ Nas) gebruikt denkbeeld des aangaande, 573
eene

andere, dan

de

overige

Hoe men, ten dcezen

aan -

Euangelisten , V. 440 ; en ziene, de verbloemde ;preekniet •de Romeinfche , maar wyzen der H. Schrift te
die in Xlein Abe gebruiklyk verre trekt.
574
441 Volksvergaderingen , befehouwd
was.
- der Romneinen, V. Aid. ais het eenig bolwerk an
460
Der tegenwoordige Italiaa waare Vryheid, V.
442 VovnzL , waar in als Dichter
nen.
585
V.
gebrekkig, V.
aandeileenen , wt die be- Vooruitzigt , (Het blyde) Dicht 570
naaming betekent, V. 292 (tukje, VI.
Vader , (De Nederige) Dicht- Vorst, welk een denkbeeld men
223 zich van zyn gezag te vor(tukje, V.
594,enz.
Vaderiand , (Liefde tot het) men hebbe, VI.
waar in gelegen , VI. 158. Vriendfchap , (Edelmoedige en
Door de Leer der Openbaa- Standvastige) in een voorval,
Aid, leevendig gefchetst, V. 62I
tinge aangedrongen.
^
hoe te bepaalen en te Vroedfchapsleden in de Holland427 fche Steden, waarom voor
beítuuren, VI.
Verbeeldingskragt, een vereisch- hun leeven, en Bergeineesters

-

-

ra

te in een Dichter,ho de-

en Schepenen alleen voor een

333
zelve door 't verfzand te be- tyd , dienen, VI,
589 Vrouwen, (Witte) van waar die
iluuren , V,
Verpligting, (Zedelyke) Orde is benaarning herkomftig is, VI.
43
'er de grondilag van, V. 196
Verpanding , van waar dit woord Vryheid, (Politike en BurgerherkomRig, V. 302, Welke lyke) volgens PRIESTLEY, V.
50a
betekenisfen het zelve in onze Landsgefchiedenis hebbe , -- (Volks) waar in gele536
3o3. Waar in vanSchild. gen, V.
taaien onderfcheiden , en waar -- onzes Vaderlands, hoe
537
in de tegenwoordige Ver- verworven , V.
AId. -- (Middelen , om de
ponding beflaat.
Verteering, hoe dezelve aan te Vaderlandfche) te bewaarera.

leggen, V.

264

V.

538

Vi y-

Ii L A D W Y Z E R.
'ryheid , geen Losbandigheid , WILLEM DE I , hoe by zich
Dicl:tftukje, V.
555 in de zaak der Unie van

— (Bemoedigende redenen tot het haodhaaven der)

VI.
—

i8

(Zedelyke) onderfchei-

de bepaalingen hier van , VI.
99 , 2 73
94
- (Lof der) Dichtftukje,
W.61I
Vulcanos. Zie Vuurbergen.
i uurbergen , (De eigenlyke
brandplaats der) ligt veel die•
per dan men zich doorgaans

-

verbeeldt, VI.

W.

420

J jj agters , (Het geval der)
by het Graf van CHRISTt's , breedvoerig onderzogt ,
VI.
355, cnz.

Wandelnet

Utrecht , van JoHAN van
Nasfau bediend hebbe ,. V.

492
III , Aanmerkingen op
het
Regeeringsreglement ,
door hem, in den Jaare;t574,
aan de Provincie van Utrecht,
voorgefchreeven, VI.
3845
Graaf van Holland ;
Roomsch Koning ; verlag ,
hoe by Henegouwen , ten
voordeele van AVENNES , ver 509

overde, VI.

Withi, betekenis van dit Meefogothilche woord ; en hoe
de benaaming van IYitte
Vrouwen daar uit hervoortkomt, V.
48

GOD , hoe verkeerd

Y.

zummigen daar omtrent den- Island, hefchryving van den
ken en handelen, V.
521
Berg Hecla, aldaar, VI. 379
Wapenfchilden , van de Kruis- van de Heete Waterbronnen
tochten herkomílig, V. 289. op dat Eiland, 381. BazaltVan derzelver befchildering , pylaaren op 't zelve.
384
Z.

291

Waterbronnen , (Heete) op Vs- Z ABATHAI TZEVI , (Berigt van)
land belchreeven , VI.
die zich , niet het afloopen
381
lheeld
(Schadelyke gevolgen •der •XVIIde Eeuwe, voorden
van de) VI.

122

MESSIAS uitgaf, VI

413

IVeesk[nnderen , Vinders dus ge- Zeden, (Bedenkingen over den

boeten ; waarneeming daar invloed der Weetenfchappen
74
omtrent , V.
284 op de) V.
Weerenfcl;appen , (Bedenkingen Zeeland, over de Militaire Ju_
85
over den invloed, die de) risdi i:e Idaar; V.
op de Zeden hebben, V. 74 Zeemagt, in onzen Staat, waar;
Weidaadigheid gefchetst, Dicht- om , en hoe fchanuelyk, ver219
217 waarloosd, VI.
^ ftutje,, Vi.
ÏJ' king en Wederiverking der Zeitouir, berèhryving dier Plaag
Lichaamen , de Natuurwet ze, VI.
lis
deswegrcn opeehelderd , VI. 65 Ziel,(Onflerflykheid der) de
IL'et, beteken^sfhn van dit woord, nuttigheid van deeze re erin den Brief aan de Romei- kennen , bepaalt zich niet
2II
non, V.
Wilden, aan Hudios Baai, be-

rigt van hunnen Godsdienst ,

VI.

469

tot

de

Zedekunde,

maar

flrekt zich tot de Natuurkunde uit , VI
430
door den

ouden

CATO,

op
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op het nadruklykst, voorge- opgaan der) Dichtfiukje , VI.
301
field, zo verre het de Heidenfche Wysbegeerte bren- ---- (Het flilftaan der) ten
gen kon , VI. 552. Hoe tyde van joson, niet eigenveel dit te kort fchiet by lyk op te vatten , VI. 487
het Euangelie. 556 Zutphen en Gelder, hoe deeze
Zinkingkoorts , (Aanmerkingen Graaflchappen vereenigd zyn ,
over de) te Haarlens, 1782, op eene nieuwe wyze opgeV. 17 helderd , VI. 204
^---- over derzelver genees- Zyde-Ivee, (Bastaard) waar door
488 veroorzaakt , hoe te geneewyze, V.
488
Zonne , (Befpiegeling by het zen, V.
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Het PL AATJE van de Maaiier van Reizen, enz. te plaat.
bladz. 516
fen tegen over
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V 'A D E R LAN D S C H E

LE TTER-O EFENIN G EN,
WAAR IN DE

BOEKEN ENSCHRIFTEN,'
D J E DA G " L, Y K S IN 0 N S V A 0 E It LAN D EN
ELDP-nS tnTKOl\fEN, OOItDEELKUN, 1) l e T j,: \' Ef, s t ~ V It Y l\I 0 E DIG
V E It II AND E L D W 0 Il DEN.

'GeJchiedenis van alle Godsdknflen, 'van de Schepping of, [(it
oj; den tegenw?ord(ff,en tijd, door w. BunD, D~ D., ott
!let._. IingelsclJ 'Vertaa/d. , Vierde Deel. Te /i1nfierdam,
by':M'. de Bruin, 1783. In Kr. oCtavo, 619. bladz. '
~enVangvah dit Vierde Deet levert ons ,de
M etBeer-denHurd
een oordcelkllndig verOag vanden Maho-

mf!taenjChcn Gotlrdienst; gevende eerst eeri beriChi:, vah
des Aertsbedriegers levensloop" vervolgens v,ah, d.:il iiihoud van den A 'kr,ran (1.<), en eiildelyk vah de voornaeplll¢ plechtighed'en, -welken onder zyne Aenhangets ill
gebi'uik iYu; parellde met het zelve verfcheiden~edenkinft
gen ,tot, dar Leerrlc1zd en deszelfsuitgebreide -invoering
1)etreldyk. Voorts ontvouwi: zyri Ed. den Godsdienst del'
Tartaren, der Laplanders, en der ltedendaagjche Gauren :
w~erop ,l1y zich wyders verJeqigt, tot het vootdragel1
van de opmerJ,clyldl:e ollderrcheideile Godsdienflen onder
de verfchillende afgodifche Volkeren in Afrika ,'blyventlC
die deronVCl'lichte Amerikanen tot het volgeilde Dee! uif·
go(*) , Dc _hcliatn:ng- de Alkorail is ~en algcthceh in~ef16(\Pcll
tnisbruik; mcn fc!Jryft kcuriger de Koran, zynde het \'oorCIl1taende At zo veel als de: insgelyks hecft de ge\'Voot1tc v!t11
clien gewaenden Propheet Mahomet re, 1l0eiilen ftand g('gr~
reil; terwyl zyn nacm eigenlyk gefchrct'en behoort te wOl'dch
Moha11lJmed'.Wyhebben ons hier :lCn de gewQonc' rcf1ryfwv7.c
gchouden't om gelJ'k te blyveI1 aendie van -den Authelll' " i"
~lez~,Il.,
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gefield. OvereenkomIHg met de inrichting en 't
beloop van dit Werk, is ook de uitvoering van dit gedeelte alleszins leerzaem ; daer de Heer J-lurd 't 'er niet
alleen op toelegt om die verfchillende Godsdienfien te
befchryven; maer tevens, by voorkomende gelegenheden,
'er zodanige bedenkingen invlecht , die ter ophelderinge
van etlyke daertoe behoorende kundigheden dienen; en, 'er
wel byzonder zyn werk van maekt, om ons te doen gadeflaen, in welk een geluk wy deelen, daer wy het Euangelielicht genieten , en onder hoe 41erk ene verplichting
wy liggen , om 'er het vereischte gebruik van te maken.
Elke befehouwde manier van Godsdienst geeft hem hiertoe natuurlyk aenleiding ; en zo mede in 't byzonder de
1Mlahometaenfche ; welke zyn Ed. , daer dezelve bovenal
elks oplettendheid tot zich trekt , ook het breedvuerig(te
verhandelt; en waeromtrent by verfcheiden oordecikundige aenmerkingen voordraegt. Om 'er éne van dezelven ter proeve mede te deelen, zullen wy ons bepalen
tot het geen de Heer Hurd , uit dc gcloofivaerdigll:e
Schryvers, heeft opgemaakt, nopens de handlangers van
.M1ahomet; door wier behulp by den Alkoran, (welke dt}idelyke blyken van uitgebreider kundigheden , dan Ma1zv2net uit zich zelven kan bezitten, behelst,) zamengeraept hebbe.
„ Dat nIAHOMET , dus vangt de Heer Hurd aen ,) met
behulp van anderen zijnen Alkoran zamenftelde , was
Bene zaak wel bekend te Mekka , toen hij allereerst zijne
Bedriegerij aldaar voordroeg ; ook wierdt het hem meer
dan eens voor de fcheenen geworpen door zijne vijanden,
gelijk hij zelve meermaalen klaagt. Dus fpreekt hij, in
het vijf- en twintig(Ie Hoofdftuk van zijnen Alkorau' :
„ Zy zeggen dat de Alkoran niets anders is, dan een
leugen van uwe eigen vinding, en dat anderen u daar„ in geholpen hebben." Volgens de Alkorànverklaarders
waren de perfoonen , hier bedoe'_d, de knegts van zekeren
Zwaardveeger te Mekka, die Christenen waren , met welke MAHONIET gewoon was dikwijls verkeering te houden,
niet oogmerk om door hen te beter onderweezen te worden in het Oude en Nieuwe Testament. Van hier dat
BELLONIUS ons berigt , dat MAHODJET te Mekka twee
Christenen voedt , welke Affchriften hadden van het Oude en Nieuwe Testament , en dat deeze hem veele hulpmiddelen toebragten in het opitellen van zijnen Alkoran.
Doch, dit was een te openbaare handel voor zulk een
(
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heimelijk Ontwerp. Zij , welke hem befchuldigclen dat
hij de hulp van anderen genoot, bedoelden niet dezulken,
met welke hij openbaare verkeering hieldt, maar de hei
welke hij in 't verborgene ge -melijkdgnot,va
maakte, in zijn eigen huis, tot het fineeaen van 't-bruik
gantfche bedrog, en om voor hem dat Boek te fchrijven,
welke hij waande [of liever voorgaf] hem, door den Engel GASRIëE. , van den Heelel gebragt te zijn. 't Geen
hij , op eene andere plaats van zijnen Alkoran, zegt ,
heeft bijzonderlijk zijn opzigt op Benen derzulken , weli;e
toenmaals wierdt gehouden , de voornaamfie hand in dit
werk gehad te hebben. WVant , in liet zestiende Hoofd
zegt hij: „ Ik weet dat zij zullén zeggen, dat een-fiuk,
ander Man hem den Al;;oran heeft geleerd; doch dien
„ zij bedoelen hem dien geleerd te hebben , is van ge„ boorte een Perfiaan en fpreekt de Perfifche Taale.
„ Maar de Alkoran is in de /lrabifclie Taal gefchreeven ,
„ vol van weltpreekendlleid en leeringe." Wie deeze
Perfiaan ware, geeft d-e Monnik RICHARD, in zijne \Vederlegging der Mahometaanfelie Wet, te verftaan. \Vant,
in liet Dertiende Hoofdfftuk dier Verhandelinge , berige bij
ons dat MAHOaIET, een ongeletterd perfoon zijnde , tot
liet fineeden van zijn bedrog tot medeflander hadt, onder
anderen, Benen ABILIA BEN SALON, een Perffchen Jood,
wiens naam hij naderhand veranderde, om denzelven met
den Arabifchen tongval beter te doen firooken , in ABDoLr.AII EBN SALEM. Het zelfde wierdt verzekerd , door
CANTACAZUNCS , en den Kardinaal cuss. Daarenboven
maakeg de meesten, welke over deeze Bedriegerij geichrecven hebben, Teelding van dien i'erftacn, als den voornaamffen Verkmeester , van welken MAIIOMET, tot het
meergemelde oogmerk , zich beend heeft. En dat het
de Perfiaan was , in de laatstaangehaalde plaats van den
Alkoran bedoeld , geeft dezelfde Monnik RICHAF.D , in liet
Zesde Hoofdituk zijner Verhandlelio e , uitdruklijk te kennen. Hij is dezelfde perfocn, welken ELunIA'INUS noemt
SALMAN den Perfiean , die , door zijne bedreevenheid in
liet opwerpen eener verfchanfinge, in den flag van Ditcli,
MAl30MET en zijn geheel Leger bewaarde, daar hij anderzins , door liet getal zijner Vijanden , noodzaaklijk zou
overwonnen en geheel verflagen geweest zijn. Want h j
was éen zeer vernoftig en listig perfoon , en zo dooroefend
in alle (Ie 'geleerdheid der Jooden , dat hij den post vaan
rabbi ontler hen- bekietd ?bads. Van hem fcíh jnt derh-dAa
vel
,
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ven NIAHOMET ontleend te hebben, al wat hij van de ge
woonten en plegtigheden der Jooden in zijnen Godsdienst
hadt ingevoerd. Want, vermids dezelven een aanzienlijk
gedeelte van zijnen Godsdienst uitinaaken, en veele bij
ontleend zijn van de afgetrok--zonderhva l
kener gedeelten der Talmudifche Geleerdheid, blykt hieruit, dat hij zo bekwaam een handlanger tot het geheele
zaamenilelzel noodig hadt.
't Geen wij dus lang beweerd hebben, wordt nog duidelijker aangeweezen, door het getuigenis van JOANNES
ANDREAS , een Alfacki , of Leeraar der ïllahonietaanfche
Wet , die naderhand tot her Christelijk Geloof overging.
Want hij berigt .ons, uit de echte getuigenisfen van AraJifclre Schc•ijvers, in welke hij door en door bedreven was,
dat deeze ABDOLLAH EBN SALEM, welken hij , of liever
zijn Vertaaler, verkeerd ABDALECELEN noemt, tien jaaren
agter elkander de perfoon was , door wiens hand alle de
gewaande Wonderwerken des Verleiders eerst gefchreeven
wierden; en dat het, gevolglijk, geen twyfel leedt, of hij
hadt de voornaame hand . in het verzieren van dezelve.
Agter den Latijnfchen Alkoran, door BIBLIANDER in 't
licht gegeeven, ontmoet then eene Verhandeling, uit. het
Arabisch in 't Latijn vertaald, door HERMANNUS DALMA'A, welke, in de gedaante van eene Zamenfpraak, tus.
fchen MAHOBIET en deezen AEDOLLAH, eerie groote menig
te der zotternijen van den Maliometaanfclien Godsdienst
aan den dag legt. Deeze Verhandeling kan van nut zijn,
ter verbeteringe van den naam , welke in de Verhandeling
van den Monnik RICHARD zeer gebrekkig gefchreeven is,
als zijnde ilegts eerie vertaalin over de derde hand. Want
die Verhandeling van den Monnik RICHARD, welke wij
thans bezitten, is' niets anders dan eene vertaaling van liet
Griekfche Affchrift van DEMETRIUS CYDONIUS, welke dezelve in die taal overzette ten dien [te van den Keizer CANTACUZENUS, uit het oorfpronklijk Latijn , 't welk thans
verlooren is.
„ Behalven deezen Jood , hadt de Bedrieger insgelijks
tot handlanger een Christen-Monnik ; de menigvuldige bij
zijnen Alkoran, den Christelijken Gods--zonderhi
dienst betreffende , toonen duidelijk , dat hij zulk eene
hulp genooten heeft. THEOPHANES , ZONARAS, CEDRENos , ANASTASIUS, en de Schrijver van de Historia Mis cella , maaken van hem gewag , zonder hem bij eenen
anderen aaaM daal dien van Xator'i4anfchen Monnik te
noe-

-
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noemen. Doch de Schrijver van het twistgeding tegen
een Mahometaan , verkort in het Speculum Historicum
van VINCENTIUS BELLOVACENSIS, en van daar overgenomen en gedrukt agter BIBLIANDERs Latijnfchen Alkoran,
noemt hem $ERGIUS; van hier is het, dat de Westerfche
Schrijvers van hein zo dikmaals onder dien naam gefproken hebben. Maar in het Oosten is hij onder dien naaila
volítrekt onbekend; wordende hij , zo veel ons gebleeken
is, door geen der Schrijveren van dat gewest, met den
naam van SERGIUS ooit genoemd. Allen, welke van deezen Monnik hebben gefproken , noemen hem BAHIRA; en
de Monnik RICHARD, welke, in het jaar onzes Heeren
MCCX, na Bagdad toog, met oogmerk om de geheime
Mahometaanendom te onderzoeken , door-nisfevaht
het leezen der Arabifche Schriften , en bij zijne weder
oordeelkundige wederlegging van het zelve-komstde
fchreef, welke wij boven genoemd hebben , noemt uitdruklijk deezcn BAHIRA , als eenen der, handlangers van
i,IAHon]ET in het fmeeden zyner Bedriegerijen : zo doen
ook CANTACUZENUS, BARTHOLODIEUS EDESSENUS, Cl] de
andere Griekfche Schrijvers, welke MAHOMET wederlegd
hebben, door LE IJOYNE in 't licht gegeeven. Doch niemand hunner zegt iets van SERCauuS; waaruit blijkt, dat
SERGIUS en BAHIRA flegts twee verfchillende naamen zijn ,
om denzelfden perfoon aan te wijzen. Hij was een Sijrisch Monnik, van de Gezinte der Nestoriaanen. De Mchometaanen beweeren , dat hij 't eerst kennis kreeg aan
MAHOMET , toen deeze nog een kind, of wel een jonge
wanneer hij, hem begroetende, zeide, dat hij-ling,was;
het derde licht der waereld worden zoude; doch, volgens
dat berigt, zal hij te oud geweest zijn, om zo veele jaaren agter elkander, in dit bedrog zijnen rol te fpeelen.
De waarheid der zaake is , dat I\IAHOtiIEr met hem bekend wierdt eerst eene wijle tijds daarna, toen hij met
zijn flout ontwerp in zijn hoofd te beraamen reeds bezig
was. Om het zelve te beter te fchikken en te plooien ,
zeer begeerig zijnde om in de kennis van den Joodfchen
en den Christelijken Godsdienst bedreeven te worden ,
was hij zeer naauwlettende in het onderzoeken van dezelve , zo dikmaals hem de gelegenheid voorkwam oni
deswegen onderrichting te ontvangen. Op éénen zijner
reistogten na Sijrie, 't zij te Bostra, gelijk zommigen ,
of te rerufalem , gelijk anderen, verhaalen, deezen BAHIRA
aantteQende, en in hem veel genoegen vindende, ten aanA3
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zien van verfcheideil dier onderwerpen , aangaande welke
hij nader wenschte onderricht te worden , floot hij deswegen met hem eene naauwe vriendschap. Toen deeze
Monnik niet lang daarnaa, om eene zwaafe misdaad, in
den Ban gedaan , en uit zijn Klooster was verdreeven ,
ylugtte hij na Mekka , bij MAHomrsT; en aldaar in zijn
huis ontvangen zijnde, wierdt hij zijn handlanger in het
fineeden dier Bedriegerije , welke hij naderhand in de
wacreld ventte ; hij bleef hem zo lang bij, tot dat de
Verleider, hem niet meer noodig hebbende, om het gebeim te bewaaren , hem ter dood bragt. Indien SERGius
de naam ware , onder welken hij in zijn Klooster bekend
was , dien van DAHIRA nam hij zedert aan in Arabic ;
en onder deezen naam is hij zedert vermeld geworden in
dceze Oosterfche Gewesten, door allen, welke van hem
gefchreeven of gefproken hebben. 't Woord Balaira betekende in de Arabifche taal een Kameel, welken, naa de
eene of andere ongemeeae verdienfle, ingevolge van het
gebruik der aloude arabieren, de noren gefpleeten waren,
en die van de overige benden afgezonderd in eene vrije
weide wierdt gejaagd, om voortaan niet meer te werken.
E.n 't lijdt geen twijffel, of deeze Monnik, de zaak zij
uit zijn Klooster zo zeer tot zijn voor--neruitdjvg
deel verhaald hebbende , dat hij het te Mekka geloof
deedt vinden dat dceze ramp hein was overgekoomen ,
door iets , 't welk aldaar als verdienstlijk wierdt aangezien , verkreeg hierdoor deezen naam , als overeenkomen
liet denkbeeld , welk zij van zijnen f'aud onder-demt
zich voedden.
„ \Vat aangaat MAHOMETS overige helpers, indien hij
'er nog eenigen hadde , 't geen wegens hun wordt verhaald , is zo onzeker, en van zo klein belang, dat het
der opinerkinge niet waardig is. Uit de natuur van zijn
ontwerp, 't welk was om het menschdom een leugen of
bedrog op te dringen, mogen wij befluiten, dat hij zo
weinigen als mogelijk was in zijn geheim nam; en vermids de twee bovengenoemden genoeg waren tot dat
oogmerk, koopt het niet waarfchi jnli jl: voor, dat hij aan
een grooter getal perfoonen zijn geheim toevertrouwde.
Ook kon een grooter getal daartoe niet gevoeglijk gebruikt worden. Want , daar zijn Godsdienst was zam ,nge(leld uit drie deeien , van welke liet eene ontleend
wierdt van de ,Jooden, het tweede van de Christenen ,
•

•
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en het derde van de I-Ieidenfche Arabieren , . leverde ABen MAandere
hulp noodig was, om het bedrog te voltooien."
DOLLAH het eerlle gedeelte , AH IRA het tweeut ,
HOMET zelve liet laatíte gedeelte : zo dat 'er geen

Betragtingen over liet Paradys , en de daarin voorgevallen
Gebeurtenisfen. Ben- ffe?is gdachren , over de Leerhukken , welke uit dezelve ce eurtenijfen getrokken worden.
Door C. FR. BAHRDT, Profesfor te Gieten. Te .4rrfierrlam , by G. W. en J. Bom , 1783. In groot octavo,
92 bladz.
olgens dezen Schryver is het verhael, dat Mozes van
Vhet
Paradys , en het daerin voorgevallen, geeft , Gen.
vervolgens, tot het einde van het derde floofd-

II. i6 en
ftuk , een Morael, die in Oosterfche Fabelen is ingekleed, welke in de Voorreden, by manier van een Brief
ten een Vriend, aldus voorgedragen word'.
„ Ik wil UEd. eens de Moraal zeggen, en gy moogt
dan zelfs onderzoeken , of Mofes deze fabel íchoonder
hadt kunnen inkleeden. „ Godt is niet de flichter van
„ het kwaad, by heeft veelmeer alles gedaan, wat neen
van een goedertieren Schepper konde ver\vagten, om
,, den mensch voor zynen val te bewaaren , by heeft
„ hem verpand en eene vrye wille gegeeven, en daarby
„ de nodige onderrigting van al liet geen , wat den
mensch goed en fchadelyk is , medegedeelt , om hem
in limit te hellen , het nuttige te verkiezen , en het
„ fchadelyke te verwerpen. Wanneer dierhalven de men„ fchen dwaazen worden , gelyk Adam een dwaas wierdt,
zoo ligt de fchuld niet by Godt. De mensch laat
„ zichzelfs veywillig , door de verlokking van het kwaa.
„ de , tot dwaasheid verleiden , en deze verlokkingen
zyn van drieërly aart. De eerfile en wigtigíte aart ,
„ zonder welke de overigen op ons geen beuisfenden
„ indruk kunnen maaken , zyn de natuurlyke neigingen
tot eeten , tot het byllaapen , enz. De tweede aart
„ der verlokkingen ligt in de bekoorlykheid der uiterlyke
„ voorwerpen, waaraan wy ons verzondigen. De derde
„ ejndelyk in de voorbeelden en verleidingen van onze
„ medemenfchen. Wie aan deeze verlokkingen vrywillig
gehoor geeft, is een dwaas, terwyl by de flimfte ge, volgen zich zelfs op den hals haalt ; wie dezelve in
A4
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" tege,nd~el veragt, en de onde~Tig~ingcl1 van God 1l0pens
D' \ dar geene, wat goed en qUttig IS, gehoor geeft, die
~, is cen Wyie, eri kan zich beroemen zynen gevaafly.,.
J' ken vyand overwonncn te hebbcu."
.
" \tVat hadt gy nu, Myn Heer, tegen te werpen, wan)leCr h~t Mo~es" of e~nen andercll Schryver ~ uit welkeq.
l1Y gelchept heeft, behaagt hadt, deze fraaije tnoqal in
e~ne fabct in te kleeden '? Is nier de flang een z\!er
fclioQn beeld van de lust en lokkingen der zonde, welke
gelyk~aal1l, aIs eelq Ilang, ann onze voereo qikwils omkruipt, zonder dat wy hem bemt!rken, of naaf' eene alldere Mofailchc perfonificatie , Gen. 4: 7, agrer de deur
Op ODS loert '? Is l1iet de apre1 een regt bekwaam zin.,
11eheelt van de voorwerp'en del' zonde, welKe onze zinnen vleijen, e~ de lusten van het vleesch in b.eweging
brengen '? Is met hct geen Mofes Godt met den Ilang
hat fpl'eekcll, eene regt aangenaame· en duidelyke inkleding del' waarheid, dat Godt de zoude, als den grootjr":l1 vy:md van hetmenfchelyk gellagt, bell:emt heeft tot
CCIl eeuwigdllnren<iJ voorwerp van onze haat e~ verag,.
ti!l(~, als ook vall onze gcdl1urige waakzaamheid, om
na:lre bQosaardige verlokkingen te ontvli~dell, eq, in den
f1ryd tegen haar, niet gewondt of befchadigt te worden ?'~
Op dlen ~innebeeldigen trant word het Mozaisch
Verhael \11 ,dit Stukje overw,oogen, met, cen\! nevensg:'lellp~ cmtvouwll1g van le~r{le1hge :\el1m~rkJngen tot dat on.
perwerp, betrekkelyk. t Is bekend dat foortgelyke zinnebeeldige v~rklaril1gen van dit Gefchiedverhael aea verlCheide.n Uitlcggeren behaegd hebben, die I!:e dan, de een op
deze en de andere op gene, wyze gefchikt hebben ; hoe{lanig ~n\! verfcheidenheid natuurlyk te meer moest ontfiaen; om dat 'er vcel willekcl11'igs in die manier van ver1daren plaet:; 'h~eft; het weI!,;: ook in deze· ontvollwing
veelvuldig gevQnden word. Men kan niet zeggen, dat de
Opll:elleJ; van dit Gefchrift het verder gebragt hCbbe" dan
~yhe Voorgangers in 't zinnebeeldig vel'klaren; iync uitlegging is eel' inge\Vi~kelder en duisterel' dan die van vele:lllder~Q, waertoe de omllachtige fchryfwyze niet wei~lir; med~wer~t. Vool' 't overige ontmoet men 'er verfcheidcn ..Gollgeleerde ftellingen in, llopens de Zonde onze r cer.lle O~derel1, ~11 't wcrl~ del' Verlosfinge door,
Jezus Christt1s', die meer blyken, van en~ wi1lekeurige
d~nkwyl;~, d~n Vim ~cn gezet llltlegkUJ.ldlg oordeeI a~n
d~ h~nd· gevcn, '-..... fen Gcfuhrift mag vim den ·ge..
Wo.<h
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woonen weg afwyken, en 't doorbladeren van 't zelve,

hoe zeer ook tegen onze denkbeelden, kan ter ícherpinge
an 't oordeel, of ter navorfchinge der waerheid, dienen ;
maer 't moet dan min of meer, in zyne foort, met een
innemende oordeelkunde gelchreven zyn.

IJierde en vy fde Leerreden over de voorgewende werking des
Satans in den tegenwoordigen tyd, door F. G. CH. RUTZ.
Hoogduitsch Predikent in de Luttierfche Gemeente in
's Hage. Uit liet IIoogdu tsch vertaald. In 's Gravenpage
by J. du Mee 1783. In gr. octavo 143 bladz.
n gevolge van den inbond der derde heerreden over dit
Ionderwerp,
betrekkelyk tot de Schriften des Ouden
Verbonds, gaet de Eerwaerde Rutz nu over, om, ook
niet opzicht tot de Schriften des Nieuwen Verbonds, te
toonen; „ Dat 'er in dezelven geen één duidelyk, grondig en bondig bewys te vinden is, waardoor de Leer„ flelling van de nog altoos voortduurende onmiddelyke
„ Werkingen des 1^uiyels op Aarde, met nadruk onder„ í}eunt wordt."
's Mans vierde Leerreden, waerimmede by dit Stuk aenvangt, levert ons vooraf ene duidelyke verklaring van
zyne hoofdll:elliug, niet betrekking tot andere {tellingen,
die daermede verbonden zyn, om dus, op dat men hem
niet kwalyk of ten halve begrype, „ alle byzondere met
„ zyne hoobiftelling verbondene stellingen, dewelke door
„ de hoofdílelling niet reeds rechtflreeks , of als waarhe„ den ingetlooterr,, of als Onwaarheden uitgellooten wor„ den, zelfs beftemt aan te toonen, en , naar maate zy
„ waar of onwaar zyii, duidelyk, of te beweeren of te
ontkennen." Daer wy nu onlangs gemeld heb
gevoelen verklare, zo kun--ben,hozyErwad
en we, ten beteren verftande van het zelve, niet wel
voorby no; enig gewag van deze nadere verklaring te
waken. Wy zullen echter, om niet te breed te worden,
'er meerendeels Hechts liet hoofdzaeklyl:e van opgeven ,
,n alleen het laetfle voorstel deswegens genoegzaam geheel

plaetzen.

7,yn 11erkvaerde brengt de onmiddelyke werkingen van
alen Duivel op onze derde niet tot zulke zaken, die, den
en op zichzelyen befchouwd , volt rekt onmogelyk zyn.
1nteaende2l by erkent derzelver niogelyltheid, en beweert
dat
A5
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dat die uit geen wysgerige grondbeginzelen te wederleggen

is. Hy hemt ook toe, dat men die flelling niet ten

enenmaal zonder grond, en zonder bewys aengenomen,
en tot de waerdigheid van ene waerbeid verheven heeft;
maer hy houd ftaende , dat de bewyzen voor dezelve niet
duidelyk, grondig en bondig zyn. Verder merkt hy aen,
dat deze Leerstelling tot de uitlegkundige opgaven (problenmata exegetica) behoore, dewelke men ontkennen , of
beweeren, verwerpen of aennemen kan, zonder dat men
in een van beide gevallen fchipbreuk aen zyn geloof en
aen zyne rechtzinnigheid lyde. Hier benevens erkent hy
dat de Duivel onmiddelyk op aerde tegenwoordig geweest
zy, en onmiddelyk gewerkt hebbe, by voorbeeld in het
Paradys en in de Woef'yne, toen by onze Zaligmaker
verzocht; als mede', dat hy, naer alle regelen van waerfchynlykheid, in de dagen der omwandeling onzes Zalig.
makers , onder de toelating en beftiering van God , op aerde onmiddelyk nu en dan gewerkt heeft: doch hieruit kan
men niet befluitcn tot de voortduuring dezer onmiddelyke
werkingen in onze dagen.
„ En wat neer is, (zegt onze Leeraer teil laetl}e,) ik
ftemme toe , dat liet niet alleen duidelyk in den Bybel gefchreeven ftaat, maar dat het ook uitlegkundig-waar en
onloochenbaar is, dat de Duivel gezegd wordt, zelfs nog
na de dagen van Christus omwandeling, onmiddelyk op
aarde gewerkt te hebben. Maar ik ontkenne uit gewichtige gronden nochtans rechtstreeks, dat deeze uitlegkundige
en onloochenbaare (telling gefciiiedkundig -waar, en-wae
ceiie Geloofswaarheidi zy, die de Bybel als Gods woord
leeraart en te gelooven gebied. Ten einde men
echter door deeze myne by den eerden opllag zeldzaatn
fchynende beweering niet over my in twyffel koome, maar
nmynen waaren zin begrypen moge, zal ik my nader ver
bekende als by uitstek-klaren.Htiszo
gewichtige uitlegkundige vaste flelregel: Eene eigenlyke
gefc1z ed undige, zeedenzundige en geloofswaarizeid moet ook
Bene uitlegkundige lvaarhe-'d zyn." Op het beknopt
gegrondheid dezes regels vervolgt hy-lykaentovd
aldus. „ Maar 't is zo niet in het omgekeerde, en
men kan niet zeggen: Eene eigenlyke uitlegkundig-waare
f ellinti moet ook eene of ge/èhiedkundige, of zeedenkundige
of g'ioofswaarheid zyn. Want in den Bybel koomen'veele
plaatzen voor, welker zin van ons uitlegkundig-waar kan
verflaan en uitgeduidt worden; maar daaruit volgt op verre
-
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re na nog niet, dat de zin dier plaatzen ook gefcliiedkundi,gen zeedenkundig -vaar,, of eene Geloefswaa; heid zy. Daaróm is het een vaste flelregel in de uitlegkunde : ' Elk be
hoedzaani en rechtfchapen Bybeltolk moet de uitlegkundige
waarheden zorgvuldig onderícheiden van gefchiedkundige,
van zeedenkundige, van géloofsivaarheden, en zich vooral
wachten, dat hy niet terllond elke uitlegkundig-waare
fleiling voor eene waarheid houde, die wy gelooven en
beleeven moeten. Ik zal het met een voorbeeld ophelderen. Toen Christus den dxmonifchen mensch Marc. V. 9.
vroeg: hoe heet gy? - was het antwoord Legio! want wy
z_yn veelen: Deeze' yvoorden flaan duidelyk in den Bybet'
uitge4rukt. Wanneer: men nu liet antwoord van den dmmontichen mensch, naar aanleiding- van de woorden,
waarin hy het zelve gekleèdt heeft, 'nauwkeurig verklaart,
en daarmede dien zin verbindt, dien de ongelukkige mensch
'er aan hechtede, terwyl hy zich verbeeldde, dat zo veele
Duivelen in hem woonden, als krygsknechten tot een Romeinsch Legioen behoorden; zo heeft men den uitlegkundig-waaren zin gevonden. Maar! na éénen flap verder! Is
deeze uitlegkundig-^vaare Zin ook gefrhiedkundig -waar ?
Hebben werkelyk en inderdaad meer dan Zesduizend Duivelen in hex Lichaam van deezen Mensch gewoond en hem
gekwelt en mishandelt? Ik denke niet dat één van ons
allen zyn zegel aan deeze Helling zal hangen, en dezelve
voor waar houden. Want hier zyn Hechts twee gevallen
mogelyk: (i.) of dit antwoord geeft de Dxmonifche
Mensch, die raazend en van het gebruik van zyn verfland
beroofd was: of (2.) de booze Geest, die, zo men voor
antwoordt op de vraag van-geft,inhmusvd
onzen Zaligmaaker. Vindt het eerfle geval plaats, zon
begrypt elkeen, dat de woorden van een raazend en van
zyne zinnen beroofd Mensch geen geloof verdienen! En
neemt men het laatíle geval aan, en zegt, dat het waar is,
dat de 'Duivel uit of door den ongelukkigen mensch heeft
gefpreoken; zoo is het ook waar, dat de Duivel een leugenaar is; en dus geene waarheid fpreekt. .7oh. VIII. 44•
Hoe kan men zyn geloof op de gezegdens van den Duivel
bouwen? Ik heb niet noodig 'er meer by te voegen,
en kan thans de toepasfing op die floffe maaken, die wy
onder handen hebben. In den bybel wordt op meer dan
ééne plaats en op meer dan ééne wyze gezegt, dat de Duivel ons menfchen nagaa,vervolge, tot zonden en misdaaden
zoeke te vervoeren, en ongelukkig te maaken. — Dit
is
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is onloochenbaar! Het is ook uitlegkundig-waar, dat de
Menfchen in de dagen van Christus en van zyne Apostelen zich werkelyk zulke denkbeelden gemaakt en gelooft
hebben, dat de booze Geest op Aarde onmiddelyk onder
ons Menfchen werke, en veele• verwarringen in het ryk
Gods lichte. - Het is waar, — ook dit, —•
wat meer is, zal ik- toellemmen. Het is waar,,
dat de heilige Mannen Gods in hunne Schriften dikwerf
ten opzigt van den duivel zulke uitdrukkingen gebruiken,
die aan en op zichzelf genomen, en fireng naar den Ietter verklaart, den uitlegkundig-waaren zin opleeveren: de
booze Geest werkt onmiddelyk op Aarde! Maar! is het
daarom ook gefchiedkundig waar? Is het daarom eene
waarheid die tot ons Geloof behoort? en die ivy daarom
als. eene zulke met eerbied voor waar moeten houden?
Dat zy verre! Want de heilige Evangelisten verhaalen ons, als getrouwe, oprechte en eerlyke Getchiedfchryvers, niet alleen de merkwaardige gebeurtenisfen,
die in de dagen van Jezus zyn voorgevallen, en de wonc erw>erken, die Jezus verrigt heeft aan Da:monifche Menfchen, maar zy melden ons ook wat voor denkbeelden
hunne tydgenooten zich van de gefteltheid van de l)mmoni[èbe gemaakt hadden, en geven ons hier en elders onhewimpeld te kennen, dat zy zelven, voor de dagen van
Intone oumiddelyke en bovennatuurlyke verlichting, ook
niet vry van vooroordeelen, omtrent de onmiddelyke werkingen van den Duivel op aarde geweest zyn, en dat zy
tt,entyds zelve, in de onweetenheid hannes hartens, niet
alleen ten opzigte van de Dmmonifche Menfchen, maar
c)ok ten aanzien van zaaken van veel grooter belang, b. v..
,en aanzien van den Perfoon en de beilemtning van derf
Mesfas, van den Mofaifchen Godsdienst enz. op dwaalweegen gewandelt , en menige Joodfche Volksvooroordeeten gekoestert hebben. Hoe kali men nu op een regeImatige wyze dus helluiren ? het is uitlegkundig waar, dat
de tydgenooten van Jeftis en de Discipelen van Christus,
voor de dagen van hunne otuniiddelyke bovennatuurlyke
verlichting, van gevoelen geweest zyn, dat de Duivel
onmiddelyk op Aarde werke, daarom is het ook gefchiedkundig-waar, en daarom moet het ook eene aller aanneeminge waardige geloofswaarheid zyn!! Het is
waar, de heilige Mannen Gods, Paulus, Petrus en ;tacobas bedienen zich in hunne Brieven, die zy, na de dagen
vin hunne bovennatuurlyke verlichting, hebben gefchree

LE2P,RLDLr;EN.

Y^

ven, van zulke Bewoordingen, die, op zicLze! ven genoowën en letterlyk verklaart , den uitlegkundig. kti-daren zien
oplceveren; de booze Geest zoekt ons Menicheii onmïddelyk tot zonde te verleiden, ons te benadeelen, eis ons
in het verderf te ílorten. Maar! is deeze zin, om dat
by uitlegkundig-war is , daarom ook ge(chiedkundig
waar? Is by daarom ook eene geloofswaarheid ? Voorzeker neen ! Maar
u. By aldien Paulus en Petrus en de overige Y1. Schry_
veren, uit eigen overtuiging en uit eibe vrye beweging,
als van zelve , en zonder door liet heerschend Volksgeloof en
Volksvooroordeel, 't welk zich zo wel van de jooden-Christenen als Heiden- Christenen meester gemaakt, en in hun
hart diepe wortelen gefchoten had , dartoe gelegenheid
bekomen te hebben, in hunne Brieven de Itching hadden
laaien invloeien: de Duivel zoekt ons onmiclilelyk tot zonde
te misleiden en ongelukkig te maalsen.
p. By aldien niet duidelyk bleek , dat zy , Ijlt w^'ze
verdragen en liefderyke toegevenheid, (Sclionung ued
Ilerablasfung,) niet eene leertyke behoedzaamheid nu en
dan van den Duivel of boozen Geest in hunne Brieven
gewag hebben gemaakt: En
i. By aldien zy tegen den Duivel, tegen cdeszelfs aanval
verzoekingen , in hunne Brieven , zulke middelen-len
aan de hand hadden gegeveii, dewelke enkel en alleen
bruikbaar zyn, tegen den onzichtbaaren boozen Geest en
deszelfs voorgewende onmiddelyke werkingen; gelyk alle
de middelen, welke zy Eph. VI. ir -- i?. 1 Pet. V. S enz.
lac. IV. 7. voorflellen, en ons aanprvzen, hyzonder,
voornaamelyk en eigenaartig bruikbaar zyn , tegen irachtige, listige en kwaadaartige Menfchen, ten duidelykcn
blyke, dat de Apostelen hun hoofdoogmerk op-en tegen
deeze zichtbaare Vyanden gericht hadden gelyk by gelegenheid nader zal blyken en breeder betoogt worden; --..
als dan en in dien gevalle zou liet anders met deeze uitleg
kundig wasre felling geftelt, en wy verpligt zyn, dezelve
voor eene onloochenbaare waarheid aan te neetnen, en te
gelooven."
Na deze ophelderende voorftelling, maekt de Eerwaercle
Rutz een aenvang van zyne overweging der plaetzen iet
de Schriften des Nieuwen Verbonds, die tot dit onderA
werp betrekking hebben. En vermids de bekende }slaets
i Pet. V. 3, q. inkomt als een hoofdbewys voor de betwiste Leentelling, zo bcpaelt by zich in deze vierde
leer
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Leerreden, tot ene opzetlyke verklaring van dit Apostolisch voorll:el; en tracht in dezelve ten dui(lelykíle te
toonen , dat Petrus in het zelve geenszins het oog heeft
op een onzichtbaren Geest, macr op de toenniali Te
vleeschlyke vyanden der Christenen , die hun op allerleie
tlierac n
wyzen kwaed berokkenden en toebragten.
ftond nu wyders, volgens 'het gemaekt plan, in de vytcle
Leerreden , te volgen, een onderzoek van de overigre
plaetzen der Schiiften des Nieuwen Verbonds, waer in
de Voor('canders der bovengenoemde Leerllellinge, hunncs
oordeels, duchtige bewyzen voor derzelver gegrondheid
Dan zyn Ecrwaerde bezeflende, dat_ zyne
vinden.
manier an Schriftverklaretí, gevestigd op het denkbeeld,
dat de Heilige Schryvers, in dit geval, de Volkstael
„ gefproken , en zich naer de Vooroordeelen en Dwalin;, gen des Volks gefchikt of geaccómmodeert hebben," by
velen aen ene groote bedenkelykheid onderhevig zou zyn;
als ítrekte dezelve, om het Godlyk gezag der Heilige
Schriften te niete te doen , zo acht by het raedzaem , dit
Stuk nog vooraf in aenmerking te nemen, om die zwarigheid uit dep weg te ruimen. Ten dezen einde legt onze
Leeraer het in zyne vyfde Leerreden 'erop toe, om te toonen : „ dat de verklaaring van Gods Woord niet onzec„ ker, de Geloofwaarsíigheid der. heilige Schryveren niet
„ twyffelachtig, en het Leerftuk van de Goddelyke In„ geeving der heilige Schriftuur niet gekrenkt of benadeelt
„ wordt, daar door, dat men aanneemt en vastttelt, dat
,, de heilige Schryveren zich omtrent Zaaken, die den
„ Gosdienst en de Zaligheid niet onmiddelyk raaken ,
„ zomtyds van de Volkstaal bedient, en zich zomwyleii
naar de Vooroordeelen van liet Volk gefchikt en gevoegt
„ hebben."
Alles! wat de Eerwaerde Ruts • tot dus ver, nopens de
zo algemeen aangenomen,, doch door hem betwiste leerfelling, rakende de werken des Satans in den tegenwoor ligen „tyd, voorgedragen heeft, vordert zel erlyik de opncrking van alle zodanigen die zich op de beoefening van dit
verfchilfIuk toeliggen ; maar bovenal vereischt deze laetfté
Leèrreden , In dit ge' 1, ene' byzondere oplettendheid; daer
dézelve tot een grondflag flrekt , op welken zyn Eerwaerde
vervolgens zyne Schriftverklaring zal vestigen.
--

---
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De herborgentheid der Verbonden Gods, zoo der Werken en
der Verlosfnge, als der Genade. Door j. V. U. KEMP,
in zyn Eerw. leven Bedienaar der H. L uangeliums te
Dirxland, met een Voorberigt van c. v. D. KEMP, S. S.
Th. Dr. Prof. in de Praktiekale Godgel. en Bed. des
H. Euang. in de Gemeente te Rotterdam. Te Arder_
dam , by C. Groenewoud , 1783. Behalven het Voorwerk, 387 bladz. in octavo.

it, reeds voor veertig jaaren, in Neêrlands Kerk met
D
ene vry algemene goedkeuring ontvangen Gefchrift ,
wdrd thans , onder een vernieuwden tytel , door den

Boekverkooper Groenewoud , den Lezeren weder aange.
boden.

Kort begrip der verdediging van de waarheid en Godlykheid
van den Christelyken Godsdienst. Benevens _eene
Korte aanwyzing voor ongef udeerde Christengin , ter ver
zekerheid van hunnen Gods--kryginvaeozm
dienst. Door J. A. NOESSELT. Dr. der H. Gvdgel. en
Boogl. aan de Heoge/fchoole te Halle. Uit liet Boog
Te 4mfterdam, by I. de Jongh, 1783. P e-cluits-h.
halven de aanpryzende Voorreden van tien Eerw. Y. v.
HAMELSVELD., i78 bladz. in octavo.

etde deze Stukjes , zeer gepast te ftmen gevoegd, mo.
R
gen, met volle regt, als ten uiterfte nuttig aengeprezen
worden. Het eerfte, getyteld. Kort begrip , enz. is

eelt
beknopt zamentrekzel van 't geen de Hoogleeraer Noesfelt breeder voorgef'eld heeft, in zyn hooggefchattè Werk,
dat ten opfchrift heeft, de Waarheid en Godlykheid van den
Christelyken Godsdienst veidedrgd (*). En de daernevensgaende Korte aanwyzing , enz. is gefchikt voor ongefi;udeerden; door welke benaming hier niet zo zeer bedoeld word
de gemeene man in 't algemeen, of de laegfte clasfe der
menfchen , als wel de zodanigen, die, fchoon geen ge.
leerden van profesfie , echter vrienden, of ook wel ken,ners der wetetrfchappen , zelfs der Godgeleerdheid , zyn
kunnen. 's Mans oogmerk is denzulken aan te wyzed,
hoe
(*) Zie Nieuwe Vaderl. i.etteroef, IV. D. bl. i8g.:
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hoc zy zich, by vermeende , werklyke of ingebeelde «en-vallen op hun geloof, te gedragen hebben, om voldoe
hunne eigen ware gerustheid, te weten;-itcnd,eo
hoe liet met liet gene zy gelooven gefield zy, en wacrop
zy zich verlaten knritieu of niet. Men vind in
dec twee Gefchriften , niet veel oordeel, beknoptlyk byeengebragt liet vooruacmfle, dat dienen kan, om Perfooíien ,, wier tyd els gelegenheid het niet toelact uitvoeriger
Schriften over dit onderwerp te raedplegen , die kundiglieden voor den geest te brengen, welken hun vaste gronden mogen verlenen , waerop zy hun geloof, in den Christelyken Godsdienst onkvaukelbaer kunnen vestigen , en
daerdoor beftand zyn tegen alle twyfelingen, die it mer
in hun op mosten konten.

.De gedachtenis des Rechtvaardigen na zijnen dood in zegefling, voorge/leld in eene Lykreden over Spr. XX. 7,
bij 't orerlijden van den Weleern'. en zeer Gel. c. BRINttMAN, in zijn leeven Leeraar der Kristel. Gem. toegedaan
de o;r'erand. Auasb. Geloofsb. te Weesp , 'uitgefproken
door Ii . VOLkERSZ , Leeraar derzelver belijdenis te Parmerende. Te Weesp en te Atnflerdam,. by J. Stigman en

C. Groenewoud. In ^itarto, 7o bladz.

r

alorno's bekende Spreuk, de gedachtenis des ReciEtraerdigen blyft in zegening , word in deze Leerreden in

den uitgehreiditen zin voorgedragen en met reden geílaafd. (i.) Een deugdzaam mensch bewandelt een weg,
op welken hy, niet alleen altyd gerust, e n veelal blymoedig , by zich zelven is, maer zich ook doorgaens bemind en geacht mackt by zyne medettienfchen. (e.) Hv
word veelal met erlientenis, dankbaerheid en hoogachting
herdacht, met roem gemeld, en 'er word door de nakomelingen wel van hem gefproken , wanneer by geftorven
is. (3.) Voor zulk enen kan het flerven onmogclyk een
ongeluk zyn . het uur van zyn verfcheiden brengt hem
tot de vervulling van alle zyne wenfchen, en roept hein
tot een beter leven, tot edeler bezigheden en verhevener
genoegens. De opmerking op dit laet(le leid den _ Leerter ter overweginge , in hoe verre zulk een geftorven
rechtvaerdige de tranen der nablyvenden waerdig zy ,
dan niet? ------ De Eerwaerde Ilolkersz deze hoofza-
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ken met oordeel ontvouwd hebbende , brengt alles ge
p de byzondere tydsomílandigheden ; ver-pastlykover
er van den Overleden , en noopt-meldhtof.ykcar
de Gemeente ter betrachtinge van haren plicht.
Israëls zonde, in liet vervaarloozen en verwerpen zyner Vryheid, aangetoond in eene Leerreden over i %am. X11. 17•
Te Utrecht, by 13. Wild 173. In groot octavo 26
bladz.

's Menfchen uitmuntendheid, en deszelfs verplichting,
om die te handhaven , door overeenkomftig daer
mede te handelen , firekt hier ter inleidinge ener Leerre
om een Vry-gebuoren Volk, eenftemmig-den,gfchikt
met dit zyn Voorrest, ter handhavinge zyner Vryhcid,
aen te fpooren. De Redenaer maekt hiertoe, in de eer[le

plaetfe, gebruik, van 't fciiandelyke voorbeeld van 't
ontaerte Israël, dat, niet verfinading der Vryheid van
hunnen Burgerftaet,, een Koning begeerde, en laeg genoeg
was, om den tot nog veyen hals onder het flaeffclie juk
eener oppermachtige, Regeringe te buigen: het welk Samuel, i Sani. XII., 1. een kwaed noemt, een groot kwaad
voor de oogen des I4EEREN. Het regtmatige van Samuels
beftraffing, en het 1iaetlyke van Israëls wangedrag in dezen , word hier in vollen nadruk ten: levendigfle voorgefield; en de RedenaFr leid 'er voorts de volgende helling
uit af. „ Een Polk is verplicht zyne Tlryheid on ge-

,, krenkt te be aarên, en wanneer het, zonder tegenweer,
„ zich 'er van laat Lerooven., wanneer het dit dierbaar pand
„ vlyend weggeeft , dan begaat het de grootse zonde, en is
,, Gods toorn waardig.'
Voor de gegrondheid dier flellinge brengt by de dugtigfte bewyzen onder 't oog van Necrlands Volk, dat., ge lyk onze Redenaer op goeden grond zegt, „ niet, tegen„ ftaande de veelvuldige rampen, welke liet, geduurende
een fchándelyken oorlog, ondergaan heeft, nog onfchat=
,, baare en aan veele volken onbekende voorrechten ge„ niet. Wy zyn nog een vry en onafhanglyk Volt, wy
„ behoeven onder liet juk van wellekeurige overheerfcliing
„ onze vrye halten nog niet te krommen. l)e \Vette'^i
zyn by ons nog (le Hoogfle Regent. Zy, die, vo1a1nb
„ de Wetten, onze Burgermaatfihappy be{tieren, oittvar
gen al de moc'ir, we?kc "tv ;^ezitten, en de luiste.
VI, DEEL. t" r,, I.L ï r. NO 1,
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„ met welke zy in de raadzaalen fchitteren, van het Volk,
dat zy vertegenwoordigen. Ieder Plaats en Land heeft
„ zyne voorrechten , die een ieder in zyn perfoon en be„ zitting beveiligen. En bygevolg onze regeeringsvorm
„ flaat lynrecht tegen overheerfching over. Zonder ont„ aarting kan zy nooit willekeurig worden. Onze Confli„ tutie is Vryheid, en onze regeeringsvorm is gefchikt,
„ om dezelve onverminderd te bewaaren." Om
zulk een Volk ter handhavipge dier Vryheid aen te moedigen, doet by onze Landsgenooten opmerken, hoe de Natuur
een gefchenk van God zy; —-lykeVrhidvanMsc
en welke dierbare voordeelen de Burgerlyke Vryheid vergezeIlen , terwyl de flaeffche onderwerping met ene reeks van onheilen verknogt is. Hy dringt dit verder .ten , met de overweeging van die zucht voor de Vryheid , welke onze Voorvaders van oudsher bezield heeft; — als mede door de
befchouwing van den weg, langs welken wy onze tegen
verkregen hebben, op den dapperen te--wordigeVyh
genfland der onderdrukkingen der Spaenfche dwingelandye. - -•-- Met vereende kracht doet de Redeoaer dat
alles dienen om den Landzaten , de verplichting om te
ftaen en te waken voor 't Lands Vryheid , ten diepfle in
te boezemen; in de verzekering dat zy ook hiervan, niet
alleen als Burgers, maer tevens als Christenen, ten laetíten dage rekenfchap zullen moeten geven; wanneer die
laeg kruipende zielen, welken onze Vryheid gering gefchat, of dezelve ondermynd hebben, (die elk reehtfchapen Nederlander fmaedlyk veracht,) het loon hunnes
wanbedryfs zullen wegdragen. Ten Plot betuigt
Iiy zyne blydfchap over de vernieuwde poogingen velen
Voorflanderen der Vryheid, in onze dagen; en vermaent
hen, om daer in op ene behoorelyke wyze te volharden;
in de verwachting dat dan de God der Vryheid, die Israël uit het diensthuis uitvoerde, en tot een Vry Volk
maekte, die onze Voorvaderen in vroeger dagen, en onze Amerikaenfehe Broeders in onze dagen , gezegend
heeft, ook ons zal zegenen I Rechtfchapen Neder
hunne Vryheid, zullen ongetwyf--landers,yvigo
leid het zegel hunner goedkeuringe aen deze Leerreden
hechten, er, dezelve in een foortgelyken rang flellen als
de jai den Eerwaerden Suermond over de Tzaderlandslief1e (*), welke zy, ten bewyze van den tot nog heerfchen•
den fmaek der Natie, met gretigheid ontvangen hebben.

(*) Zie dig. yad. Letferaef. V. D. bl. 5.
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Verhandeling over liet Aderlaaten en deszelfs toevallen, ten
nutte der Heelkncndige Leef tingen t'zaarn:ngefteld , door
w. LEUKS Heelmeester te Utrecht. Te Utrecht , by
G. v. d. Brink, Jansz. 1785. in gr. octavo, 168 bladz.
niet 2 Plaaten.
,

eeze Verhandeling is in vier Afdeelingen gefplitst.
D
In de eerie Afaeeling, befcïlouwt de Schryver het
Aderlaaten in het algemeen , en handelt diensvolgens over

liet maalezel der Aderen, over de plaats der Aderlaating,
over de Werktuigen daartoe benoodigd, de oplettendheid
van byzondere voorwerpen en gevallen waarin men Aderlaat, van liet handwerk eener Aderlaating, over de hoeveelheid van het afgelaaten bloed, als meede over de beáchouwing van het bloed. De tweede Afdeeling, handelt
over de uitwerkfelen van het Aderlaaten, die de Schry.
ver, als gewoonlyk, tot de volgende vier brengt , nanientlyk, de uitleidende, de afleideide, de act t^e,Z'.erlde en
ver— inderende Aderlaating, brengt. In de derde : Ideeling, worden de Aderlaatingen in het byzonder voorgefteld,
en de Schryver verdeelt de Aderlaatingen in gewoone in
minder geworne en in zeldzaare. Tot de eertien brengt
by die op den Arm , de Hand en den Voet; tot de tweede zoort, die aan den Hals, op het Voorhoofd en op het
Oog; tot de derde, die onder de Tong, aan den ilaap van 't
hoofd, op den Ooghoek, aan den Neus, op de Penis,
aan de Heup en aan de Kuit. Vervolgens geeft by redenen op, waarom men zo veele onderfcheidene Aderen , op
verfchillende Lichaamsdeelen opent ; als mede eenige
voorzorgen, by het Leerfluk der Aderlaatingen in het algemeen. - De rime en laatfle Afdeeling handelt over
de Toevallen, welke op het Aderlaaten kunnen volgen.
Deeze Toevallen worden onder drie byzondere Klasfen ge.
bragt. Onder de eer[le Klasfe behooren de ligte toevallen,
als mistteek , flaauwte , wederontfpringing van het bloed,
onttleeking van het wondje , blaauwe vlek en bloedronning. Onder de tweede Klasfe brengt by aanmerkelyker
Toevallen , als uitvating, pyn en verfkramming, kwetzin;
van een watervat, verzweering van den laatfleek. De derde Klasfe bevat de zwaafe en zomtyds gevaarlyke toeval
deel, kwetzing van her-len;dvoijgphtlaen
Beenvlies, van het Peesachtig tutfpinzel, Peesk^vetzing
eta Zenuwkwetzing, als mede die kenmerken deezer hyzo n
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Jere kwetzingen; en eindelyk over de Slagaderkwetzinge
In het ilanhangzel word nog kortelyk over de
Slagaderopening gehandeld. — Wy gelooven dat de.Schryver deeze Verhandeling met het beste oogmerk gefchreeven ,.
en niet weinig moeite daar aan betteed hebbe. Dan wy
iwyfelen, of hy zyn oogmerk, om namentlyk voor zyn
Eveomensch nuttig te zyn, zal bereiken. Leerlingen,
(voor welke eigeutlyk deeze Verhandeling gefchreeven is)
befchouwen liet Aderlaaten als eene zaak, zo gering, dat
zy geen lust hebben om Bene gantfche Verhandeling daar
over te leezen. Meer ervaàren Heelmeesters, die de zaak
beter inzien, zullen , denken wy, weinig of geen nieuws in
deeze Verhandeling vinden. 11,-er wezentlyk nut zonde de
welmeene.nde IIeer Lears aan zyne Koustgenooten gedaan
hebben', indien hy de laatlle Afdeeling wat breedvoeriger
uitgewerkt had ; indien by de Toevallen, voornamentlyk
van de kwetzing der Vaten , der Zenuwen en der Peefen,
wat naauwkeuriger had befebreeven, derzelver byzonderc
kenmerken duidelyk aangetoond, en derzelver byzondere
geneeswyze niet alleen opgegeeven; maar ook , zo wel
door eigen waarneemingen , als uit die van anderen, geflaafd. Omtrent dit Sttik zonde, onzes bedunkens ,
een man van beleezenheid en ondervinding, nog zeer
veel nuttigs en gewichtigs kunnen niededeelen.
Aanleiding tot de Kennis der Anatomie in de Tekenkunst,
betreklyle tot liet Menschbeeld. Met eenige Plaaten, en
elaarby gevoegde herkiaaringen opgehelderd, door C. PLOOS
VAN AMSTEL, Jbs. Csz. Mededirecteur van de Teken -Academie der Stad Arnflerdarn, van de Keurvorstlyke Schil
Beeldhouw -en Bouw-kunst - Academie te Dus feldorp, enz.-der
enz. Te firn ierdarn, by J. Yntema, 1783. Wehalven het
TZooriverk 114 b!adz. en gr. cctavo.
;

en onderlinge band vereenigt bykans alle Weetenfchappen aan elkander, zo dat ze de Gene aan de andere, in
eene mindere of meerdere maate , behulpzaam kunnen zyn;
snaar buiten dit algemeene hebben zommigen eene byzondere verkno theid aan elkander, zo dat ze genoegzaam
onaffcheidelyk aan een verbonden zyn. Heeft dit ergens
plaats, 't is, mag men wel zeggen, in de beoefening der
Ontleed -en Tekenkunde, betrekkelyk tot het Menschbeeid :
Bene juiste tekenhattd is den Ontleedkundigen van groot
nut 1
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nut ; en voor een Tekenaar, die liet Menschbeeld , in
deszelfs verfchillende taanden en heweel ingen , treilend
zal afmaalen , is de Ontleedkunde niet wel te ontbeeren.
De overdenking van het laatíte heeft den opmerkzaamen
Fleer Ploos van „lmpel, al voor eenigen tyd, genoopt,
der tekenende en itudecrende jeugd, op de Amllerdamfche
Teken- Academie, twee Redenvoeringen nopens dit ouderwerp voor te draagen; en vervolgens de hier bovengenoemde meer uitgewerkte Planleiding op te ftellen, ten
einde haar te beter de hulpzaame hand te bieden.
Zyne Inleiding tot dit Geschrift trekt om de noodzaak
beoefenen der Ontleedkunde, ten minfle-lykheidvan't
tot een zekeren trap, in dit opzicht aan te toonen, en
de Liefhebbers deezer Tekenkunde aan te moedigen om
'er zig op toe te leggen; ter bevorderinge waarvan by
hun de hier toe noodige kundigheden voorts ontvouwt.
Ten dien einde bepaalt by zig tot eene drieledige ver
(i) de kennis der Beende-delingvazyort:
Spieren, en laatstlyk (3.) de oefening-ren;(a.)di
deezer kcpnis, en 't gebruik dat men daarvan in de fludie der Teken-Schilder-U raveer- en Beeldhouwkunsttemaaken hebbe.
In de eerfie Afdeeling doet by vooraf beknoptlyk zien ,
wat men omtrent de Beenderen in opmerking hebbe te
neemen; en aan die voordragt liegt by negen Plauiten,
welken de Beenderen van 't Nlenschlyke Lichaam , in derzelver fchikking en geleding, onderfcheidenlyk voor oogen

Rellen. De drie centen vertoonen ons de Beenderen van
het Hoofd en den 1R omp, in de afbeelding van een Scelet, van vooren, van agteren en van ter zyde befchouwd :
even zo veel 1'laaten behelzen de aftekening der Beende
-renvadAmH,vanore gt
en ter zyde, en met opzigt tot liet laatfle zo wel binnen.
als buitenwaards : eindelyk verleenen ons nog drie Plaaten
een dergelyk gezigt der Beenderen van de Dye, het Been
en den Voet, zynde de laatfte insgelyks tweefoortig in
een gaanden Rand. By ieder deezer Plaaten is eene letteraanwyzing en benaanling van de daarin voorgeflelde Been.
deren, met nog ecne afzonderlyke verklaaring van derzelver geleding en beweeging : waarby voorts gevoegd is Gene Tafel der Beenderen, midsgaders van derzelver gele
negen Plaaten verklaard,-dingeutflkzcs,di
met derzelver gewoonlyke Latynfche benaamingen.
De tweede afdeeling is, niet betrekking tot de Spierei,
I33
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op eene daarmede eenflemmige wyze ingerigt : na eene
korte overweeging van 't geen de Tekenaar omtrent de
Spieren behoore gade te flaan, levert ons dezelve weder
negen Plaaten, met de eigeníle afbeeldingen als boven,
doch nu met Spieren overtrokken; gaande insgelyks nevens ieder Plaat eene letteraanwyzing en benaaming van
de daarin voorgefl•elde Spieren. Onze Autheur de
beoefening deezer Plaaten, zo met opzicht tot de Beenderen als de Spieren, aanbevolen hebbende, laat 'er nog
negen Planten op volgen, die ons dezelfde Beelden'vertoonen, maar op zulk eene wyze, dat en de Beenderen en
de Spieren zig onderfcheiden voordoen; zynde de Spieren,
met eene roode koleur, op de Beenderen, van eene licht
verf, geplaatst. Elke Plaat gaat weder vergezeld-bruine
van Bene verklaaring, die met een kort woord meldt het
begin, de inplanting en werking van ieder deezer Spieren,
met byvoeging van derzelver gewoone Latynfche benaamingen.
De Heer Plo s van 4mftel dit voorgefteld, en den Leerling getoond hebbende, wat by omtrent het Beender=enSpiergettel, in agt nebbe te neemen, onder eene herhaalde
oplettende befchonwing der Plaaten , en overweeging der
nevensgaande Verklaaringen, gaat eindelyk over tot zyne
derde of laatfie Afdeeling, betreffende de oefening zelve.
In deeze tragt hy den Leerling te doen zien, op welk eene
wyze hy zig best in deeze Studie oefenen zal. Ten dien
einde toont hy hem, hoe daar mede te beginnen, en hoe
'er in voort te vaaren; als mede hoe een nuttig gebruik te
inaaken van 't bywoonen der daadlyke ontleeding van lyken ; mitsgaders hoe zig met eene oordeelkundige fpaarzaamheid van deeze kennis te bedienen, in 't tekenen van gevleeschte Menschbeelklen; en eindelyk hoe die kundigheden
altoos te vereenigen met eene treffende tekening, waar in
de Natuur als fpreekt. By gelegenheid van dit laat{ie, befluit hy deeze zyne Verhandeling ook met eene les, voor
de beoordeelaars van kunstwerken. „ Zulks dienen, zegt
„ hy, vooral dezulken in acht te neemen, die gewoon zyn
„ de kunstwerken te beoordeelen, naar de maate hunner
„ kennis in deeze of geene kunst of weetenfchap, 't zy de
„ Anatomie, Architectuur , Perfpectief, Zeevaart, Historie, of Oudheidkunde, en die alleen daarom een Puik ver„ heffen of veragten , om dat het in eenige opzigten ftrookt
„ of ftrydt met de regelen van hunne geliefde kunst, of
,, weetenfchap; zonder op te letten, of 'er anders, door 't
,, ge-

ANATO:IISCHE TE;.ENKU DE.

iry

„ geheel, eerie juiste naarvolging der zichtbaare natuur
„ heerscht, zodanig, dat onze hartstogten, door the be„ fchouwing aangedaan worden ,'t geen eigenlyk het wanre
„ vereischte en oogmerk van een Schildert}uk is."
In de uitvoeringe van dit alles, zo ten aanzien van liet
onderrigtende, als met betrekking tot de opgemelde Plaaten , is hier de uitterne oplettendheid waargenomen. De
Plaaten zelven zyn eerie navolging der bekende Tabellen
van den Hoogleeraar Albinus, die, van wegens derzelver
fraaie, bevallige en tevens naauwkeurige omtrekken van
Beelden, by alle Kunstkenners ten hoogi}e beroemd zyn:
men heeft ze, met alle juistheid verkleind, keurlek op dit
Formaat gegraveerd, en gedrukt. Wel byzonder heeft de
Heer Ploos van Amfiel zig, in de negen laartte, niet eenigzins verfchillende coleuren gedrukte, Plaaten , zeer nuttig
van zyne fraaie uitvinding , genoeg bekend door zyn voor
(waarvan wy meer dan eens in deeze-trelfykPiuw,
onze Letteroefeningen gewag gemaakt hebben,) bediend;
als waardoor de omtrek der Beenderen , en de loop der
Spieren , te gelyk gansch duidelyk, zonder, verwarring,
in 't oog valt. De nevensgaande verklaaringen en ophelderingen dier Plaaten behelzen, eerie aan 't oogmerk voldoen
ontvouwing, van 't geen op dezelven voorgeuleld wordt;-de
en de verdere onderrigtingen zyn op een leerzaamen getnaklyken trant gefchreven, niet eerie oordeelkundige aauduiding van 't geen de Tekenaar op te merken , te doen
en te vermyden heeft.
Een beoefenaar der Tekenkunde, die lust heeft om zig
op de Kunst toe te leggen , vindt hier derhalven een voor
hem hoogstnuttig Werk, met opzigt tot liet natekenett
van een Menschbeeld. Het leert hem alle de voornaamste
Beenderen en Spieren, in derzelver geleding, fchikking,
beweeging en werking kennen. Het leidt hem op ter nafpeuringe van alles wat dienen kan tot de lichaa.nlyke
fchoonheid, en den verfchillenden Eland der byzondere
deelen, naar de onderfcheiden verrigtingen, waartoe liet
Beeld gefchikt is; welker juiste voorftelling de 'I ckenkunst eigenlyk in 't navolgen van 't Menschbeeld bedoelt.
En de manier van voorfcelling, met de daar nevensgande
Plaaten, verleent van dit alles een zo gemaklyk, eenvoudig en duidelyk verflag , dat de fludeerende Jeugd onzer
#tmllerdamfche Teken-Academie, en elk ander Kunstoefenaar, hierdoor gereedlyk zo veel Ontleedkundige kennis,
raakende het menschlyke Lichaam , verkrygen kan, als hein
13 4dien-
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dien('cig is, om deeze Tekenkunde te beoefenen , en zyne
ftudie daarin trapswyze tot meerder volmaaktheid te bres_

gen.
Tot dus ver fpraken wy van dit Gefchrift alleen met betrekking tot de Tekenkunde , als welke, overeenkom(Iig
met den Tytel, 'er bovenal in bedoeld wordt; maar tevens
heeft neen deszelfs nuttig gebruik , ook naar 't oogmerk
van den Autheur , uit te breiden , tot alle die Kunften welken daarmede ten naauwlte verbonden zyn, en de Tekenkunde tot haaren grondslag hebben; als daar is , de Schil
-derkunst,Gavé edBlhouwkn;ter
bevorderinge van welke allen, de Am[Ierdamfche TekenAcademie is ingerigt : en zelfs kan 't over 't geheel van
dienst zyn , tot eerie algemeene ontleedkundige kennis van
't Menschlyke Lichaam. -- 't Is wel niet gefchikt tot
eene uitgewerkte ontvouwing van alles 't geen daartoe betrekking heeft; dit vereischte het bedoelde niet, dat alleen
de Tekening betrof. En „ een Tekenaar," gelyk de Heer
Ploos van Ainftel opmerkt, „ behoort maar de buitenfle
lange der Spieren, en eenige weinige anderen, die zicht„ baar zyn, en welker maakzel en werking zich duidelyk
„ door de huid ontdekken, te kennen , en zelfs op die
wyze te kennen, zo als dezelve zig wezenlyk door de
„ huid , en niet , gelyk ze , by het ontleeden der lyken ,
wanneer zy ontbloot van de huid en het celagtige of
vetvlies, zonder werking, levenloos, dun en droog,
zig voordoen." Pene aanmerking die men insgetyks op
de uiterlyke vertooniug der Beenderen, en derzelver werking
naar buiten, heeft over te brengen. Men kan des ,
in eerie ontvouwir!g hier toe betrekkelyk, geen geheel Ontleedkundig Samen({ el verwagren; die zig op de beoefening
hiervan toeleggen , verzendt de Autheur tot andere deswegens bekende Schriften. Ondertuslchen kunnen egter eerlle
Aankomelingen in die Studie zig van deeze Aanleiding bedienen , om 'er eene geregelde algemeene kennis van te
verkrygen : en verder kan dezelve nuttig zyn voor de Liefhebbers der Natuurlyke 1-Iistorie , oen zig, op eene gemak
een hun voldoenend begrip van de waare ge--lycewz,
daante van 't Menschbeeld, van deszelfs Beenderen etn
Spieren, mitsgaders van derzelver werking, eigen te maaken : weshalven dit Gefchrift , ook buiten het hoofdbedoelde , zyue waarde hebbe. - Maar bovenal is het
d n Tekenaar, Schilder, Graveerder en Beeldhouwer niet
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kan zyn. Eene gezette beoefening van het zelve zal hun
eene gegronde kennis van de gedaante des Menschlyken
Lichaams verleenen. Ze zullen hier door regtmaatig leeren
oordeelen over de fchoonheid en bevalligheid der verfchillende ge(lalte, den zwaai en de geleding der Beenderen;
die de lengte, zwier en mogelykheid 'der beweeginge van
het Menschbeeld bepaalen : als mede over de gedaante,
plaatzing en werking der Spieren, die de Beenderen om
Dit alles is, zo in de geflalte als-klednbwg.
in de werking van een loevend Mensch, derniaate tref
dat alle Kunstwerken, hiertoe behoorende , waarin-fend,
zulks min of meer gemist wordt, hoe fchynbaar bevallig
ook , naar evenredigheid hiervan , minder verdienflen bezitten: uit kragt van 't welke Tekenkundige beoefenaars
'er byzonder hun werk van behooren te maaken; waartoe
zy deeze Aanleiding met veel vrugts kunnen bezigen.
-

Natuurkundige Verhandeling over een zsvavelagtigen Nevel den 24 Yuni 1783, in de Provintie van STAD en
LANDE, en naburige Landen waargenomen. Door s. j.
BRUGHANS A. L. M. 1-12. Prof. en Lid van verfcheiden geleerde Genootfcliappen. Te Gro,ingen, by P.
Doekema. Behalven de hoorrede, 58 bladz. in gr. octavo.
er ontvouwinge van het hieropgenoemde verfchynzel,
Tgeeft
de Hoogleeraar Brugmars, vooraf, een beknopt
berigt van den gewoonen nevel, die onzen Nederlandfcheii
Bodem eigen is; en bepaalt zig daar op nader tot zyn bedoelde onderwerp. Men had naamlyk reeds voor eenige
dagen, in de Provincie van Stad en Lande, even als in
andere Gewesten, een meer dan gemeenen nevel gehad,
die in verfcheiden opzigten merkwaardig was; dan 't byzonderf'e hieromtrent aldaar was; dat de nevel den 24f en
Juni , zwaarder dan voorheen , van een zeer duidelyken
zwavelreuk vergezeld ging, die , 's morgens reeds waargenomen, in den namiddag zo flerk toenam , dat dezelve
niet alleen den reuk , maar ook den fmaak aandeed , en by
veelgin zelfs gevoelige uitwerkzels op het lichaam had. Zulks
hield den ganfchen dag aan, doch was den volgenden tnorgen minder, en verdween toen geheel, fchoorr de nevel
zelve nog al eenige dagen bleeve fland houden. Onze oplettende nafpoorer der Natuure geeft vervolgens een naauwL5
ken-
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keurig verfiag, van de voornaamfle verfchynzels , die uien,
by deezen Nevel, in 't Lugtgeflel heeft waargenomen ; als
mede van de uitwerking, die dezelve op Dieren en Plantgewasfen gehad heeft. Met betrekking tot de laatilen geeft
hy eene onderfcheiden lyst van de Planten, die het meest
geleeden hebben; die minder dan dezen, doch egter zeer
merkelyk befchadigd zyn; die hier en daar, dan over 't
geheel weinig, betchadigd zyn, en eindelyk van zulken,
die 'er niets, of ten Wantten zo weinig , door geleden
hebben, dat het naauwlyks noemenswaardig is : hegtende
hieraan vervolgens nog eene nadere befchryving van de wyze, op welke de Boomen en Planten 'er door zyn aange.
daan geweest. De Hoogleeraar dus ver de merkwaardig e byzonderheden van dit verfchynzel, en deszelfs uit
ontvouwd hebbende, baant zig voorts den weg-werking
ter nadere verklaaringe van dit onderwerp, door 't nafpooren
der bellanddeelen van dien Zwavelnevel; welken hy brengt ,
tot een Waterdamp , Vitrioolzuur en eenig Phlogiston, of
een Waterdamp vereenigd met een zwaveldamp , welks
hoofdbeginzels zyn Vitrioolzuur en Phlogiston. Verder
toont hy, door ondervinding en proefneeming, wat Waterdamp, of Zwaveldamp, ieder op zigzelve vermogen, en
welke uitwerkzels 'er ont(taan , wanneer men Waterdamp
en Zwaveldamp, te zaam vereenigd, laat werken op plantgewasfen , in een ruim glas , met het benedeneinde in 't
water geplaatst ; welke uitwerking na genoeg met die van
den Zwavehievel overeenkomt. Ten beteren verftande dier
uitwerkinge, voegt 'er de Hoogleeraar nog by, een beknopt
verlag van de ontleedkundige beginzels der Planten, zo
ver ze hier ter ophelderinge van dit (luk kunnen dienen.
Zulks leidt hem verder tot eene natuurkundige verklaaring
van dc voornaam[l:e uitwerkzelen van deezen Zwavelnevel;
by manier van eene beantwoording der gewigtigífe vraagen
daaromtrent gedaan. En eindelyk waagt by het zyne gedagten over de oorzaak van dien zwavelnevel te melden,
die hy egter niet hooger dan voor gistingen gehouden wil
hebben, als zyude dit Pluk voor geen wiskundige betooging vatbaar. Getoond hebbende , dat deeze en
Beene denkbeelden , deswegens gevoed , niet wel beantwoorden aan de opgemelde uitwerkingen, zo laat by zig
daaromtrent aldus uit.
„ Zie hier met weinige woorden mync gedagten. Door
de hitte der zonne, en de warmte, die reeds in het aardryk is, wordeu altoos vele zwaveldeelen opgeheven , en
tot
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tot de hogere delen des dampkrings gevoert, van waar ze
weder door den dauw, den regen of een onweder met donder verzelt, na de aarde te rug keereu. Deeze zyn de
voornaamfte onder de gewone middelen, volgens welke
de overtollige zwavel uit den dampkring geloosd wordt.
De Zwavel, die in den dauw is, wordt overtui
gezien, indien men deze verheveling fcheikuddig on--gend
derzoekt. ---- By den donder wordt ze onmiddelyk
waargenomen, als huizen of molens hierdoor getroffen
zyn. Een fierke zwavelreuk verzelt dan de omliggende lugs, ja men heeft 'er zomtyds kleine wolken
van zwaveldamp by waargenomen.
„ Dan niet alle die opgenoemde middelen, nog zelvs de
voornaamftc daaronder, zyn tot op dezen dag [tot 8 July] veel voorgekomen. l)e dauw is niet boven gewoonte
flerk geweest, het heeft weinig geregent, en nog minder
gedondert. Daarentegen was cie hitte nu en dan geenzins
gering. Uit al het welk men kan opmaken, dat 'er in
onzen en omleggenden dampkring zeer veele zwaveldeelen
geweest zyn , die op een anderen tyd en plaats, door de
Elektrike ftoífe, die in de lugt' is, tot een onweder van
donder en blikzem zouden gefchikt zyn geworden.
Dog men veronderffelle nu, (en dit maakt de byzondere
bepaling van den Raat des dampkrings uit,) dat deze
Electrike ftoffe door de waterdamp, die 'er reeds plaats
hadde, weggevoert zy, liet geen by Electrike proeven
zoortgelyke damp altoos doet, zo bleven 'er de zwaveldelen alleen over, die dus, in eene zeer groote hoeveelheid
reeds verzameld, en niet meer door de Electrike ftote
des dampkrings in beweging gehouden , door eigen zwaarti
te naar beneden zakten, zig verenigden met het wateragtig deel van den beneden-dampkring, en met het zelve op
bomen en planten nedervielen.
„ Op deze wyze kan men enige reden geven van de
gelyktydigheid van onzen zwavelnevel. De Electrike ftoffe, fchoon zeer wyd en breed uitgeftrekt , heeft zig na
deszelvs gewone en bekende wyze van werken, als in een
ogenblik door de waterdamp geloost ; en hierop is het
zwavelzuur aanftonds en overal naar beneden gezakt.
Dan hier uit volgt ook, het geen de ondervinding bevestigd heeft. (i.) Dat 'er, na den zwavelagtigen nevel, in
den benedenflen dampkring, eene vermindering van Electrike ftoffe heeft plaats gehad. (2.) Dat de reden , waarom men in Holland, liet Stigt van Utrecht en elders wel
ne.
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nevel, maar geen zwavelnevel, heeft waargenomen, alleen kan gevonden worden, in den meerderen regen , die
aldaar gevallen, en waarmede het zwavelzuur weggevoert
is. (3.) Dat, wyl alle oorzaken tot hiertoe omtrent dezelvdb blyven, liet gansch niet te verwonderen is, dat
wy van tyd tot tyd, zo lang deze gelteldheid van den
dampkring blyft, ecuigcn zwavelagtigen reuk by den ne
ontwaar worden. -- Ik heb by den Hoog-Eer--vel
waarden Natuurkenner G. KUIPERS de zuring, die kort te
voren afgefneden 'en weder welig uitgelopen was , door
een nieuwe ftorting van eenig zwavelvuur op den 5 July
getroffen gezien. Ook heb ik zelve den 8 July iets
zwavelachtigs in den voortduurenden nevel geproett, zon
gevolgen te hebben waargeno--dergtnifchalyke
men. Het zwavelvuur was hier toe te weinig, en dus
te zwak."
Wanneer men de opgenoemde verfchynfelen en uitwerkingen nagaat, en dezelven met de gedaane proefneemingen
vergelykt , zal men des 1-loogleeraars verklaaring zeker zeer
waarfchynlyk vinden; en zyne aangewende moeite, in 't
nafpooren van deezen zwavelnevel, danklylc erkennen;
daar zone oplettende waarneemingen omtrent denzelven van
dienst kunnen zyn, ter verklaaringe van meer foortgelyke
vertchynzelen.
V

Nederlan(ffiche Infe ien, hefchreven en afgebeeld, door e.
sEPP. Ide flick. Tab. XXI. In quarto.
,

,i dceze Tab. verleent ons de kunstryke hand vanden Heer
1 Sep
eene juiste afbeelding der Rupfc,onder dennaamvan

de Meticulofa of vvresaclatige bekend ; en van derzelver Vlinder, welken hy, uit hoofde van eenige tekeningen op de F,ovenvleugels , eigenaartig den Agaat-Vlinder noemt. In de
nevensgaande naauwkeurige befchryving van dit Infect is
byzonder gade te slaan dat deeze Poort van Rupfen zig zo
nnderfcheiden van koleur vertoont. Zy wordt ons eerst
befchreeven , ,, als bruin van kleur, met elf donkerder en
fchuins loopende geboogene flreepen ter wederzyde van
,, den Rug." En onze oplettende befchouwcr voegt 'er by,
dat by meer Eieren en Rupfen van die Poort ontdekt en
groot gebragt hebbende, 'er onder gevonden heeft„ welker
grondkleur,in plaats van bruin, zeer fchoon groen was,
„ doch waarvan de elf fchuins loopende flreepen maar zeer
„ faauw;
,
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„ flaauw, en naauwelyks te zien waren." Deeze
zo wyd uit elkander loopende gedaante van Rupfen van dezelfde foort, beiden. op deeze Tab. afgebeeld, is der naacre
opmerkinge van de Liefhebberen wel waardig; ten einde na
te gaan, of zulks ook, gelyk dit by verfchillend gcko lei>-_
dc 1:nplèn wel, eens plaats heeft, Bene verfcheidenheid fan
gefïacht aanduide.

CharaEerkunde der Vaderlandfche Gefchiedenisfe. Ee;fte
Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pz. in gr. octavo,
159 blade.
oewel de Schryver deezer Charaecerkunde cie voetflappen van JVienze,jer volgende in diens Charablerkurde
des Bybels, in zyne korte Vooraf fpran k aan de Vaderland
berigt, niet ten cogmerke te hebben met-fclieLzrs,
veele of zwaare Boekdeelen te voorfèlhyn te komen, doet
liet plan, 't geen by zich voorgefleld, en in ecne breede
Inleiding opgegeeven heeft, als het eenigzins naar eiscla
uitgewerkt wordt, — ja, uitgewerkt op dien eigenbe k
voet als dit Lerfre Deel uitgewerkt is , --- ons een Werk
te gemoete zien van zo veel betekenis, dat liet ons raadzaam dunke, om, gelyk wy meermaals in gevallen van
die, natuur, deeden , by de aankondiging van het begin
deezes Werks, een algemeen verliag aan onze Leezeren
mede te deelen van het Doel, den Aanleg, en Aart deezer Charaflerkunde.
Wy vinden ons hier toe in (laat geileld , door de 'n_
leiding, die de Schryver noodig oordeelde aan 't Hoo'=d
zyns Werks te plaatzen : en zullen 'er uit overneemen,
't geen onmiddelylc dient tot ons evengemelde oogmerk,
dezelve voorts geheel der Leezinge aanpryzende.
„ Ons bepaald doelwit, zegt de Schryver, is de Va
uit een oogpunt te beschouwen,-derlan/'chGfise
waar uit wy niet weeten dat zy tot nog belchouwd is.
Het oogpunt der Charrafterkunde. De C7,a_
ra&erkunde, in 't algemeen, beflaat in het kennen van de
Charac ers , en het opmaaken van de Charac`lerfcherzen
der Menfchen , uit hunne draden en redenen, uit hunne
fchriften, wanneer zy ze nagelgaten hebben , als mede
uit de beweegredenen , welke hun aanfpoorden , in zo
verre wy dezelve, niet Bene genoegzaame inaate van ze
kunnen ontdekken.
-kerhid,ofwalcyne
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De Vaderlandfcht CharaElerkunde zal, gevolglyk, gelegen
zyn in het opleveren der Charaerfchetzen van zodanige
]Perfoonen als ons in de Vaderlandfche Gefckiedenisfe
voorkomen.
;, Met deeze Charac`terkunde is zeer nauw verbonden ,ja
'er onaffcheidelyk aan gehegt , de Characterkunde des Volks,
onder welke die Perfoonen geleefd, der denk- en handel
Eeuwen , in welke zy gebloeid hebben.-wyzevand
Immers zyn Landaart en Tydsomllandigheden van eenen
grooten en onvern^ydelyken invloed op het vormen der
Charact. rs van byzondere Perfoonen. 't Zou eene fchreeu
onbillykheid weezen van Menfclien , in donkere-wend
Eeuwen van onkunde en ruwheid, 't zelfde te verwagten,
't zelfde te vorderen, als van hun die in verlichter Dagen
van kennis en befchaafdheid leefden.
„Schoon alle. Perfoonen , in de Nederlandfche Gefchiede•
nisfe voorkomende , in zekeren zin, gezegd zouden kunnen worden tot de Charaëterkunde van dezelve te behooren, zal men ons , egter, wel willen toeflaan, dat vee
zeer veelen , van welken wy bykans of volftrekt-len,
niets meer dan den blooten Naam weeten , in geenen dee
gefchikt zyn om Charaáerkundig befchouwd te wor--Ie
den. De Charac`lerkunde mist, ten hunnen opzigte , alle
gronden uit welke zy haare trekken ontleent : en 't is zo
onmogelyk van hun een Characterfchildery te vormen, als
dat een fchilder, •op het enkel hooren van een Naam, het
Portrait van den genoemden zou maaien. Dat de Gefchiedkunde hunne Naamen vermelde is haare taak: het optekenen daar van kan groote nuttigheid hebben : hoewel liet
tot de Characterkunde niets toebrengt. -- Anderen
zyn, door eenige weinige trekken , die Charaí^ermaatig
genoeg zyn, bekend, en verdienen in zo verre befchouwd
te worden , hoe onvolmaakt het Beeld ook zyn moge ,
dikwyls niet om hun zelfs wil, maar uit hoofde van de
betrekking , die zy tot hunne Tydgenooten hebben.
Zommigen laaten zich veel volkomener zien in
hunne redenen, in hunne daaden, in hunne fchriften.
Eenigen wandelen voor ons tiet geheel ontdekten
uangezigte, en het valt den beoefenaar der Characterkunde zo gemaklyk hun van alle anderen te onderkennen en
te befchryven , als een Tekenaar om het Beeld te treffen
van die voor hem nederzit.
„Onder de groote menigte deezer min of meer voor de

t7aderlandfche Characterkunde gefchikte Perfoonen, bevin-
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den zich buitenlanders en vreemdelingen , die geene plaats
kan geweigerd worden, wegens hun lang verblyf hier te
Lande, de verbintenis, welke zy met de Landzaaten,
het deel 't geen zy in de Regeering en in zeer gewigtige
Gebeurtenisfen hadden. Van hun, nogthans, is ons oogmerk, doorgaans min uitvoerig dan van eigenlyke Vaderlanders te handelen; doorgaans zeg ik, want zy zullen
Tydperken, in de Gefchiedenis van ons Vaderland , aantrcffen haar in die Vreemdelingen de maat Ploegen en door
hun veelvermogenden invloed de Characters der voornaam
vormden ! en zelfs liet Volkscharacter een-fleLaudztn
opmerkiugwaardigen zwaai gaven."
Vu.jrts i►audelt de Scbryver in 't breede; over de Bron
der Lb acre^-„...nde, de T/uderlandfche Gefciriedenis. Wy
kunn'n hein hier niet volgen, noch ook in het vermelden
der gebreken, wel e hy in de Gefchiedkunde en de Gefchie.:lchr vers aanwyst. Het een en ander zullen wy,
enkel in 't voorby gaan, aantlippen. Hy merkt op
„ Wy zullen Tydperken doorwandelen, die, als een vlak
veld, byKans , geene voorwerpen opleveren, welke onze
aaudagt trekken; doch dan ook kunnen wy onzen weg,
is het niet op eene aangenaame wyze, nogthans gerust
en vaardig afleggen , tot dat wy opgehouden worden om
Haan te blyven , en dikwyls te toeven, waar de voor
overvloed van voorwerpen veran--gandefchrsi
dert. ---- Het raadpieegen van de beste Gefchiedfchryvers kan in de CharaEterkunde veel afdoen, — veel,
maar niet alles: dewyl zy zich niet bepaald op het Charaterfchetzen toegelegd, en dit vak grootendeels opengelaaten lebben. Eenigen, 't is waar, geeven ons zomtyds
dusdanig een fchets, by het vermelden van den dood der
aanzienlyktte Perfoonen : maar dan beslaat dezelve uit groote trekken, en de opgave van hoedanigheden, die elk in 't
oog loopen , zonder de fynere trekken , of die dieper ver
liggen, in aanmerking te neemen. Hun arbeid zal-holen
ons te {lade komen; en treffen wy elders eene Beeldtenis
aan, met een meesterlyke hand juist en uitvoerig gefchilderd, wy zullen dezelve met genoegen en dankbetuiging
plaatzen : al ware het ook, dat de Charaéerbeelden van
ons eigen maakzel , door die fchikking, moesten verliezen. De Voorzorgen, in het opmaaken der Characters noodig, en gebruikt, zyn veelvuldig, en verdienen in
het Werk zelve geleezen te worden. Wy neemen alleen
des Schryvers betuiging over, dat hy alle die voorzorgen
-
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gebruikte, „ daar onze ClJaraaer^.unde geenzins het vera
fQeilyk doel heeft om Partylchappen te.Ilyven, een zo laage als flegte arbeid , tot welken maar al te veelen zich
verledi d hebben en nog verledigen; maar om Vaderlands
in wien wy ook kenmerken of zweemzels van deeze-liefd,
Deugd vonden, en alle op dezelve uitloopende edele hoedanigheden en braave bedryven , aan den eenen kant te
pryzen, en aan den anderen kant allen, die den Vader lande geen goed hart toedroegen, door duidelyk ontdekte
oogmerken of openbaare bedryven , de Vryheid en het Heil
der hereenigde Geweten , belaagden of verkortten, niet
afzigtige, doch verdiende kleuren , te tekenen.
„ De zwaarigheid, dat de Characers dikwyls zo ver
trekken daar van, in één en dezelf--mengdzy,
den Perfoon , zo wyd uit een loopen , in de onderfcheidene tydkringen zyns lecvens , en op de verfchillende
tooneelen, welke by betreedt , dat niemand hem, van de
zyde der Charaecerkunde befchouwd , voor denzelfden
Man zou honden, erkent de Schryver, en betuigt dat by
'er zich zomtyds mede belemmerd voedt. „ Doch voegt
„ by 'er nevens;" behalven dat deeze flrydigheid neermaaien ecue gewaande firydigheid is, hervoortkomende
uit berigten den zelfden Perfoon betreffende, die of met
de zoetvoerige pen der vleijerye gefchreeven of met de
fchcrpgepunte van Haat op 't papier gebragt zyn; en
deeze ongelegenheid dus vere',wynt op de onzydige vergelyking, waarvan ivy zo even gefprooken hebben [in de
voorzorgen naamlyk,] zal de Characterkunde, Perluonen
aantreffende, in welke die Ilrydigheid , met de daad , ge
wordt, wil zy der Waarheid haare Raadsvrouw-vonde
en Gezellinne getrouw blyven, niet anders kunnen doen,
dan die vermengde en f'rydige Characters op te geeven
zo vermengd en ílrydig als ze zyn, meer kan men ze niet
afvorderen. liet is haar werk niet den Mensch , die onbeflaanbaar met zichzelven handelt, in een Man van een beflendig Character te hervormen. Zy vindt , zy maakt geen
A-lenfchen; zy moet geen I iarsfenfchimmen voor daadlyk
bettaande Perfoonen opgeeven. - In den Mensch,
liet voorwerp der Characterkunde, doen zich -zo veele
zonderlinge, zo veele duistere, zo veele raadzelagtige ver
zo veel ('cerker an zwakker 'fchaduwen , zo veel-fchvnzels,
kleurmengingen op, dat liet treffen bezwaarlyk valle, moeite koste , en herhaalde poogingen vordere; terwyl liet,
egter, in 't einde, naa veel uitdoens en byfchilderens,
-

ge-

DER VADERLANDSCHE GESCHIEDENISSE.

gelukte : ten minílen in zo verre de gefteltenis des veranderlyken voorwerps toelaat.
Dit alles breeder uitgewerkt hebbende, luidt des Schryvers taal: ,, Het verschil tusfchen de Paderlandjche Cbaraaerkunde , en de IZaderlanrl/ che Gefchiedenis loopt elk in
't oog, die flegts aangemerkt heeft hoe de eerfle op de
]aatt}e gebouwd, aangemerkt moet worden als eerie vrugt,
voortkomende uit cene oordeelkundige , onpartydige , overweeging der Perfoonen , wier bedryven die Gef hiedenis
voor een groot gedeelte uitmaaken. Deeze bedryven te
verhaalen, nauwkeurig te boek te hellen, is de arbeid der
Gefchiedkunde, de Charaiterkunde neemt ze aan, onder
ze, en naakt 'er het Perfoonlyk Character der Bedry--ilet
veren uit op. Vergeefsch zou men, derhalven, verwagten
in dit werk aan te treffen een flipt verhaal der Lotgevallen;
zy moeten flegts in 't verfchiet, en voor zo verre daar in
komen, als noodig is om de Characters toe te lichten. , Over 't algemeen zal het genoeg zyn,, dat onze Leezers het
heerlyk werk van den ont}erflyken WAGENAAR , . de haderlandfche Historie , geleezen hebben, en daar benevens het
Tafereel der Algemeene Nederlandfche Gefclziedenisfen van
CERISIER , die , met zynen Naavolger,, de voetflappen van.
WA(,ENAAI( drukkende . zich bediend hebben van lanter;
ontdekkingen, en doorgaans een vryer pen voeren. Wv
noemen deezen uit een groot aantal Scbryveren ,, om dat
ze de beste, de meestbekendite, en in aller handen zyn.
Hunne Aanhaalingen zullen- ons ontflaan van den voet onzer bladzyden altoos niet getuigenissen op te vullen , 't
welk anders onvermydel3k,noodig zou veezen , om de
waarheid der gevallen , op welke onze Charaertrekken
steunen, te fiaaven. Zomtyds, egter, zullen wy het een
en ander moeten optekenen , door deeze Schryvers niet
geboekt, of maar even aangeroerd, en dan zal het onze
pligt weezen aan te wyzen waar op wy afgaan. Het aan
uit het welk wy de Vaderlandfche-geduiztpn,
Gefchiedenis hefchouwen , zo vcrfchillend van dat der gemelde en andere Gefchiedfchryveren , veroorzaakt • dat wy,
in eenén anderen band geplaatst, een en hetzelfde voor
anderen kant bezien." Hoe veel veran--werp,van
derings dit konne te wege brengen , wordt wydluftiger
ontvouwd dan wy kunnen overneemen.
„ Vermaak en Nut ," betttigt de Schryver, en met grond
,, durven wy ons van onzen arbeid belooven. Welk eerie
aaugenaanie verfcbbeidenheid, welk erne afwiefeling kunnen
`I. DEEL. ALG. LETT. lib. I.
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wy ons voorfiellen , by de befchouwing van die menigvuldige meer of min uitvoerig gefchilderde Maderlandfche
Teelden; onder welken wy 'er geen hoopen over te faan,
dat, uit eenigen hoofde, de opmerking der Leezeren verdient. Welk eene volgreeks voorbeelden van verheevene,
-biuitengewoone en middelnraatige , van laage, gewoone,
-flcgte en diepvervallene Menfchen ; van Liefhebbers ,
Voorftanders en Verdeedigers, van Staaten; Belaagers én
Bedervers der Vryheid; van Mannen, wier Vaderlandliefde, met den fchoonflen luister, nog in de oogen des laateren Naanecfs blinkt , en van fnoode Verraaders, die ,
met de veragting der eeuwen , belaaden onder het pak
der fmaadheid , naar verdienden gebukt gaan. Eene gaan
zulke Characlerbeelden behangen, zullen wy-dery,mt
niet zonder leering kunnen doortreeden : hier zal het
fchoone ons lokken, en den volglust noopen, daar het af
ons affchrikken en doen vlieden. Men-fchuwelyk
verbeelde zich niet, dat de Staatsman, de Grooten, de
Aanzienlyken , alleen vrugt 'van dit werk zullen kunnen
trekken. 't Is waar , de Charac`lers van Vorften', Veldheeren , Vlootvoogden , Staatsdienaars , Geleerden , en
reet ééii woord , van Mannen , die zich door hunnen
Stand , Bekwaamheden , of veel vermogenden Invloed , is
het niet verdient'elyk, althans opmerkenswaardig, gemaakt
hebben, zullen geen gering gedeelte in de Cliaracterkunde
bellaan ; doch , behalven de nuttigheid voor elk Vrygebooren Nederlander, gelegen in de kennis van den inborst
en • geaartheden dier uitfteekende Perfoonadien , zal by
ook , in den loop deezes Werks , anderen aantreffen ,
wier burgerlyke Leevensfland hem nader komt , en onder welken wy 'er zullen vinden, die, wat het Charaí^erkundige betreft , niet min onze aandagt waardig zynr,
dan Medeburgers tot den Stoel der Eere of der Geleerd
opgeklommen. By de afwisfeling der Tyd--heid
perken zullen de algemeene Volksdeugden en Volksgebreken allen een leerzaam onderhoud verfcha$en , en teen
feutel kunnen dienen van veele byzondere gevallen. Deeze in het oog houdende , zullen wy behoed blyven voor
de belachlyke en fchadelyke dwaasheid , om de Gevoelens en Denkbeelden, die ten onzen tyde algemeen wor
den aangenomen , en de heerfchende Zeden , tot een regelmaat te neemen , en , volgens dezelve , de Begrippen en
Handelingen van vroeger Eeuwen te beoordeelen. Dit
verfchU uit het oog te verliezen., is niet alleen eene tastbaa-
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basre ongerymdheid ; maar tevens een fchreeuwend ontegt, den beoordeelden aangedaan."
De Schryver, eindelyk, om dit nog te melden, weert
de bedenking, dat by zich te veel aanmaatigt, van zich
gif, met aan te tooien, hoe de Gefchiedkunde in het
vonnis over de Characters der Menfchen , reeds lang de
plaats van Regteresfe bekleed heeft.
Dit kort verflag, uit ecne breede Inleiding getrokken,
zal onze Leezers in haat Rellen om den aart deezes nieuwen Werks te kennen. Dit Eerfile Deel, 't welk tot derb.
7yd der Graaven loopt , Relt ons voor oogen 't Aloi de
Tlolks-CharaEler onzer j7oorvaderen , tot den Inval der Roa2einen. - Cliaral er der Batavieren onder de RómeiSten. Charaaer van CLAUDIUS CIVILIS, en dat van
eenigen zyner Ty'- en Landgenootn. Character der
Batavieren naa den tyd van CLAUDIUS CIVILIs , Dader de
Franken en Saxen. -- CharaEter der Friezen en Bata=
vieren. Chara'ter der Friezen onder CAREL DEN
CROOTEN, en ten tyde van de Invallen der Normannen.
Wy belooven ons veel goeds van dit aangevangen Werk
en zullen vervolgens wel gelegenheid aantreffen om voor
behandeling der Charafters op te leveren ;-beldnva
ons -Berigt is reeds wyd genoeg uitgeloopeu. Nogthans
kunnen wy niet nalaaten , ten Plot, daar by te voegen;
eene aanmerking uit de Befcliryving van 't Ryk der Histoz
torie. ;, Langs de wallen van de Stad der Modernen i5
„ een voortreffel 'k gebouw, genaamd het Ktinstkabinet der
,, CharaEters. Hier in zyn verfcheide gaander}en , wier
wanden behangen zyn met een ontelbaar getal Portraitten en Schilderyen. Het opzigt over dit kabinet is td
,, beurt gevallen aan twee voornaams Vrouwen, te weeten
, ONZYDICHEID en PARTYSCHAP; en dit gemeenzaam be(tier is oorzaak van dd oneenigheid, die tusfchci haai*
heerscht. Beiden hebben daar haare bedienden, die
vermits de Portraitten van zekeren affland gezien wor„ den, aan de liefhébbers by 't inkomen zekere gefleepd
„ glaasjes aanbieden, om alles te beter te kunnen be
„ fchouwen. De glaasjes, door ONZYDIGLILI :m vervaar
„ digd, zyn enkel ophelderende, zonder de vooriverpen
„ voor het gezigt te vergrooten of te verkleinen; die v an
„ PARTYSCHAP zyn van verfcheide foorten, en met meer
;, kunst gefleepen , zo dat het zelfde voorwerp de^^.'_'
het een of liet ander tbefchottty t , zich zeer vcr>r'ehi
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„ lende vertoont (*)." Wy wenfchen dat de CharaE er.
&hryver der Vaderiandfche Gefchie :misje zich van de
eerstgemelde altoos, en van de laatstgenoemde nooit, bediene. En , in dit geval , zal zyn werk een zo nuttig
als aangenaam toevoegzel zyn tot de veelvuldige Werken
over de Vaderlandfche Gefchiedenisfen , welke wy reeds
bezitten.
,

('x) Letteroefeningen van liet Kunstgenootfchap , onder de Zirnfpreuk : Diligentia; omnia. bl. 214.

Reize door Sicilie en Maltha van den Graaf DS BORCH, Lid
van verfclieide 4cadevnien der Weetenfc hap pen. Uit het Fransch
vertaald. Te fIrflerdam, by Yntema , en Tieboel 1783.
Behalven liet Iroorbericht en den Inhoud , 150 bladz. in gr.
oeta vo.

v

oor eenige jaaren ontving eten , uit de handen van een
keurigen Vertaaler, eene Nederduitfche Overzetting der
Reize vara RRYDONE, door Sicilie en Malta, in 't jaar 1770;
en thans levert by ons Gene foortgelyke Vertolking eener Reize van den Graaf DE 80RCH, door die zelfde Gewesten in 't
jaar 1776. Dit moet, zo kort op elkander, natuurlyk, wat
éénzelvig voorkomen : dan 't nadeelig denkbeeld, daaruit ontflaande, vervalt terflond, zo dra men op de leezing bemerkt,
dat die Hoeren niet alleen in verfchillende Jaargetyden, in den
Zomer en in den Winter, gereisd hebben; 't welk alleen op
zigzelve eene aanmerkelyke verandering te wege brengt;
maar dat ze ook, zynde de cerfle een Engelschman, en de
laatfle een Franschman , met eene verfchillende geestge(leldheid , etlyke zaaken uit een onderfcheiden gezigtspunt befchouwd hebben, dat eene groote verfcheidenheid van opmerkingen uitlevert. Men voege hier by dat de Franfche Graaf,
die de Brieven van den Engelfchen Reiziger vooraf doorbladerd
bad , in deeze zvne Brieven gemeenlyk niet ftaan blyft op 't
geen zyn Voorganger reeds naar behooren had aangetekend;
en 'er neer werrkS van maakt om zynen Vriend, aan wien by
deeze Brieven fchryft, dat geen te melden, 't welk de Heer
de vereischte
BRYDONE niet gade geflaagen, of niet niet
naauwkeurigheid opgemerkt had. Uit dien hoofde is de afgifte deezer laattie Reize niet iets overtolligs, maar eerder aan
te merken , als een nuttig byvoegzel op dezelve ; overeen
waarmede de Graaf zyne berigten, niet ten onregte,-komlig
opgeeft als een Supplement op die van BRYDONE. De
eene en andere Reize voegt dus by elkander, tot een volle din-
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diger verflag van 't merkwaardigfie op Sicilie en Malta: en
de Leezer zal deswegens in de laatfte nog al verfcheiden
aantekeningen ontmoeten, die ter bevestiginge, verbeteringe
of uitbreidinge zyner.kundigheden, uit de voorige Reize opgemaakt, mogen dienen; des by ook deeze laatere met nut
zal nagaan. Hy zal dit, onder de leezing meermaals
gewaar worden; en, om één voorbeeld uit veelen by te brengen, zullen wy hier plaats geeven aan 't geen de Graaf DR
BORCH ons nopens Catania, zo dis 't toen nog was , (zynde
thans grootlyks vernield ,) en Benige byzonderheden tot die
Stad betrekkelyk, verleent, dat, in meer dan één opzigt,
het verhaal van den Heer sRYDONE verbetert.
„ De Haven van Catania, of liever de kleine kreek, die
in deze Stad is , kan, zegt by , niet dienen om Schepen van
eene zekere grootte te bergen; dog de vreefelyke onkosten,
welken het vergrooten van deze haven zoude veroorzaaken,
heeft de Stad tot nu toe van deze onderneeming afgefchrikt.
Korten td vóór den 'erfchriklyken brand van 1643, hadt
Catania eene zeer gemaklyke haven; maar eerie lèhielyke
uitvloeijing van den Etna heeft 'er deze Stad voor altyd van
beroofd , door in het midden een oneindig groot Voorgebergte
te maaleen. Het gezicht van de Stad , aan den kant
der haven, is zeer fraai; eene gemaklyke haven; Gebouwen
van eene groote vertooning; het Kasteel in 't verfchiet; het
Paleis van den Prins van BISCARIs ; de Kerk en het Klooster
der Benediéynen ; dit alles by malkanderen maakt een gezicht, dat door zyne fterkte en verfcheidenheid belang ver
Schoon verícheiden maaien door Aardheevingen omge--wekt.
keerd, en door de Lavas van den Etna verbrand, vertoont
Catania, in haare openbaare Gebouwen en byzondere Huizen ,
geen gevoel van de wreede rampen, welken het ondergaan
heeft. Integendeel fehynt die Stad de Fabel van den Phenix
te bewaarheden, en tuisterryker uit haare asch, prachtiger uit
haare vernieling, te voorfchyn gekomen te zyn. Haare Straaten zyn lynrecht; haare plaatfen ruim en regelmaatig; bykans
alle de Huizen zyn niet eene zedige, dog tevens edele, een
gebouwd. Onder allen kan het Paleis van den-voudighe
Prins van BiscAa1s den eerften rang vorderen; zo deszelfs uit
voorkomen niet zeer prachtig is, vergoedt het inwen--wendig
dige overvloedig het gebrek van uitwendigen luister, door de
fchoonheden welken het bevat. Ongetwyfeld heeft de ach
bezitter, het zelve bouwende, aan liet Publiek-tenswardig
een Praaltje van deszelfs gevoelens willen geeven. Veel zedigheid, niet de grootfie rykdommen in de ziel, gepaard, is
het Portrait van den Prins van 6ISCARIS ; en elk, die het geluk heeft hem te leeren kennen, zal hem daarin ontdekken,"
--- De Graaf DE PORCH weidt daarop verder uit in den
lof van deezen Prin , zo ten aanzien van zyn zedelyk character,
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,ter, als·ten opzjgt~ van zyne liefhebbery en beo~felJing vall
Klln!1:en en Weet~lJ(ch~ppen; by welke gelegenheid hy teven~
her!gt gee.r~ yan 's; Prinle!1 uitmuntend Kab:inet en byzonderen
lust VDor .de KtUldkenms, de Oudhej~kunde en den Landbouw '; waarop hy verder aldus vervolgt .
.. ,~Niet volda,apr;net zelf de Kunt1:en en Wetenrchappen te
peoeffenen, heert hy ook zyn groot yermaak om dezelve in
zyn Vaperlflnd .aag, te moedigen. Het is door. zyne vermoge.nOe aan'moedig/ng, dat die doorluchtige Vergadering, onder
~~n naam vande 4kademie van den Etna bekend, geforllleerd
is. De Heer IJt¥DONE heefc waarIChyn!yk Qen tyd, en mis':
fehien ook de gel~enheid, of lust, niet gehad om dit eerwaar..,
.dig Jighaam, te ,leeren , kennen; het ware anders onmogelyk,
I~a~ hy 'er zulk ~n even weinig gunt1:ig als juist oordeel ovet
~veld zou~e nebben .. Het zal, denk ik, genoeg zYJl, om 4>
Val~ ,'t tegendeel, van 't geen hy deswegen zegt, te ovenlli.
gen, dat de Prins van BISCARIS 'er Prefident, en dar de Ka~llnnik nI'!CUPE~ 'er Secretiliis, ranis. Deze laatfic; die ~
door zyne zeldzaame kllndighedell, misrchien het grootll:e ge.
ileclte van het Werk van den Heer BRYDONE vel;fchaft heert,
WO,rdt il1het zelve niet vertoond, gelyk cen :Man van ~ulk
eene hooge waarde verdicl,1de. De Engelfche Rei2';iger' fchynt
in den. geleeroen Catanier niet dan de gezellige hoedanighe4en, eene grlj>Ote levend~gb,eid van geest, eenige kundighe~el1; uit ,\Va:ttllemingen van,dt;! voortprengzelen en veranderiugan van den, b~!g E~lJa v.~rkrtlgen, te hebben opgemerkt;
"oar het overige leene hy hem zO)Jltyds zyne eigene dell~b~el.
4cn, maakt gefprekken,. die, iq ee~vrolyken vriendenlwut '.
~n in v~rtrouwfllJ van gehdm, geh9u~n zyn, openba,ar; o.t
geeft Iqutere gistingcn en inv~lende gedachten van den Gcestelyken '. n~e,t. het glas in de ~anq ,gcw,aagd, voor aangepolllCf\
Systemas op,. ,I!ll ftelt e{m ,~n, vall. .de grootlle, venlienfien,
l)\oot V90r d~ onilangalW,~~i ~,volgC)!, die uit de gemeenmaa!i.ing val1vl:o.~fe, r(!l1p(l1}··:wy,sgeerige, gcrprekken kllnllen
v00'trpruiten (). De Heer. .RltCUPERO is gewisrelyk eell Man,
die, ,de achting, welke het weldenKende gedeelte van gclle.cl
Sici.lie voo.r hem heeft, ten vollen 'YaardiR' is; een Man, over
wien een ~ijQdig en oplettend Ministerie ~es Konings gunll:en ~
reeds val') overlang, hadt behoorep uit te llrekken; ell tot
wiens negerig verblyf elk zig hartelyk verheugt, dat de Mar-:
guIs D,~. L~ SA:~BVCCA ,zig fchynt te willen wend 1m • 0111, de~
toe, (*). Wr rueJlc. tO~ eene. Jcs vaQ voprzjgtighcid. in 't opperen ~van gewaagdc
glsfin~en, en" ~nv:iJ1cnd~ gedagt~~ hy Vl'eem.dcll: 1V11lt h,ct heefe zelfs t~n ge-,
V,<l)ge Ile.l\ad, da't "men dell Kanunnilt gell;,elll hrcft, onder die gecn:;i1, welkcl~
1Ft . Qebeele.~ SteTzel det OP.enbaarin2C zoek'ell 't ond~rfl:e boven te \;eercn.
:£ie '\V.\1:~ON;· Briev¢I, bl. 163-168. en h;;t d.muit bygebragtc li1 ileA/gall:
t~t:;r!. Leiteroe/. U. D~ bl. 51'7'"'.53.
, .
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toefland van dezen, misfchien al te zcdigen ~ Geleerden, zynen Landgcnoot, derwyze te verbeteren, dat hy in ltaat geraake om zyn Vaderland aile ,die dkmfien te doen, welke het.
zelve als dan veiIig van. hem mag verW~teli
" Wy hebben gistcren met den Prins vall BISCAIt.PS het Klooster der BenediClynen en alles wat het zeI ve opmerkeJy'-k bevat.
gaan zien. lk moet 'er u met weinige woorden eenig bericht
van geven. Het eerfte verblyf dezer Geestelyken was op het
hellen van een heuvel van den berg Erna; maar de onvrucht.
baarheid van den grond, de koude van de luchtfircek, heeft
hun, toen hunne inkomflen genoeg vermeerderd waren, doen
bef1uiten om zig binnen de Stad Catania zelve neer te zetten.
Het huis, dat zy daar bouwden, was, naar men my gezegd
heeft, zcer fraai, maar niet boven die edele eenvoudigheid,.
die een der voornaamfte fieraaden van hUnnen fiaat behoort ta
zyn: Ee.ne geweldige Aardbeeving, en daarop gevol~de, nood.
lowge ultbraaking van den berg, begroef dar gehouw', en dit
ongeluk verwarmdq den Godsdienftigen iever der Catll1liers derwyze, dat deze Vaders welhaast in het bezit van zeer aanmerkelyke [ommen ~eraakten, welken zy gebruikten om een nieuw
Gebouw te fiiehten, het welk, zo hetniet zeer 4Taai is, ten
minfie bet gemak met de fierkte vereenigt. Het gerriis van 't
eerfte moet nan ~ebrek van fmaak dezer Geestlyk-en worden
toegefchreyen, die, meer verplicht zig met nuttige dan louter
aangenaame voorwerpen bezig te houden, zonder 'misdaad,
min bedt.even in de fraaije kunfien kunnen zvn.
" De K;erk dezer Geestelyken, naar .een zeer ryk ¢n fchoon
bewerp gell:icht, heeft eenige verzakkll1g gekregen; maar dit
is noch aan de zwakheid der Fondamenten, noch aan de on.
vnstheid van den Laya-fleen, tot dezelve gebezigd', 'gelyk vee.
len gelooven, te wyten;' het is. de weinige kundigheid van een
tweeden Arehitekt, die het veroorzaakt heeft, als die in het
formeeren van de gewelven of boogen geene te~elmaatige
kromming heeft waargcnoomen.. De huizcn zyn daardoor t6
zwak gcworden voor den last dlen zy draagen moeren en zyn
bezweken; dan het kwaad is terll:ond vcrholpell , ten minfien
~elluit, en men kan deze Kerk, inderdaad, als cene der
fchoonll:6 Kerken van Ita lie befchouwen. Men vindt daar eene
byzonderheid, waarvan ik weinige voorbeelden gezien heh
l1aamelyk dat het Orgel in het Choor gezet is, op de plaat~
van het groot Altaar, 't welk uitfpringt en op zig zelven fraat
op zyn Romeinsch. Dit maakt eene fchoone vertooning, en
weert die kleine fieraaden, welken de Protefianten met reden
aaD de Katholyken verwyten. De Beer BlYDONE heeft gelvk
jn dit Orgel de bovenkeuF van dat wm Haarlem te geven. He~
is edeler van antwerp, en veel ryker, en, fehoon zeel' een,.
~oudig iD deszelfs aanleg en fchikking, verfchaft het eC'htl'l"
w.~cl of It.l~ht geooeg, ... oor vyf- C~} vyftig lteg,istcrs. die die,
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moeijelyklle en kiesehf1:e Inf1:rllmenten vo!mankt wc! nabootzen, en de begocheling zelfs zo verre brengen, dat men zig
vasteiyl): v-erbeeldt eene zeer aang-enaame menfchenllem te hooren, Voeg bierby eenc Echo, die 'Ongemeen wei gevat is.
en die, met de grootl1e jllistheid, de zachtt1e zo weI als de
fierldte geilliden, de eenvolldiglle trilling-en, en de zo geliefde
gri\lighcden van het Contrepoint, of den Tegenzang. te rug
kaatst."
Wyders helJ.bell deze Geestelykell, gelyk de Graaf DE BORCH
verder meIdt, ook eell fraai en ryk Mllleum, hoe wei niet zo
voortreflyk als dat van den Prins BISCAR1S; en de wen befHerende Prior was eell aangenaam en a~tenswaardig Man, zo van
\vegens zyne gezellige hoedanigheden, aJs geleerdheid en kundighedeo. Daarbenevens fpreekt onze Reiziger met lof van
hunlle Boe~ery, en de daartoe gefehikte Zaal; waarep hy voorts
aJdus vervolgt.
" De Heer BllYDONE. zy~e fpyt te kennen gevende, dat by
de hoogte van den Etna met dan door midde\ van den Barameter l*) bepaalen, of gislen, konde, hy ·I!ebrck van de nodigc
werktuigen. om cene Geometrifche meeting te doen. zegt,
dat hy in de geheele Stad Catania niet eenen Graadboog hadt
kunnen. vindcn. Hy moet dan niet veel aeht ge(]agen hebben,
op eene .der fraaille kasfen der Bcnedicryncn, 'waarin 'er vier,
aIle in zeer goeden ftaat, voor handen zyn, Uit dit eene ftaalIje zoude ik gaarne het gevolg trekken, hoe voorzichtig men
moet zyn omtrent de berichten ~ welke ons van verre Landen
gegeven worden; dog de cerbied voor den Engellchcw. Reiziger
weerhoudt my om deze Aanmerking te maaken. althans om 'er
op aall te dringen.
" Onder aUe de byzonderhedcn, weJken de VreemdeJingcn
ill het Klooster der BenediClynen; opmerken, is 'cr cene,
weI(*) Beidcn tie Reizigcrs kO\JII~n, in hunne waarneemingen met den Barf>meter • nnpens her wrlchil van hoopte vall den Barometer, van de ze,~
tot den I,io!ill\ van dc;n Rlna, aJvry nahy e1kander; hebhendc Brydolle 12.4i
en~ de Bareh. i17i linien; maar hunne verfchillcndc rekcnwyzc ma~kt een
lllerkelyk olldel'fcheid. Rryd(me'l',kcnt iedcr Iinie op 84 Franfclie ·of omtrellt 90 E~gelfchc voelcn, [fraande deeze voetmaatcn eigenlyk tot ellmnder als I':; rot 16;] 'r welk op IZ4f Unien eene hoogte van 104~3 Franfche of 112.05 Engdfche voetcn ge~f[. Hiertegen rekent' de Borch 72 Fral:fche voeten voor icder linie, d3t op 127t linitm 9J80 Franfcbe· of 9835
Enge:f'cbe, .voeten h~draagt. Wanneer men deeze bcrckening nict die van
andcrcn vergclyl(t, en hyzl)nder met die van GeQrge SchuckboroiJgh, die,
vol;;t'n~ zyne wa~rneemingcl1, de hoogtc vall den Etna bepaalt op 10954
E"p:elfche voeten, zal men 'er gcnoegzaam uit kunnen afleiden , dat de
.j,()[l!(revan den Etna. naar eene gemiddtlde rekening, op O1'geve~r 10000
lthynlandfchc voetcl1 gcbragt zat !ll"genworlicn. De Franfche" ,~t fhat
lq\C n den Rbynlandfchcn. als 29 lCS~lI 30, ~n de El1g~Ui;be als ·13~ te.
t.~!J US.
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welke wel verdient, dat ik u daarvan eenige melding manke;
hunwe tuin namelyk. Dewyl een Vroom van Lava dien , vel.
ken zv voormaals hadden , heeft vernield , hebben zy diezelfde Lava tot een fundament ,indien ik wy zo mg uitdrukken, van een nieuwen tuin gebezigd; zy hebben dezelve laaten bewerken; zy hebben haar op eene zeer bevallige wyze
aan onderfcheidene hukken verdeeld, met goede aarde overdekt, en 'er dus een nieuwen tuin van gemaakt, gelyksgronds
met de derde verdieping van liet Klooster; en dewyl de wandelpaden op dezen Volcano.grond niet anders dan dor en ongelyk konden zyn, hebben zy dezelve met kleine fleemtjes
laaten plaveyen , het welk een aangenaam gezicht en gema k .
lyken gang maakt."
Het verdere doorbladeren van deeze Reize noopt ons, nog
een Staaltje mede te deden , by gelegenheid van des Schryvers berigt van Melt)ta, wegens de verkiezing van een Bey

van Tripoli.
„ De fleer BRYDONE, zegt de Graaf, heeft de byzonderheden, die by de verkiezing eens Grootmeesters (van Maltha)
plaats hebben, zo juist befchreven , dat ik daar niets heb bv te
voegen ; maar ik kan my niet weerhouden van u eene treffende
gelykheid , tusfchen de Regeering van Maltha en die van Tri
te doen opmerken . zy fchvnen inderdaad naar het zelfde-poli
modél gevormd, en verfchillen flegts in weinige zaaken.
„ De Grootmeester wordt gekoren door een Committé van
21 Ridderen; de Bey door een bepaald getal, 't welk ik niet
nauwkeurig weet, van de eerften onder de Turkiche Grooten,
welken men Kiezers mag noemen , en die in de Levant uit de
Rerk(le en danperllc lieden genomen worden. De Grootmees
heeft zyn Raad; de Bey zyn Divan. De vriendfchap en de-ter
kuipery benoemen den Souverain van Maltha; dezelfde beweeg
werken eveneens te Tripoli. De invloed van eenige-redn
gekroonde hoofden van Europa bepaalen dikwils de flemmen
der leden van de Orde; het gezach van het Ottomannisch Hof
beflist dikwils de keus der Turkfche Kiezers. Geen geboren
Maltheezer kan Ridder worden; geen Tripolitaan kan onder de
Verkiezers aangenomen worden. De verkiezing van den Grootmeester moet in drie dagen aflopen ; die van den Bev, in twee.
Iet is waar, dat de eer(Ie met alle mogelyke heusheid en
befeheidenheid gefchiedt, en dat de mislukkende mededingers
geen ander nadeel lyden , dan de fpyt, van in hunne hoop en
poogingen te leur gefield te zyn, terwyl de zaaken te Tripoli
wat ernl}iger toegaan; en wel op deze wyze. Men ziet in 't
open veld een leuningfloel , met een ryk verhemelte daar hoven, op eerre hoogte, die men niet trappen opgaat. Tegen
over dit gefoelre is Bene kleine verhevenheid, in de gedaante
van eerre battery, waar op een ftuk gel'chut wordt geplant,
wel geladen, én niet het brandend lont ter zyde. liet is ( p
C5
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deze plaats, dat alle de Verkiezers, of liever Toezieners, over
cie opvolging vergaderen; en, om alle langwyligheden voor te
komen, brengen zy hunne (kbels en poolen mede. Men
verkondigt in 't openbaar, dat de zetel ledig is. Het Raat als
dan aan elk, die zig wil waagen, vry, om zig in den Leuiaingl}oel te plaatzen. Dit is het teken, dat men zig tot
opvolger van den overleden Bey aanbiedt. Byaldien deze
Candidaat naar 't oppergezag behaagt, is een diep ífilzwygen
het blyk van algemeene goedkeuring , en dan fielt een vriend
van den Candidaat naar het lont, en fteekt het kanon af.
Nauwelyks is dit gefchiedt, of de Kiesheeren zyn al hun gezag,
in het regelen der opvolging , voor ditmaal, kwyt ; en by,
die zig op den boel geplaatst heeft, wordt voor Bey erkend,
zonder dat iemand zig hier tegen mag verzetten. Maar zo de
Candidaat mishaagt, is by nauwelyks de treden naar den foet
opgeklommen, of een piftoolfchoot werpt hem neder, gelyk
ook den vriend, die voor hem het kanon gelost zoude
hebben.
„ Men zou vermoeden dat de vrees, van, in plaats van he
opperst gezag, den dood te vinden, ten teugel voor de Raat_
zucht ver(l:rekken zonde; en dat weinigen zig tot dezen prys
zouden aanbieden om den vorigen Bey op te volger. Dit is
ganfchelyk het geval niet. By iedere verkiezing droomt het
bloed van drie of vier ílachtoffers langs de treden van dit Altaar
van den hoogmoed , en het is op derzelver lillende ligehaamen,
dat de begunCtigde Candidaat de toejuichingen zyner verkieze-.
ren, en de eerfle hulde van zyn gezach, ontvangt. Gy zult
my mogelyk vragen, waar toe dient zulk een barbaarsch Ceren;onieel? Het is barbaarsch, ik erken het; maar by eene Natie,
gelyk de Tripolitaanen, zwak in haar zelve, en niet dan door
de vaste vereeniging van alle haare deden befiaande , is het
onontbeerlyk. Deze Regeering heeft een onverzaagd Hoofd
voodiz, dat de achting van de aanzienlykfIen van den Staat
heft weten te winnen. Welk oogenblik kan dat karakter
van onverzaagdheid (lerker bewyzen , en zyne achting by do
Grooten beter doen blyken, dan het tegenwoordige? en de
dood van Benige Staatzuchtigen, die in geene achting waren,,
is cone nuttige aderlating, die het ligchaam van de Republiekverlost van een gedeelte bedorven of gistend bloed, het well,
liet overig gedeelte zou kunnen aanl ckeu , of de aderen doen
ba:rften.
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Eatavia, de Iloofdflad van Nederlands Oostindiër, in derzelver
gelegenheid, opkomst, enz. befchreeven. Met Plaaten. Te
Amierdam , by P. Conradi, en te Harlingen, by V. V. d.
Plaats, 1783. Het Vierde Deel, í3o bladz. in gr. quarto.
A/fet dit Vierde Deel word deeze Befchryving van Batavia,
van welker beloop en uitvoering wy onlangs gewag gemaakt
hebben (*) voltrokken; en 't zelve is gefchikt ter ontvouwin_
ge van 't geen de Nataiirl'gke Historie betreft. Dit doet den
Autheur eerst handelen over de Luchtsgefleldheid, en de voor
ziekten der 1ndiirehe Gewesten; niet aanwyzing van-pamire
derzelver hoofdoorzaaken, en 't geen men omtrent de geneezing
der Lyderen bovenal in agt heeft te noemen. Hieraan hegt by
voorts een berigt van de gewasfen, die in de nabuurfchap van
Batavia gevonden worden; en eindelyk van de Diéren, Vogelen en Visfchen van Java en de nabuurige Zcën. Het merk
omtrent deeze onderwerpen, zo va n de eene als-wardigfle
andere foort , wordt hier gemeenlyk vry beknopt en onderfcheidenlyk voorgedragen; zo dat het een algemeen verflag van de
Naturarlyke Historie deezer Landllreeke belrelze, waarin ver
voorkomen, die dc nieuwsgierigheid-fcheidnbyzor
en opmerkzaamheid der Leezeren zeer wel kunnen gaande
houden. Tot een (taal hiervan diere het volgende berigt van
den Benzoin- boorra, en den Mangostan, welke twee gewaslèn
wy, uit veele anderé meer bekende Indiíche vrugten, niet
oneigen tot een voorbeeld der maniere van befchryvinge ge-.
oordeeid hebben.
„ De welriekende Benzoin-Boom wordt dikwils op ,kava gevonden; dezelve is een Poort van Laurier, die tot cene groote
hoogte groeit, en in blad niet veel van den Citroen-of Limoen-Boom verfchilt. Het voortbrengzel deezes booms is
liars , welke door infnydingen in de fchors, onder de kroon ,
wordt verkreegen. In het begin is dezelve zeer dun, en even
vloeibaar als water, maar door de geweldige hitte droogt zy
ras tot een vast lichaam, 't welk, zo de gom tydig wordt afgenomen, geheel doorfchynend is, doch doorgaans bluft zy
langer zitten , en verkrygt dan eene donker oranje geele kolenr,
en is ondoorfchynende. Elke boom geeft maar drie pond
1 Jars, en met hun zesde jaar worden zy ftraks uitgeroeid , oni
plaats voor nieuwe boomen te maaken , dewyl de jonge boomen veel meer Hars geeven dan de oude. Het byzonderíte
deel der Benzoin-hars beflaat in derzelver bloemen; want indien de Benzoin heet gemaakt wordt , komt uit dezelve te
voorfchyn een fneeuwwitte damp, die in de gedaante van cent
.yne glansryke wol in een papier kan worden verzameld, en
coin
-

(*) Zie A??. y_ed. Letterocf. V. D. bi.r.
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een zeer vlug esfentieci zout uitmaakt. Voornaamelyk gebruikt
neen deeze Beuzoin -hars in reukwerken, hoewel zy ook zomtyds inwendig tegen de langduurige hoest uit koude floten
wordt ingegceven. Uitwendig gebruikt men haar in zalven en
pleisters om, verzwakte en verlamde leden mede te herflellen ;
terwyl de Tinéluur in Vyngeest tegen de puisten in 't aangezicht gepreezen wordt, en vooral de zogenoemde Maagdemelk,
uit een mengzel deezer Tiné^uur met water, gebooren."
„ .De imaakelykf e van alle Javaanlèhe vruchten is de Mangostan , welke in groote menigte in den omtrek van Bantams
gevonden wordt. De boom, waaraan deeze vrucht wast, is
ongeveer gelyk in grootte aan den Moerbezieboom, en heeft
een clam ter dikte van een mans been onder de knie, uit welke eene kroon niet rondsom uitgebreide takken te voorfchyn
komt. De appels of vruchten groeijen aan de einden van zeer
dunne Takjes in twee bladen bloeihoosgewyze: deeze bladen
zyn van buiten bleek, doch van binnen zeer fchoon groen,
dikwyls ruim twee palmen lang en met veele adertjes doorfneeden. De vruchten zyn van eene aanlokkelyke fchoonheid,
en koelen voort uit een bleek knopje, 't welk zich opent en
de vrucht ten vQorfchyn brengt. Boven op de appels vindt
men een kroontje, 't welk zich opent, als de appels volkomen ryp zyn; ook zyn deeze kroontjes met ftreepen getekend,
welke het getal der zaaden aanwyzen, dat van nut is, dewyl die appels de beste zyn, welke de meeste pitten bevat
vruchten is dikhuidig , gelyk aan die der-ten.Dlchidr
Grauaatappelen, van buiten purperverwig en van binnen bleek,
door drukking tusfchen de handen lichtelyk opengaande, terwyl de fmaak cenigzins wrang en zamentrekkend is. Het
vleesch, 't welk de binnenhe pitten omringt, is zeer dun,
tuit of bleekrood van kleur, 't geen met de tanden van dezelve moet worden afgezogen. Deeze zelfflandigheid is zeer
aangenaam van finaak, zoetachtig en teffens aangenaam zuur;
dan dat het voornaamfte is , dezelve is zeer nut voor 's menIchen lichaam : want zy geeft een goed voedzel, en ontaart
in de darmen niet in een ficherp en knaagend zuur , gelyk aan
de meeste Indifche vruchten eigen is. Hierom is de uitwerking der 1langostan ook zeer onderfcheiden , van de overige
zuure vruchten : want terwyl dezelve meerendeels kwaadaartige Roode Loopei; verwekken en verergeren , is aceze vrucht
een der beste tegengiften tegen dezelve, als ook tegen alle
andere ziekten van een rottigen aard, zo algemeen in de heete luchtilreeken. De Mangostan-boomen worden te Batavia
door de liefhebbers aangekweekt, doch alleen uit vermaak ;
want deeze vruchten, die zeer wel kunnen duuren, worden
van Bantam in zulk een menigte naar Batavia gezonden, dat
men 'er altoos een' ruimen voorraad voor éénen fchelling kan
koopen."
ra•
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Vaderlandfche Gezangen van ZEELANDUS. No. 8. In groot oa avo
16 bladz.
Vaderlandfclae Gedichten, onder de Spreuk : Amore Patria?. No. 5.
Te Weesp , by J. Houtman, 1783. In gr. oftavo, 16 lladz.
Beide deeze Dichterlyke verzamelingen, van welker loflyke
uitvoering wy reeds één en anderwerf gewag gemaakt
hebben, houden zig by uitlek in haaren Welverdienden roem
Taande.
Zeelandus vindt zig, op 't zien der afbeeldinge van den
grooten Voorgander der Vryheid , den Baron van der CAPELLErt
tot den POI. verrukt. De vergelyking van de hedendaagfche
zeden der Nederlanders met die onzer Voorvaderen doet hem
ten flerkfle aan. Hy flaat een vrolyk oog op den Wapenhandel
van het Utrechtfche Genootfchap. En zyne gedachtenis aan
een Vaderlandlievenden Prediker leidt hem op tot het fchetzen
van een valfchen en waaren Christen , en ten flot zyne
aanfpraak tot dies Prediker in deezervoege inrigten.
Mijn vriend, gij , die, aan 't volk , der Christnen godsdienst leert
En 'tfpottend ongeloof , uit onzen tempel, weert,
Gii leert den Christen ook zijn Maderlard beminnen —
Wanneer't de vrijheid geit, — offerven of verwinnen
Een lafaart preek de leer der vuige f laavernij :
Cij fpreekt de taal van 't hart —en noemt uw burgers VRIJ !
Uw hart. . . en 't regt des volks doen u die vrijheid leeren.
Dit volk , dat vaders mint, erkent geen opperheeren!
Of zou't eenmisdaad zijn, als gij van Vrijheid fpreekt,
De 1iefde tot dit pand, in's Burgers harte kweekt?
o Neen ! demaatfchappij , fchoon Heerschzugt u mogt doemen,
Zal u ,am deze taal, een fteun der Vrijheid noemen!
Vaar voord, mijn lieve vriend ! leer aan de maatfchappij ;
Hoe zeer 't een Christen voeg' , dat hij een burger zij !
Vergeefsch fpant alles faam , om burgers te verwinnen,
Die God en 't Vaderland vereeren en beminnen !
Soortgelyke onderwerpen, die den Dichtgeest van Zeelandus ontvonken, vuuren ook de Opilellers der Vaderlandfche
Gedichten aan. De Wapenhandel van Leydens manhafte
Schuttery doet den eersen tot derzelver lof zingen; terwyl
een ander, op het befchouwen der Graftombe van den Admiraal de RUITER, aan de dagen van dien Held gedenkt, een
neerllagtig oog op de onzen .[laat, en het tegenwoordige
Gepacht noopt, om aan de listen en lagen, die der Vryhcid
gelegd worden, een dapperen tegenland te bieden. Het
zelfde doel beoogt een derde Dichter, met onzen Landzaaten, als nakomelingen der Batavieren, een [poor en prikkel
te
-
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te gceven , ow, als echte zoonen , even gelyk hunne Vaders,
manhaftig te Itryden voor 's Lands Vryheid ; en hun te keer°
te gaan, die der Vryheid haaren Speer en Hoed trachten te
ontrukken. Hierby komt eerie aanmoediging aan de Burgeren
van Zutphen, die zig voor de Vryheid in de bresfe Rellen,
om, met bezadigdheid , en zonder oproerige beweeging
ftandvastig in hunne you €gingen re volharden , fleeds ger gtig
,tan de Spreuke, NLDtn L!INDS BURGERS LEEVEN VRY1
En, terwyl Aaifferdam op neer dan éénen Verdeediger van 's
Lands Vryheid boogt, gedenkt één dcezer Dichteren byzonder aan onzen loly':en Voorftander, den Weledelen GrootagtlY.iaren Heer Burgermeester IIENIiRIK HOOFD DA'NIP.LSZ.;
verëerende deszelfs becldtenis niet het volgende Bylchrift.
Zie hier de Beeldtenis van Burgervader HOOFD ,
Op wiens getrouw btf uzur en Stad en Staat mag roemen,
Die in zijn hart, gantsch ivarsch van veinzen of verbloemen,
Een' recht Bataafichen gloed , een' gloed van Vrijheid ftooft,
Dat vrij de fclaeele Nijd en Laster hem begrimmen ;
Nooit daalt zijn' Gloriezon , maar zal fleeds glansrijk klimmen,
Taalkundige Mengelingen. Uitgegeven onder de Zinfpreuk Lin.
gure Patria excolendte amore. No. IV en V. Te Leyden,
by F. de Does, 1784. In gr. oflavo.
de afgifte der Nederduitfche vertaalinge eerier Latynfche
B yVerhandelinge
van
, over de overblijffeis der
A. M LMENIUS

GotU'che Taal, in het eerfte Stukje deezer Mengelingen, is
reeds opgemerkt, dat 'er, na 't Ichryven dier Vcrhandelinge,
buiten de Moefo- Gothiiche overzet ting der IV Euangelien
door Bifchop Ulphilas, op welke Malrnenius zit-, beroept, nog
een brok van 's Bisfchops overzetting van den Brief van Paulus
aan de Romeinen ontdekt zy. Men heeft vervolgens in het
derde Stukje medegedeeld cone eigen Verhandeling, over de
gemeen chap" der Goth fiche en Nederduitfchie Taal, ftrekkende
om te toonen dat ze Bene zeer naauwe gemeenfchap met elkander hebben. Ter nadere bevestiginge nu hiervan behelst
het thans afgegeeven, by manier van Bylage , overeenkomttig
niet het diestyds toegezegde, den bovenaangeduiden brok,
welke ons uit een zo groot verlies van Gothifche Schriften
mede nog ovcrgeblecven is. Dit overblyfzel felt ons in handen de PIcefo-Gothifche vertolking van Rom. XI. 33-36.
XII. I -5• 17-21. XIII. 1-5. XIV. 9- ---20. en XV.
3-13. Hier nevens is nog gevoegd het Onze Vader, de
Lofzang van Maria en de Lofzang van Simeon, volgens de Gothiiche overzetting: alle welke flukkcn geheel niet Bene nieuwe Mcefogotifche letter gedrukt zyn. Deeze overgebleevem
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Gothifche Hukken gaan vergezeld van eene woordlyke Neder_
duitlèhe vertaaling. Ook heeft men 'er bygevoegd een Nt lo`1bgotisch , een Anglolaxisch en Runisch Alphabeth ; benevens
verfcheide aantekeningen , daar agter geplaatst , die, zo ter
bevestiginge der opgemelde gemeenfchap, als ter ophelderinge
van het voorgedraagene , en ten beteren verpande veeler onzer

verouderde woorden, dienen: welke aantekeningen, zo als wy
't begrypen , in een naastkomend Stukje verder vervolgd zullen worden. Tot een haal hiervan ftrekke de aantekening op het M. G. woord CatUAirtfjt , by ons Vrede ,Rom. X I i. r S.
„ Ca airtt}i] Dit M. G. woord is, zo als 't my voorkomt
het zelfde met 't Al. GEW ARHEIT, tuta fecuritus , by HALTAUS

en scx ïAZIUs (a) te vinden ; want alwaar zo een veiligheid
plaats heeft, is ook vreede. W:: RE is in het A. S. paêtum, fodus.
Wy hebben nog 1URtrbi4 Literre asfertorice, literai rei veadito. (b) 't is zo veel als een teeken, waardoor bewezen wordt,
dat 'er een pafium tusfchen twee luiden is gemaakt ; waardoor
het eigendom van eene zaak aan eenen anderen wordt afge(taan.
WER is pafune, ffdus, by WACHTER. (c) itcrb is by RUDOLF.
TONAS (d) jucunda quiet. Allen Rammen zy af van 't M. G.
iCarblall custodire. A. S. WEARDTAN-GAN , custodire ,curare; ad-

ininifrare, vigilare. N. D. I11atren , laatrbell. vetus. Custodire,

fervare, curare. ItilaeI1. verus. obfervare et in oficia ten ere (e).
In de betekenis daar het A. S. W1 RE in voorkomt,
meen ik, dat men ons verouderd p^jf111frrr/ het welk ik by
M. STOKE (f) vinde , ook moet neemen , namelijk voor getrouw,
want de krijgslieden hadden immers trouw gezworen aan Jonker
Willem, welken hij hun verzoekt te houden. Op dat de uitleg
dit woord te klaarer blyke, zie hier zyne woorden. -ginva
f

41st aldus was comes
7oncheer Willem hevet genomen
Raet, ivat h; best dade
Met finen lieden. Men ¶vort te rade
Dat hi hem orlof foudt gheven
in danken al fijn leven.
Hi dede ai dat men hem riet
Hi gaf hem orlof, en biet,
Dat fs louden fijn ghewerre,
Waert dat quame alto verre,
Dat de vianden quamen met here,
Dat fi trecken mochten ter were
En weder faen dc felle fcliare.
En in de bovengenoemde betekenis zo kan men de plaats uit
WA.

(e,) In Glosf. Pled. aevi Germ. h. v. (J) fly KILIAEN in Diílion.
(c) In Glosf. Geri. 17. v. (d) Dieiranarzol. 7s(ard. p. 129. achter na
Cran:aanelca te vinden. (e) Zie mLj. in D ic:. h. V. (f) itjrrkrot,.z'13.
VIIL< írz itlit,
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WALEWEIN, door IIUYDECQPER abler bygebragt, zeer wel ve'c
ftaan , en is dan zeer gereiiikt , uin deze plaats op te helderen.
GEWAR vind ik by scriEazros (g) door fidelis verklaart. KiLIARW
heeft obe$]eerigh. f r;nus , durabiais. — In den zin van fidelis,
getrouw leest neen , naar mijn oordeel , ook getuarftf3 in den
Spier. PasjIon. (h) alwaar van S. Laurens gezegd wordt, dat by
boven anderen marteiaaren iets zonderlings heeft, om zyne:
g ewarie en geopen.Ga^sae vncrtc'ic d. i. getrouwe en bekende; want
om tgtlWarich hier voor th I verus te nemen, dunkt my , dat
niet iets zonderlings zonde geweest zijn voor S. Laurens. En
in dezen zin moeten ook de twee door HUYDECOPLR en STRIcKERUs en uit liet Fragnieiiturn de Bello Karol. M. bijgebragte
piaatzcn verdaan worden."
Een voorbeeld van (ene andere foort zy nog de afgeleide
betekenis der benaamir^ge van -witte - vrouwe. Onze Autheur gewag gemaakt hebbende van 't M. G. Withi, dat overeenllenmt met ons korte, fèientia & renunciatio, relatio, fignificatio, oulinks ook tolte, tekent onder anderen aan, dat liet
Yslandscll biti, dat niet ons vete overeenkomt, niet alleen voor
r ta , prudcntia in 't algemeen, maar wel byzonder om de
toverko;ast, ea ie, mede uit te drukken, gebruikt is. „ Van
dit viti, (zegt by voorts,) is liet werkwoord btta, fascinare,
incantare, [toveren.] !a) Het eerile hebben wy nog in ons ;
ínite boue f !aliteï;e Waf ? troitte oume/ It b2outoen. Lanaia,
larva jn- n, inutier Jciula, rncantutr•x. Het tweede in ons;
^lltteighen I'atirinari, hariolari. — Wlte-bjoutoen noemt KILtAEN ook 2C1Den; doch of hij hierin juist wel al te zeer te geloven is, twijfel ik fterk. Ik geloof voor my, dat hij alleen een
en dezelfde beteekenis ',leeft gegeven aan beiden dezen woorden, op het gezag van JO. OCR. sECANUS; want AibU , zegt
,

hij, irnqu^t Becamis dicurntur 117ít b2011tCn 1 j. alb ce mulieres, daar

de alben 'ii) ei enlijk fchirnrnen of f ooken , fpeEt a; maar de
lUttte-bjOUfilen toverei n zij a."
Wyners heeft men by deeze Gothifche overblyfzels, en de
daar nevensgaande taalkundige aantekeningen, nog gevoegd,
een toegezonden Dichtftukje, zynde een Brief van de *e(èhonden T1;arrar aan haaren trouwloozen Broeder 11nnmon. Deszelfs
Opfleller heeft de natuur zeer wel in agt genomen : doende
Tliamar do taal van 't hart fpreeken, zo als het door verïchil]ende gevoeligs hartstogten gellingerd wordt ; als die van broederliefde , die haar ten cal brags; van verfoeijing des gruwelfinks ; van Fehaainte en hartzeer over 't voorgevallen ; van wanhoop weg ns de gevolgen , en wederopheuring door de min ,
die haar ;oog; GOet hoor t;; , . Ti; cchen en fineekcn , dat

A9n9non

tot inkeer zal komen , o m haar, door een wetlyken echt, de
zyne te maakcn. leder hartstogt laat zig, in haare eigenaartige
taal , hooien.
(g) I❑ Glosf: sired. aev. Ge;:n. h. V. (,r,) Fl. ie. a I IS. (a) Zie Sen Lrccx
-

-

votum achter liet Islauclscl Landnamair„ 11a;'a. 1<<1. (t) Zie hier uver
JO. GEORG. re.YSLEr, :rrrtia . ptcrrryin. p. ;;oi.
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LETTER- OEFENINGEN.
Bybel der Nataur, ontworpen door de beroemde Geleerden
J. J. sCHEUICi ZLR en ra. s. G. DONAT, vermeerderd en
uitgegeeren door Dr. A. F. nUSCHING. In 't Nederduitsclt
overgezet, en met aanvullende toegiften en aanmerkingen
voorzien , door L. mr iJ E, Lid van de Hol!. Maatfch. der
Weetenfch. te Haarlem, en Predikant in Ttivyzel en Kooten. Met een aanprijzenden Brief van den Hoog Eeriv.
en Hoog Gel. Heere j. v. ruvs KLINKENBERG, A. L.
M. Ph. Dr. Prof. Theol €3 Hist. &ccl. in Ath. 111. en
Predikant te Amierdam , midsgaders Lid van 't ZeeuMwsch
Genootfch. der Weetenfch.. te Ulisfingen. Te Antilerdam,
by M. de Bruvn; 1784. Behalven het Voorzverk, óxz
bladz. in gr. oftaro.
verbekend is het leerryke Werk van den beroemden
O Scheuchzer,
getyteld Phyfica Sacra, of Heilige Natuur-

kunde, dat ene algemene achting verworven heeft, doch
door deszelfs kostlyke uitvoering voor weinigen verkrygbaer was ; het welk de nuttige gebruikmaking van dit
Werk grootlyks belemmerde. Hierbv is gekomen dat de
Natuurkenners, zedert den tyd van dien Geleerden, wel
dit zyn Werk in 't jaer 1727 te voorfchyn bragt, zeer-ke
groote vorderingen gemaakt heeft, waardoor de nuttigheid
van dit Gefchrift , op ene aenmerklyke wyze, vermeerderd
kon worden. Zulks heeft aenleiding gegeven tot het denk
ene nieuwe afgifte van 't zelve te vervaerdigen,-beld,om
die te gelyk uitgebreider en thin kostbaer zou zyn. De
Heer Donat heeft hiertoe de. hand aen 't werk geflagen;
zich voortellende de kostbare Platen achterwege te laten;
etlyke niets betekenende aenmerkingen ter zyde te Rellen,
en wezenlyk leerzame onderrichtingen in dezelver frede te
plaetzen. Het is hem gelukt de vyf Boeken van Mozes,
naer dit zyn bedoelde , te behandelen; maer de dood heeft
hem in dezen zynen arbeid geruit, en 't heeft hem niet
mogen gebeuren de openbare uitgave van zyn Gefchrift te
beleven.' Men zag liet zelve , in 't jaer 1777, aenvanglyk
te voorfchyn komen, met ene Voorreden van den Heer
VI. DEEL. ALG. LETT. NO. 2.
BuD
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die de bezorging der verdere uitgave op zich
genomen, en tevens zyne geleerde en, bondige aenmerkingen by die van den Heer Donat gevoegd heeft; met oog
om dien arbeid verder te achtervolgen. Op het in--merk
zien der oordeelkundige uitvoeringe , is men ook hier te
Lande wel dra te rade geworden, om dit Werk in onze
Nederduitfche Tale over te brengen; en de Eerwaerde
J-Ieer Meijer, (der oordeelkundige Waereld, van wegens
zyne bekwaemheid, bekend,) heeft de moeite wel op zich
willen nemen, om zynen Landsgenooten hierin ten dien.
í1e te ftaen; van welken arbeid het eerfce Stuk des eerften
Deels thans het licht ziet.
Het hoofdbedoelde van den Heer Sclieuchzer was, het
Natuurkundige, waervan de Heilige Schryvers gewagen,
en waerop hunne ezegdens fleunen of zinfpelen , te ver
dit fielt men zich in de aentekeningen-klaren;v
voor. De Tekst is het Werk van &cheuchzer,, van overtolligheden gezuiverd, en met ene grotere Letter gedrukt.
Ilieraen volgen de aentekeningen van den Heer Donat ,
verder ook die van den Heer Bufclring, en tevens die van
den Eerwaerden Meijer; welke allen niet ene kleinere letter gedrukt , en onderfcheidenlyk aengewezen zyn. De
Eerwaerde Meijer, den arbeid van Donat en Bzafching met
oordeei nagaende, heeft reden gevonden, om hen niet altoos flaefsch te volgen, maer wel eens de veyheid te ne
om 't een of ander over te flaen , en zomtyds ene-men,
kleine verfchikking te maken ; voegende te gelyk zyne
aenrnerkingen by die der andere Heren; waernevens ook
komen enige korte Verhandelingen van zyn Eerwaerden,
over zommige onderwerpen , die nog wel eene byzniidere
overweging vorderden. Ilen kan hieruit afnemen, dat dit
Werk in deze Nederduitfche uitgave nog ene merkelyke
verbetering ondergaat; en de oefengrage Lezers zullen , in
liet doorbladeren van 't zelve, Cover reden vinden, om te
wcnlchen , .dat de Eerwaerde Meijer dit dus aangevangen
Werk verder zal mogen voltooien.
Zy die de waerde der Natuurkennisfe in 't algemeen,
L'ufcliing;

,

en lier byzonder nut ter ophelderinge van de 13ybelfchriften recht bezeten (*), zullen ongetwyfeld met groot vermaak

(*) Vind men hier of daer in ons Vaderland nog lieden van
enige oefening, die het ongeluk hebben van deswegens onkundig, en niet vooroordeel tegen het beoefenen der Natuur,

ken-
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t*,aek zien, dat men dit Gefchrift, dus aenmerkcivk verbeterd , in onze Talc gemeen maekt; ze zullen 'er alomme
ene oordeelkundige belezenheid , met een fchrander' gebruik
van dezelve, in ontmoeten , die hun, in verfcheiden geval
veel lichts zullen geven , ten beteren verflande der Hei•-len•
ge Schrift, of de behulpzame hand bieden, om liet bedoelde
van derzelver Schryveren met een welwikkend oordeel na
te gacu. Het thans a gegeven Stult begint niet de
Schepping van 't Heelal, Gen. I. en eindigt niet Noachs
uitgang uit de Ark, by welke gelegenheid God den Regen
een teken zynes Vcrbonds ffelde; Geri. IX. 8--bogt
77. wacracn ten beíluire nog gehecht zyn, enige aenmerkingen — over de veranderingder aeccdc door den zondvloed ,
-- en den hoor<en ouderdom der menfchen voor den
zondvloed; mitsgaders ene beantwoording der vragen, -of men de historie van den zondvloed ook in een verbloemden zin kunne opvatten? -- en , of 'er ook andere volken
kennis van gehad hebben ? In dit gedeelte levert ons de
Eertvaerde 11leijer, buiten zyne aantekeningen, by die van
den Beer Dc- nat gcvoead, ook nog vier beknopte Verhandelingen over — de ftraf der Vrouwe, Gen. III. 16; —
de Cherubim en liet vlammend Zcvaerd, Gen. IIL 2q.; —
Kains teken , — en Kains Stad , Gen. IV. 1 5, 1 7. —
Gaerne zouden wy hier liet hoofdzaeklyke van due dier
Verhandelingen overnemen; mier zulks zou te veel plaets
beflaen , of wy zouden liet a1 te fterk moeten inkorten. \V y
zullen des, voor tegenwoordig, liever ene byzondere aentekening van zyn Ecrwacrden ter proeve uitkiezen, en ons
bepalen tot 's Mans aenmerking, wegens Adams toeverzicht
op Edens Hof, gemeld Gen. I1. i5.
De Ileer Dc- nat, opgemerkt hebbende, dat Gods oogmerk, by 't pl etzen van den Mensch in 't Paradys, volgens v. 15, was, om liet zelve te bouwen en te bewaren, tekent aen, dat de lieer Richel dit vers aldus vertaelt. God

zettede Mn nier, ach in den hof van liet land Eden, ten einde
by het zelve touwde en 'er opzicht over hebben zou; (iaende
dus

kennisre ingenomen te zvn, dezulken zouden wy raden, den
aenpivzenden Brief van den floogleeracr van Nuys Kuikenberg
en de Voorreden van den Eerwaarden Meijer, voor dit Werk
geplaatst, niet oplettendheid te lezen; als waarin duidelyk
getoond word, hoe onontbeerlyk deze kennis zv, voor een
welgeoefenenden Godgeleerden , en een reebtl'cltapen Uitlegger
der gewvvde Bladeren.
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dus het toeverzicht niet op den hof, maer op het land
Eden. Hy grond zich op het alhier gebruikte afxum T
fcemin.; doch de Heer Donat is van oordeel dat dit niet
betrekkelyk gemaekt kan worden tot 't welk van 't
inanlyk geilagt is, maer ziet op het v. 9 gebruikte woord
flY1, het aerdryk, hoedanig een aardryk 'er ook in 't
Paradys was (*).
„ Maar behoéven wij, (vervolgt de Beer Meijer,) hier
zoo verre wel, met den Hr. DONAT , te gaan , om deeze
woorden op de vs. 9. voorkomende aarde betreklijk te
maken? Het woord a is van beide de geflachten, hebbende in zijn meervoudig getal niet alleen D'ja , maar ook
ruim zo veel í`111a. Dus verhindert ons niets , maar integendeel eisc ht het verband, dat wij de woorden i`1'l^`Jil
2 op het onmiddelijk voorgaande rî-p betreklijk
i 12V
maken. Van welk geflagt nu ook het woord j'1 zijn moge, dat doet hier niets ter zaake , dewijl het tog afhangt
en geregeerd wordt van het woord ?q. Edens hof
moest de mensch dan, naar Gods oogmerk bouwen. Niet
opgelegd tot een werkloos leven , of ledig-gaan , moest
hij, ,niet tegenftaande zijn gelukkig lot, en den ruimflen
overvloed, waarmede hij, door de gunst val) zynen Maker, zich omringd vond, werken, zijne handen en lig
leden, miidsgaders ook zijne redelijke vermogens,-hams
in zulke uitwendige bezigheden, als zijne be[temming mede bragt, oeffenen. En dit was hem lust en vermaak, dit
was zijn leven; naardemaal hij van vernioeijing niet wist ,
die den tijd tusfehen rust en werken behoorlijk verdeelde,
die boven zijne krachten zich niet aanílrengde, die geene
ongeihuimige driften prikkelden, dien de arbeid ook niet
verveelde, die toen nog vrij was van het geene met zynen
arbeid , na zijnen val , verzeld ging, en niog zijn nakomelingfchap daaronder doet zwoegen en zweeten, en eenen
dikwijls verveelenden last doet ondervinden. Arbeiden
moest
-

() De Eerav ^orde iilci er, We zich in dc Overzettin,,- der
behandelde Schriftuurplaetzen, boven ieder Hoofdiluk gefield,
van Gene vrye vertaling bediend heeft, om het byzondere tael•
eigen der Hebreen , naer den aert onzer tale, zo veel by konde, uit te drukken, vertolkt dit vers aldus. In deczen Edens

hof ou leidde en bragt de Heere God den mensch , die here zelve
kauwen, en 'er het opnieht over lrebbe;i zou.
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moest de mcnseh dan, naar Gods oogmerk , hier wel vai
de rede, waarom de mensch van God in het
Parades overgebragt wierd, flechts opgegeven; dog ongetwijfeld ook wel van God aan den mensch bevolen: dit
eischten ook zijne krachten en vermogens, hem, om ze
door gebruik en oeffening behoorlijk te bef eden, van God
verleend. Dit vloeide ook uit de orde der dingen, en de
betrekkingen, die de mensch 'er op , en die de dingen
buiten hein op hem hadden; dus moest hij ook voor zich zelven, en voor zijne natuurgenoten, met welke hij in 't
vervolg in maatfchappij zou leven, nuttig zijn.
. „ Dan zoo gereedelijk zich de zin van deeze uitdrukking
opdoet, zo veel verder fchijnt die in de volgende te zoeken te zijn ; het zij men het woord door beharen,
behoeden , onderhouden, of opzicht hebben vertaale, hier
ontdekt zich nochtan.. cone zwarigheid. Want de vraag
moet zich hierbij terfiond opdoen: waartegen moest dan
die hof, waartegen deszelfs gewasfen, booroen en vruchten bewaard worden? Was 'er toen reeds het geen 'er
nadeel aan kon toebrengen? Was 'er in dien haat der
geheel onfchuldige natuur, buiten den mensch, die vallen
kon, kwaad te duchten, waardoor die heerlijke lusthof,
Gods werk, gefchonden, ontluisterd, en voor den mensch,
of andere des benoodigde fchepfelen , minder voordeeliy
kon worden ? Wij kunnen nu op deeze vraages geen
voldoend 'antwoord geven, of wij zullen iets van die
bij veele diepgewortelde begrippen , aangaande dien eerhen
ila-,it cu tijd , en 't lot onzer eerfte voorouderen, welken
veelen, veelligt, zelfs geen arbeid zouden toehaan, indict:
liet hier niet uitdruklijk geleeraard wierd , moeten vaar-en
laten. Men (lelt zich namelijk , door te verre getrokken
verbeeldingen, dien haat veeltijds voor als volltrekt van
alle onvolmaaktheid, en van natuurlijk gebrek zelfs ontheven : men verbeeldt zich dikwijls eerie volmaaktheid, die
de vatbaarheid der dingen te boven gaat, of wel zelf de
natuur der dingen om verre hoot : men wil daar alles ,
het geen men zich thans verbeeldt ongenoegen te veroorzaken, verbannen hebben.
„Maar hier moeten onze begrippen4, zonder buitenfpoorige in ongegronde verbeeldingen na te jaagen, naar de
aanleiding van Gods woord, en de natuur en zamenhang
der dingen gefchoeid worden. Wij vinden hier, om nu
ter zaak te komen, dieren van veelerlei foort, die, door
faun v-.rtreeden, loopen, Beten en anderzin,s fchadelii ►f
I) 3
zijn
MOSES als

54

BVBEL DEP. NATUUR.

zijn konden. Zy waren in den hof, toen ze, op Gods
beftelling, van Adam hunne namen kregen : zij fchijnen
eenen vrijen toegang daarin gehad te hebben ; want wij
vinden de tlang vervolgen., bij de eer(le menfchen, om
hunne verleiding te bewerken. Zouden nu deeze geen
fchade doen , en willen wij niet Bene geduurig onmiddelijk tusfchenkomende en dit belettende Almagt hierbij te
hulp roepen, dan moest de hof door den mensch bewaard
worden. In de dieren lag de vreeze voor den mensch,
en nu •zoo wel, en ruim zoo zeer dan na den zondvloed,
gelijk wij Gen. Iii. 2. vinden. Door zijne tegenwoordig
kon hij ze afweeren , door een woord, door tenen-heid
wenk ze affchrikken. De mensch moest, naar Gods oog,
merk, zoo veel hij 'er toedoen kon, den hof lewaaren, en
in dien aaat houden , waarin hij dat goed van Gocl ontvangen had. En hierdoor kon de mensch ook mede zijne heer,
fchappij over de dieren oelfenen."

De voortrefdykiieid, nuttigheid en noodzaakly1°heid laan de Gefchiedenisfen des 0. T. betoogd , in eene Pcdenvoering over
a Cor. X. ii. Door Y. V. HAMirLSVEm). S. Th. Dr. en
Predikant , Lid span liet Provinciaal Utrechts Gc;2oodfèlrap,
Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J. V1. vv. Vloten.
Behalven het 17oorbericiit 36 bladz. in gr. octavo.
in de Utrechtfche
der
y
des
geduurende den Winter, op den
B
Hootdl
in dc
en des Vrydag

Kerke,
gewoonte
gelegenheid
lieren,
dag
om,
ulo
Domkerk een
avonds,
uit de zogenoemde Historifche Boeken des 0. T., by
vervolg te verklaren, heeft de Lerwaerde van 12'a7nelsveld
deze Leerreden , als ene Poort van inleiding) tot die (ollen,
uiteefproken. Zyn Lerwaerde íielt zich, als ter wederlegginge van de minachting, die zommigen voor diZ
gedeelte der Heilige Bladeren betuigen, voor, aen te toonen: (i.) de uitmuntende voortretlykheid; (2.) de ongemene en wyduitgeftrekte nuttigheid ; (3.) en voltlrekte
aloodzaeklykheid deezer Gefchiedenis. Voorts flaeft by
(4.) dit alles, met het gebruik dat men 'er onder de dagen des 0. T. van gemaekt heeft, en 't gezag van Jezus
Christus en deszelfs Apostelen, die ons, ook onder het
N. T. tot derzelver beoeffening opleiden ; en befluit ten
laettle zyne Leerreden met ene korte opwekking, vermai ng en vertroosting. In de behandeling van dit onder-

werp
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werp is de Leeraer zo wel geflaegd, dat men zyne Leerreden ongetwyfeld met genoegen kunne doorbladeren.
.Men hoore hem, ( daar by de nuttigheid van liet nagaen
dezer Gefchiedenisfen, als 11lensclz, als Barger, en als
Christen, ontvouwt,) byzonder als Burger fpreken, in
welke betrekking by zich indezervoege uitlact.
„ Vestig ik, als Lurger en lid der limenlecving, liet
oog op deeze gefchiedenislen, dan vind ik in dezelven de
voordeelen, die Vrylieid — Eendragt en L're!e hebben,
boven dxwinnglandy -- re-d„eldlieden — en het verwoestend corlrg. In de gefchiedenisfen van Israël zie ik een
viuv Volk, liet welk, onder Gods beftuur, van niemand
afhanglyk , geleid door zyne Ouditen, cie Hoofden der
Stammen , en Vaders der Huisgezinnen , alle de voorrechten der Vrylieid geniet. Een Volk, het welk, onderdrukt zynde door geweldenaars, zich in t'ryheid herfielt, en zyne rechten herneemt! Ik bewonder onder
dit Volk Mannen, die hun leven voor Vaderland en VryILcid waagden , en de fchrik waren der Dwingelanden ! Ja,
onder liet zwak ge[lacht vind ik ails, --die den onderdrukker van Jsraël, de draf zyner moorderyën
en rooveryën niet zyn bloed doen boeten; Deboras,
Moeders in Jsra .l, die de Helden opwekten ten
firyde voor het Vaderland , en den lof van deszelfs Verlos
zongen. AVyze vrouwen, gelyk de vrouwe te-fers
Thekoa, die dor voorzigtigen raad te tad behoud , en,
door dep dood van éénen oproermaaker , Burgerbloed
fpaart !
„ In dat zelfde Israël betreur ik de dwaasheid van een
volk, dat zyncn voorfpoed niet dragen kan; dat de fla
verny , onder de Koninglyke alleenheerfching, verkiest boven het heilryk genot der Vryheid. En thans ontdek ik het groot onderfcheid tusfchen deeze beide, en
verklaar, dat, -- wanneer ik in het Boek der Richteren : Het land tinas flul 40 jaaren, gelyk onder Otliniël - Het land was jlil 8o jaarera, onder Ehud enz. dit
lil en vreedzaam genot van veyheid en vrede my veel aan
toelacht , dan alle de grootfche-minger1ld
overwinningen van David, of de oogverblindende luister
van Salonons heerlykheid.
,,Ik pryze in Isrrals Staat, zoo lang die een vry Gemeenebest is, - --- Hoofden der Vaderen, Voorgangers des
Volks, Verlosfers van liet Vaderland, die, warsch van
eerzucht, liet oppergel)ied, ook zelfs dan, wanneer het
1) 4
hun
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hun aangebooden wierd , weigerden te aanvaarden.
Een G:dion!
1k, — zeide deeze voor[hander van
de Vryheid, Ik zal over u i;i!t heerfch n , ook zal
mwn zoon over u niet lieeifclien: de IIEERE zal over ¢c heer
woorden die waardig zyn, om in den Tempel-fchen!—
der VRYHEID, in liet hart van alle Vryheids-Zoonen, met
blyvende letters gegraveerd te zyn!
„Oa ik over tot de Gefchiedenis van Israels en ;judas
Koningen, dan fchittert deeze waarheid my in de oogen,
dat de troon van eenen Vorst nimmer vastflaat, indien by
niet onderfleund word door de zuilen van de liefde en achting des Volks, zo l wel, als van rechtvaardigheid en ge
Ook in dit gedeelte der gefchiedenis-rechtigd.
ontmoet ik groote Mannen, die liet Ifaderland beminnen,
en moeds genoeg hebben , om tegen den Koning, die mis
maakt van zyne magt, en zich tegen zyne Onderdaa--bruik
nen alles meent geoorloofd te zyn , te zeggen: — Gy zyt
die Man ; -- Dan dat ik niet verder uitweide enz."

Bondel van Kerkelyke Redenvoeringen, waar in de Leer
van Zaligheid , door het Geloof in j1 ezus Christus, een.
voudig verklaard, en ter beoeffening van Euangelifc'te
Godzaligheid aangedrongen wordt. Door j. j. r.E SAGE
TEN etcoEK. A. L. M. Ph. et Th. Dr. Prof. Honor.
1'hilof. en Bedienaar des Godlijken Woords te Rotter.
dam, Lid van de Zeeuw/èhe en Utrechtfche Genootfchappen. Eerie Deel. Te Rotterdam by J. Pols 1783. Behalven het Tloorbericht en den inhoud Igi bladz. in gr.
octavo.
ne welgeregelde uitlegkunde, ene gefchikte ontvouwing
der Godsdientlige voort ellingen , naer 's plans leiding,
en "ene ernftige aanmoediging ter betrachtinge, in een deftigen flyl opgef'teld, maken deze Kerkelyke Redenvoeringen
leerzaam en opwekkclyk. De Eerwaerde le Sage ten Broek
behandelt hier in cif Leerredenen de volgende onderwerpen. ,, (z.) De betaamelijke plicht en eigenaartige gemoedsge(Ieltenis van eenen Enangeliedienaar,, afgeleid uit
het voorbeeld van den Apostel Paulus, over Rom. I. i6. (i.)
De kragtige drangreden, waarmede een rechtgeaart Euangeliedienaar, in navolging van Paulus, moet worden aangefpoord, om menfchen te beweegen tot het geloof fu Jez is
Christus, over . Cor. V. ii. (3.) De Code betaatnende
en
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en God verheerlijkende vrucht der I uangeiie•verkondigin` ,
in allen, die het hoeren, waardoor een rechtgeaart diens t.
knegt van liet zelve moet worden aangefpoord, om overal ,
en ten allen tijde, in dat werk, ieverig, oprecht en getrouw, te verkeeren , over 2 Cor. r t. 4-17. (.) De
waare belijdenis en affbnd van zonden, gegrond in, en
aangedrongen door, de beloften van Gods barmhartigheid
in Christus , over Spr. XXVIII. 13. (5.) Het ééne noodige ,
om aan de beloften der Godlijke gunst en goedertierenheid
deel te krijgen , de kennis, de bekentenis zyner ongeregtigheden, over Yer. III. 13. (6.) Het tugtmeesterfchap der
Wet, onder de oude huishouding van Moles, over Ga'.
III. 24. (7.) De voorzigtige befcheidenheid, en zagtmoedige 1Vysheid , waarmede Jefus zijne vijanden befcliaamt;
benevens de uitlokkende vriendelijkheid , en gepaste ge=
trouwheid, waarmede IIy zondaaren behandelt, over doh.
VIII. t—I i. (8.) Het getuigenis, dat Jeliis geeft van
Joannes den Dooper, en van zig zelven, ten bewijze dat
hij de Christus was, en dat het Koningrijk der herstelen
was nabij gekomen , over Allratth. XI. 11. 12. (g.) De ongelukkige golleldheid des Joodfchen volks ten tijde van
jezus omwandeling op de aarde, en de aan[Iaande ver,
woesting van het zelve, afgebeeld in de gelykenis van
eenen vijgenboom, die om Zijne onvruchtbaarheid vervloekt wierdt, over Marc. XI. 2—I4, 19-21. (10.)
over het zelfde onderwerp, en (11.) De hoogffe betaamelijkheid en uitneemende veiligheid van het geloovig toevlugt noemen tot God, afgeleid uit de ontdekking van
zijne gadelooze goedertierenheid, vooral in de wegen zij
genade , als eenen genoegzaamen grond des geloofs,-ner
over Pf. XXXVI. s " Veelligt zouden zommige
Leden der Hervormde Kerke min of meer vreesachtigzyn
voor 't doorbladeren dezer Leerredenen, om dat de Eer.
waerde le Sage ten Broek, door enige nauwkeurige navos
fchers der Rechtzinnigheid te Rotterdam , van onrechtzinnigheid verdacht gehouden word; dan ter hunne gerust=
fellinge dient, dat ze in dit geval des aengaende niet te
duchten hebben; want deze Leerredenen zvn gevifiteerd
en geapprobeerd door de Eerw. Clas%as van Schieland.
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Verhandeling van den Heidelbergfchen Catechismus, door
twee Godgeleerden. No. 5-8. Te Utrecht, by S. de Vaal
en G. v. d. Brink, Jansz. 17s3 in groot octavo.
Oen houd, in beantwoording aen 't oogmerk van dit
1i'1Gefchrift, beftendig denzelfden voet in het verklaren van den Heidelbergfchen Catechismus; en legt het inzonderheid toe op ene klare voordragt der zaken , die te
verhandelen zyn. Tot ene proeve hier van verftrekke de
recht oordeelkundige grondslag, welke in dezen ter ver
geloof gelegd word, om het zelve uit zy--klaringevht
nen eerflen grond of kundigheid op te halen.
„ Het geloof in 't gene is, zegt de Opbeller dezer
Verhandelingen,) niet alleen eene toefiemming aan Benig gekent getuigenis, maar zodanige toe[lemming, waardoor
men overeenkornftig dat getuigenis aangedaan en werkzaam
wordt. Hieruit volgt dat i . alle geloof vooronderfielle twee
.dingen. Foor eerst een zeker getuigenis het welk ons van
een of ander Perfoon aangaande eene of andere zaak ge..
tuigd wordt, waaromtrent liet geloof lleunt, of op de ge.
loofwaardigheid des getuigers, of op de haarblykelykheid
van het getuigde , of op die beiden te gelyk. Ten tweeden ,
eene kennis of Weetenfehap van dat getuigenis, dewyl ik
onmogelyk wat toef emmers kan , waarvan ik geen kennisfe
Rebbe.. 2. Dat alle geloof beflaa in eene toeftemmin ,
ganneeming of voor waaragtig houding van dat getuigenis.
3. En tot zyn gevolg heeft dat men overeenkotnttig dat getnigenis aangedaan en werkzaam wordt. Vindt men daar
in geen belang, dan is men onaangedaan daar over, en
werkeloos daaromtrent; maar vindt men al belang daarin,
dan wordt men aangedaan en werkzaam naar vereisch van
de getuigde zaak: is dezelve iets kwaads, men gevoelt
finerten, en wordt werkzaam , om het zelve, zoo veel moos
lyk, af te keeren; maar wordt 'er wat goeds getuigd, meta
wordt aangedaan met blydfchap en genoegen , en werkzaam
om het zelve in. bezitting te krygen. --- Op deeze wyze
blyft men , onzes bedunkens, eerst regt by de kundigheid
vat! geloof, by het denkbeeld van gelooven (*). — Op
dee„ (*) Hier in, (zegt de tweede Godgeleerde, of Uitgever
van dit Gefchrift,) heeft onze geleerde Schrvver groot gelyk, en
dit niet opgemerkt te hebben is oorzaak, dat men niet zelden
be"
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deezen voorafgelegden grond zullen wv nu liet Goddely hailvattend geloof wat klaarder begrypen koenen, waaraan liet
vee-

be,ehrvvingeil van liet zaligmakend geloove aantreft , welken leer
van den anderen verfchillen , en welken den waaren aart .'es ;eloofs misles, en ardere denkbeelden behelzen; waardoor zeer
ongelukkig, in een Eiuis van zoo :cel t ewigt, donkeilieden cli
verwarringen by de Christenen veroorzaakt worden. -- Zy
die der Bybeitaalen niet kundig zyn , moeten niet denken , dat
;

de IIebreeuwfelie en ii'rickjClde woorden andere denkbeelden,
dan ons N'll'crdzLiafChe liet zich brengen, want zy duiten juist
dat zelfde begrip in zich. Het Hebreeuvfche komt van vestig
waarheid, gelyk zelfs een ongeletterde uit liet woord-jied,
AMEN, waar van het komt , oordeelen kan , en zegt dus iets
voor zeel.cr, voor waar te houden ; en het Griekfclle komt van
overtreeden, waar vair de uitwerking bet geloof, dat is, de over.
treeding van de waarheid is. De Bybel geeft ook die kundigheid

zeer duidelvk op, in de bekende plaatlen, ,`oase. 3. 3 2, 33.
en t Joann. 5. 9 en JO. — \:'armeer onze Godgeleerden
zeggen, dat loongeren en dolften naar de gc,regtigheid , dat aan
eeteis en drinken van Christus , dat toevlugt neemen, kn--ncem,
men tot Christus , dat vege andere werkingen, vaarvan Gods
Woord (preekt, crt,00vEN is in den Bybelllyl, dan moet leen
door deezen fleutel dat geheim openen. Alle die genoemde en
bedoelde werkzaamheden zyn gevolgen van het opregte geloof,
welken daar van niet konnen afgefehciden zyn, fchoon ze,
Ptiaautiv gef prooken, HET GELOOF zelve niet zyn. Men heldere dit
door een' of ander voorbeeld op. Daar wordt ons verhaalt en
verzeekert dat ons buis in brand flaat , wy gelooven dat, Ivy
yeomen dat opregtelyk voor 7vaarlie^d ace, dan worden wy ontfela
en bedroeft, ivy verlangen naar redding , wy loopeio naar huis
ivy fellen alles, wat urtooglyk is , ter blus/dring te werk, enz.
Eik tast als niet handen , dat die aandoeningen era werkingen uit
lies geloof volgen, en , fehoon ze het geloof zelve niet zyn,
tans zoo
zoo oaaffc?:eidelyk daar van aye, dat', indien men die aan doeningen en werkzaamheden in iemand, op zulk een verhaal,
niet belpeurde, men tot hem zeggen zoude, gy fclbynt liet n*ct
te gelooven! — Daar wordt aan iemand verhaalt, dat by in
Bene zeekere fad eene groote erfenisfe ontvangyen kán. Hy gelooft
dat, neemt liet voor waar aan, dan wordt by verblydt, vervult
,

met verlangens daarnaa , by reist derwaards , doet alle moeite oat
die erfenisfe overkelyk te bezitten, enz. Wie ziet niet, dat de
aandoeningen
aandoeningen en werkzaamheden uit dat geloof vlocijen ? Schoon
by niet naausvkeurig fpreeken zoude, die zeide, dat blydezyn,

dat verlangen, dat reizen is GELOOVEN, zoude het egter waar
2yn , dat, indien by dat verhaal niet geloofde, alle die aan
werkzaamheden by hem geen plaats zouden heb.-Elocnige
beo.
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veelen hapert, die wel eens met den Catechismus verleegen
zyn • en die, of fchoon zy in de beoefening de zaak kennen , in de be{ chouwing nogtans wel wat meer licht noodig
hebben. Wy hebben tot dat einde het zoo aanfiolds gezegde ilegts over te brengen tot Goddelyke en Geestelyke dingen. Het rpregte geloof zal dan hierop. uitkomen. „Het
„ is die 1verkza'mheid der ziele, waar door zy Gods geken„ de getuigenis toef eint , voor waarachtig houdt, zo dat zy
„ oveTeenkun ftig aan dat getu°genis aangedaan en werkzaan
wordt."
l

ben. Als neen nu dit tot die Bybelfclze uftdrukk:ngea overbrengt,
dan zal neen al1 gemakkelyk ontwarren konnen.
Broederlyke Frieven , aan verfcheiden jonge ileeren, vam
J. C. LA" 'T , Predikant te Zurich. Uit het Hoog.
duitsclr. In 's Grarenhage, by J. v. Cieef, 1,'3 • lna
groot octavo 1ö2 bladz.
;

aer de verfcheidenheid der Perfoonen, inzonderheid niet
Nbetrekking
tot de omftandigheden, i,n welken zy zich

bevonden, zyn deze grieved op cie verschillende wyze
ingericht, doch zy komen hierin overeen, dat ze een eautal van deugdinboezemende lesten behelzen: en van dien
aert zyn ook de in 't flat daerby gevoegde Gebeden : des
men, met ene opwekkende flichting, een. Godsdienflig
gebruik van deze verzameling kunne maken. Men
leze ,tot een voorbeeld , de volgende, in één dezer Brieven ,
ten flot alles te fàmenvattende voorllelling , welke dus luid.
„ Weltevredenheid met den Hemel en de aarde; vreugde
in waarheid en deugd; vereeniging met al wat goed; vrolyk, dankbaar genot vain al wat zuiver is, welks genot
geen nadeelig gebrek na zich trekt; welks vergenoegen
nooit fmert van het geweeten word — ílille , op ene, geruste opmerl-zaamheid op alle werken, werkingen en wegen der hoogEle wysheid en goedheid. Innige ver
alle haare inrichtingen ; kinderlyke onder-eringva
aan alle haare leidingen ; moedig vertrouwen in alle-werping
gevaaren en ongelegenheden; oefening in daaglykfche aan
wil, dat allen door-bidngelofz vaHm,die
alles wyzer, beter, van lyden meer beveyd , in hun leven
vrolyker worden. - Vereering van zyn beeld in alle
menfchelyke gedaanten. Openhartigheid jegens e:
trouw,
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trouw, wys en beproefd Charakter. Standvastigheid jegens ieder onbeíclieiden vrager en befpieder; beproeving van alle dingen , naar derzelver werklyken invloed op
de menschlyke vryheid en gelukzaligheid. --- Vasthouden
aan het beproefde ; afkeerigheid van alles , dat ons van
God en van ons zelven afleid; genoegzaame trouwe in gezindheden, beloften, verhaalen, getuigenisfen en handelingen — flerkte in het lyden; geweld over zichzelven; onthouding van alles, wat ons drukken mogt; overleg voor
alle daaden; moed by alles wat wel overlegd is; goede
hoop op de beste uitkomst en duurzaame onderleuning.
Gezette gelaatenheid by alle tegenfpreeken van buiten, als men zichzelven niets te verwyten heeft; ernftige
voornemens, en volhoudende bezigheid , om alles te verbeteren en te vergoeden , wat door eigen fchuld verzuimd en
mislukt is; onverbiddelykheid by alle verleidingen tot ondeugd of tot vernedering van ons zelven — fiche bereid
wat goed is, waartoe men roeping en-wilghedtoa
kracht mogt hebben -- gewillig infchikken , daar deugd en
waarheid niets te lyden heeft — mannenkracht en kinderlyke eenvoudigheid; toegevendheid jegens anderen, ílreng
tegen zichzelven. -- Befcheidenheid jegens alle feilende
en zwakken; verachting van alle boosheid en valschheid
— onophoudelyke oefening, om zich in de plaats van anderen te flellen. — Oefening, om alles, wat men doet,
of fpreekt, of denkt, of begint, of lydt, als den Heere te
doen — voor Hem te leven, die voor ons llierf — of
met één woord: de zin en geest van Christus; navolging
van Hem; Christendom. — Dit is het, en dit alleen,
het welk den mensch tot bet edelst, gelukkigst en vrolykst
wezen maakt. Dit is het, myn dierbaarfte, dat ik
U, als het oogmerk van Uwe reize en leven, als het waar
doel van alle Uwe pogingen , zoude willen aanbc--digfte
veelen.

-

Thcfes Philofophico•Phyfica inaugura;cs, qua' ignem Aëreum caloris naturalis, fanquinis rubedinis, & vita: ani.
nalis caufam determinanten ponunt. AucLore Anr,IAAN VAN SOLING N. Traj. apud A. 1v. Paddenburg,
1783, in 4t0. m. f.
5

clinon wy zelden gewoon zyn Academifche Strydfchrif
ten te recenfeeren, zo hebben wy tog niet kunnen voor-
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by gaan , onzen Leezer met den Inhoud deezer Verhandeling bekend te maaken.
De Theorie van den beroemden Crawford, over de dier
warmte , over liet elementair vuur en het phlogis--lyke
ton (*) : tie menigvuldige Proeven, waarmede hy z y ne
vreemdichynenidc , en tegens dc aangenoomen begrippen
áanloopende, denkbeelden heeft zoeken te liaaven, hebben de aandacht zo wel der Natuur- als Scheikundigen tot zip; getrokken, en íchyuen ook den Heer van
Jrlin en , zo als hy zelve getuit , aanleiding gegeeven te hebben, oenige Tliefes, hiertoe betrekkelyk, nader te bcwyzcn. — De eer f e deezer Stellingen is
dat dc merkbaare of gevoelige warmte, geen maatitaf is
van de hoeveelheid vuursilolié, welke het Ligchaam bevat. De theede , onder zommige omtlandigheden , kunnen
ivy door middel van den Thermometer, de betrekkelyke
hoeveelheid ignis abfoluti (vol{lrekt vuur) ontdekken. De
derde ongelykilabtige Ligchnamcn bevatten cene verfchillende hoeveelheid van volftrekt vuur: zo dat, niettegenflaandc zy den "zelfden graad van warmte hebben, nogthans dc betrekkelyke hoeveelheid van volftrekt vuur,
welke in beide Ligchaamen dezelfde warmte veroorzaakt ,
zeer veel verschilt. — De vierde Stelling behelst , dat
de betrekkelyke hoeveelheid van volftrekt vuur , welke
twee Ligchamen van gelyken inhoud bevatten , is , in
•i atione i ecip; occt (wederzydfche reden) van de verandering welke de gevoelige warmte onderg;tan heeft, naa dat
beide Lichaamen • welkers onderfcheiden graaden van warmte, vooraf ondcrzogt, tot een zelf(len graad van warmte
zyn t'zamen ;emengd. De vyfde Stelling bevat, dat de
Proeven, waardoor men de hoeveelheid van volt'trekt vuur
àantoont , wegens verfcheiden bykoomende omflandigheden, vecle verbeteringen noot'ig nebbe, welke verbeteringen de Schryver aantoont, en daaromtrent eenige regelen
aan de hand geeft. - - De zesde Stelling is, dat de
dampkringslugt geen eenvoudig Element, maar eene t'zamen ;elfelde zelfllandiglicid is , waarvan een gedeelte wel
voornaamentlyk tot de ademhaaling gefchikt is , fchoon
ooft
;

-

(*) Van dit Werk zal de Heer Crawford binnen kort eene
nieuwe en zeer verbeterde Uitgaave bezorgen , waarin by
zal trachten de tegenwerpingen ,byzonder die van Monet , te
beantwoorden.
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ook de behoorlyke vermenging met de overige beltanddeelen, tot inlaandhouding der gezondheid vereischt word,
en men! geen genoegzaam recht heeft de overige beftanddeelen als vergift, aan te merken. De zevende Stelling, die de Schryver verdeedigt, is, dat liet ignis abfolutus
van de dampkringslugt Voornaamentlyk in dat gedeelte bevat
is , 't welk voor de ademhaaling het gefchiktile is: dat
het daarmede in de Longen indringt, vervolgens in beweeging gebragt word, en de gevoelige warmte voortbrengt.
— In de agtjte Stelling word beweerd, dat de lugt, die
wy inademen, meer voltlrekt vuur bevat, dan die wy uit
negende, dat de dampkringslugt meer voI--ademn.I
ibrekt vuur bevat, dan de vaste lugt. In de tiende, dat de
dephiogistique lugt meer volflrekt vuur bevat dan de dampkringslugt. In de elfde , dat het vol(Irekt vuur van de
damkringslugt aan de Longen word medegedeeld, en in de
zelven word in beweeging gebragt: dat dit elementair vuur
zig met het bloed vereenigt, aan liet zelve den rooden
kleur, en aan het dierlyke Ligchaam de natuurlyke warmte
mededeelt. En eindelyk word in de twaalfde Stelling de
vraag onderzogt, of dit principium igniferunm der lugt, aan
het bloed meedegedeeld zynde, in de hersfenen het pryincipitim vitale uitmaakt? welk gevoelen de Schryver zoekt
waarfchynlyk te maaken. -- Ons bedek laat ons niet
toe om in byzonderheden hieromtrent te treeden, nog de
bewyzen waar door de Schryver deeze, veelen misfchien
paradox fchynende , fiellingen , heeft zoeken te verdeedigen ,
ter toets, te brengen. — Dit echter moeten wy beken
dat de wyze , op welke de Schryver deeze onder--ne,
werpen • heeft behandeld , zyne reeds verkreegen kundig
aandoen , en genoegzaam toont, dat by in-hednEr
dc nieuwere ontdekkingen in deezen taak der Natuur geen
vreemdeling is; — zo dat wy met reden mogen hoopen,
dat by eerlang groote vorderingen in de Genees. en Natuurkunde zal maaken.

.In.

64

J. E sD R E

Inleiding tot de kennisfe der Natuurlyke I37ysbegeerte , door
J. Esuat:, A. L. NL l) Ih. en Lid van het Utrecht.
fche Provinciaale Genootfchap van Konften en Weetenfchap.
pen. Met Piaaten. Tweede Deel. Te Leiden bv F. de
Does Pz. i <<33. Behalven liet hoo•werk 475 bladz. in gr.
octavo.
het plan en de
i t het geen wy, nopens het oogmerk,
U inrigting
van dit Werk, met de uitgave van 't eertte

Deel gezegd hebben (*), kan men genoegzaam opmaaken,
wat men in'tzelve te verwagten heeft; en we zyn in de
gunftige denkbeelden, wellen we ons, op het doorbladeren van dat Deel , nopens de uitvoering vormden, met
liet nagaan van dit tweede Deel nog merkelyk bevestigd ;
glen mag des dit Gelchrift met het huogfie recht aanzien
als Bene leerzaame Handleiding, waarvan mingcoefenden
een nuttig gebruik kunnen maakcn; en dat vooral, naar
des Schryvers byzonder oogmerk, van veel dienst kan zyn .,
voor hun die zig volgens de leiding van den Catechisnnis
dr J\Intuur van den Eerwaarden Mart; net, in't nalpooren
der natuurlyke verfchynielen, oefenen. —In gevolge van
liet voorheen gemelde Plan is dit tweede Deel gefchikt ,
ter ontvouwinge van de Leer der Beweeginge ; waarin dc
-leer l:sd; e de volgende orde houdt. Aanvanglyk handelt
by over de Leer der Beweeginge in 't algemeen; voorts
over de Vetten der Beweeginge , en verder over de ver
manieren van beweegen; als daar is, de ver--fchilend
fiielde en vertraagde beweeging van een loodrecht naar
beneden vallend of naar boven geworpen lichaam; de beweeging van een lichaam, dat langs eene hellende grond
nederdaalt; de beveeging van een lichaam langs-vinke
kromgeboogen hellende vlakten, en by die gelegenheid
ook de beweeging van een clinger; de beweeging van een
voorrgewnrpen lichaam, zo in eene waterpasfe rigting als
in eenc fchuine bewecgI1reek; dat tevens aanleiding beeft
tot Bene verhandeling over ('le \Verpkunde der Ouden, en
de kunst der Busfchietery onzer hedendaagfche Kry skundigen: waarby ten laatíie nog komt Bene verklaaring der
beweeginge eenes lichaams, om een Middenpunt, en de
daaruit gebooren Middenpuntskragt; n. — Wy hebben
voorheen aangemerkt, dat de Autheur zig by uitftek weet
te fchikken naar de onderflelde vatbaarheid van zynen
Leer(*) Zie iulg. Vad. Lettero:f. IV. D. bl. 440.

NATUURLYKE WYSBECEERTE.

65

Leérling, en door dat middel aan zyne onderrigtingen de
vereischte klaarheid by te zetten ; dit ítraalt ook in deczen
i eermaals door; en om hiervan eene proeve te geeven,
zullen wy des Meesters nadere opheldering van een gedeeld
te der derde Natuur vet van Newvtoa, die den Leerling in
den eerften opfag, natuurlyk, vreemd voorkomt, tot een
flaal uit dit Deel deezes Werks plaatzen.
De Natuurwet luidt aldus. „ Geen werkend vermogen
„ kan immer op eenig lichaam eenige werking doen, zon„ der van dat lichaam eene gelyke wederwerking, of we„ derftand, in Bene firydige richting, te ondervinden." De
Meester doet den Leerling by den aanvang opmerken, dat
hierin drie byzondere Hellingen vervat zyn : (i.) 'er is geen
werking; zender eenige tegenwerking; (a.) (lie tegenwerking
;efchiedt altyd in cone / r ydige rig;ing; en (3.) cie tegen
altoos gelyk aan de werking , zo dat ':.r niet al--werkings
leen geen werking zy zonder Benige tegenwerking, maar
ook niet zonder eene gelyke tegenwerking. Het eer.
l'e en tweede bevat de Leerling vry gereed; maar het derde
komt hem voor in•alle gevallen niet door te gaan; gemerkt
'er gevallen zyn, waarin het Bene vermogen , door de werking van liet ander, overwonnen wordt: oog: betuigt hy
niet te. bezeffen , hoe het mogelyk zy, dat 'er ooit eenige
beweeging van een last plaats kan hebben , zo 'er Beene
werking ay zonder eene gelyke wederwerking. Dan de
Meester brengt hem onder het oog , dat dit laatfile, de vereischte gelyke wederwerking, niets anders is dan een gevolg van de eerfie felling, dat 'er geen werking is zonder
tegenwerking. „ Zoo men , zegt hy, eenig werkend
„ vermogen , of deszelfs, kracht befchouwd tegen een zekeren wederfiand , welke die kracht wederfiaat; zo kan.
immers geen wederf and plaats hebben, zonder eene ge„ lykheid aan, de werking van het eerlte vermogen? want
„ de gelykheid eens afgedagt zynde , zo is de wederhand
„ geen wedex{tand meer; zo de wederf'cand niet gelyk is
„ aan de werking , kan zy niet meer gezegd worden te we„ deriaan ; en egter weet men, aan de andere zyde , dat
„ 'er nimmer eenige werking gefchied, zonder eene tegen„ werking; dus volgd, dat, zal 'er een wederftand zyn y
zy altyd, (in welk geval ook,) gelyk moet zyn aan de
, werking welke zy wederilaat." De Leerling erkent
de gegróndheid dier redeneeringe; maar ze neemt zyne
zwaarigheid niet weg; en hy verzoekt, uit dien hoofde om
VI. DEEL. ALG. LETT. NO.!.
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eerie nadere opheldering door een of ander voorbeeld; waai_
op het onderhoud indeezervoege vdortgaat.
„ M. Ik zal met u verícheide gevallen befchouwen ,welke
It , ingevolge myne manier van denken , zo veel ik kan,
zal tragten te verklaren, en uit te leggen.
Laaten wy twee perfoonen Rellen , dewelke ieder, een
eind van een zelfde Touw vasthoudende, tegens elkander
intrekken met even groote krachten; laat wyders ge
dat zy vol[lrekt geen meerder kracht bezit--fieldworn,
ren, dan die zy te werk hellen, met tegens elkander te
trekken. Gedeurende de werkzaamheid dezer perfonen, zullen zy volkomen in rust blyven; — waarom ? om
dat geen van beide eenige kracht neer overig heeft, om den
tegeuwerker naar zich toe te trekken; — alle de krachten
wvederzyds worden belleed , in de trekking tegens elkander.
L. Ja, in dit geval is de werking gelyk aau de wederwerking; en daarom juist kunnen zy geen van beide bewe-

gen.

1\1. Hunne krachten vernietigen elkander, gelyk men ge
te zeggen in de Natuurkunde ; dat is, zy flaan in-ivons
balans of evenwigt tegens den anderen. — Zo nu dc
eene perfoon flechts eene kleine kracht meerder had , clie
hy; geduurende de trekking tegens zyn party beneden kon,
om zyn lichaam agteruit te bewegen, zonde zyn party hém
moeten volgen, wanneer by ágternit ging. - Deeze
meerderheid van kracht nu zou by niet "behoeven aan te
leggen, om denzelven voort te trekken, maar alleenlyk om
zyn eigen lichaam voort te bewegen.
Ik zal myne meening nog met een ander voorbeeld nadei' tragten te verklaren. Laat een menscli of dier
een beladen fchuit of fleede van loo pond last voorttrek
laat de trekker, niet zyn volle kracht werken -kei;—
kunnen voortfleepen een last van 400 pond, dan is-de;
her zeker, nademaal de fchuit of fleede, volgens de ver
niet meer dan too pond zwaarte heeft, dat-onderflitg;,
(le trekker van zyne volle kracht niet meer behoefd, en.
gok be(léden kan, op dé sleede, dan alléén maar eene
kracht van loo pond, gelyk aan de Too pond kracht we.
derfland van de fleede.
t. Zo hy alleenlyk deze kracht oefl'end , zal hy dan de
Meade kunnen voorttrekken ?

L1. VQUrrekea met: dewyl de werkingei aait wedezzy-
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oeti' e;elyk fia:tn.' -'!-- ,Manrde: trekker heeft ';meet :kracht,
't3an de gemelde van 100 pond.
L.' Waarop zoude hy dan het overige. belleeden?
M.. Op zyn eigen lichaam,. om bet zelve voorover te
werpen; en dus de fleede te doen volgen;.
L. Zon; de Oeede danvolgen ~
!
M. Voorzeker ja. Men kan de zaak.dan op -deeze ,wy.
ze belchouwen. 100 pond,.krqcht werken ill' dit geval
op 100 pond kracbt wederwetking. van de fl~e.de,; deza
twee werkingen balanfeeren tegens elkander:; ;'ml!t gee!l
meerder kracht. kan ook de trekker op de fleede, werken.
Maar 'ivat doer by verders eer de fleede volgd ?namenIyk ..
ila een· korten tyd getIOkken xe hebben, ziet men de·:fleede volgen; omdar de trekker, eer hy begind te trekken,
zylle voeten op den grond vastlleld, endns zynlichaam
in een zekeren fiand plaatst;om niet re vaUen.
L. Zou by anderszins k~mnen v'allen?
· M. 'la, dat zai ik u llraksnader zeggen. Ik zal nu
liever voortgaan. - - - Dan. trekt by, dat is, hy .doet
eelle werking, gelyk :lan· de wederwerking van
last;
en een oogenblik daarua werpt hy zyn licbaam vo-oro"
ver; hiettoe gebtnikt by" eene~ angere kracht,' dan' die hy
belleed :beeft op 'de last van:de, fleede; na' dit verrittt t<!
bebben, zo beweegd zich lIle neede zo veel vooruit, afs de
trekker zyn .1i'chaam vObrov:er.~worpen,heeft. ,~ De
kr:..lcht :no; bier toe gebeziglHs;aHeenJyk door !remop zyn
eigen !licbaam geoeffend:, ell. om dat de' fle(l.de:'metlzyn
lichaatn ~. als het ware, ml een.lichaam uitmaaJit, zo rnoet
het eetlleeven zo weI 'Il.olgC11"als alle, de:o~ei'ige d~elen,
van zyn Hchaam.
L. Ik begryp u nog ni~t~ r€cht.
M. Dan. zal ik myne betoogillg met dit :volgend v~ot·
beeld nader. ophe1deren. ~i Laataa11,detr:eenen arm
'Yan: een 13:i1ans h~ngen 16 ond!n, ·en .aan' deli; al,1deren 1'7
oncen. De balanszlll dan aan' de gemeJde zyde van 17
()ncen, moetel1 overflaan; 'om dat :alhier' r:once' ()vei'Wigt is.
~:Maar laaten wy uu eehs vau die 17 oneen dat c~n
once ovetwlgt afdetlken, wat zal ;et dan~efcnieden '?
, L. Wel;'dat de twee geurigten tegel1s_elkander in even'
wigt'zyn.
· M. ZO ter nu het afg~dagte once ovelViigt wetter byge.
voegd word, zo zal de baJ311s over!laan "niet om dar.t
oncegewigt in fiaat is J/j Ollcen te ovellWinrien, of te
ioen overllaan\'? geenz1,ls! dat gemclde .pYeiwigt werke
·
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hier, in 't afgetrokkene befchouwd, even als of 'er niets
meer aan de balans bong, dewyl de 16 oncen aan de een e
zyde van de balans evenwigtig zyn, met r6 oncen aan de
andere zyde. Nu zo is het ook in ons geval van de
fleede: de ioo ponden kracht van den trekker balanfeeren
tegens gelyke ioo ponden wederwerking van de (Ieede; en
desniettegenilaande moet de fleede volgen , door de beweeging of overwerping van den perfoon, even zo als he
eene gewigt van r6 oncen moet naar boven ryzen, door
cie byvoeging van het één once overwigt. - Byaldien
nu de trekker volftrekt geen meerdere kracht bezat dan
ioo ponden, alleenlyk befleed op de last van de fleede,
zo zou de fleede niet volgen kunnen; even zo min, als
het eene gewigt taan r6 oncen in lint zy, het ander gewigt , alleenlyk i6 oncen groot zynde , over te haalen , na
beiden in evenwigt zyn. In deeze omflanw-demalzy
digheid, zal eene mindere kracht, hoe klein zelfs ook,
de balans in beweeging kunnen brenger: -- en in beweeging gebragt zynde, zal de balans met de daaraan hangende gewigten eenigen tyd voortgaan, met op en neder te
bewegen of te fungeren. Even het zelfde geval zou
konnen plaats hebben , wanneer de trekker en 'de fleede
even beweeglyk waren; want zo de trekker dan niet meer
dan roo ponden kracht gelyk aan too ponden wederiland
van de fleede, kon in 't werk Hellen, zonde, zo veel als
de trekker zich met de aan hein verknogte last wilde
overwerpen , de last hem ook: zo veel wederom te rug
trekken, By voorb. wanneer hy op een gladde ysbaan
Rond, en hy wilde dan op de gemelde wyze trekken , zou
hy, geen vermogen hebbende , om zyn lichaam op te
houden, boven de kracht die by belleed tot het mekken,
clan noodzakelyk moeten vallen , door liet te rug trekken
van di5 last of flede. Dit is ook de reden, waarom de
paarden , die voor eens fleede gcfpannen op het ys moeten loopen , altyd moeten gefcherpt worden.
L. Zo de zaak uit dat oogpunt, waar uit gy ze nu befchouwd hebt , beredeneerd word , kan ik niet dan uwe
getelde toeflemmen.
M. Op gelyke wyze kan men ook redeneeren ómtrend
andere gevallen ; namenlyk, niet alleen van liet trekken,
maar ook van het voortduwen ; of eeuige andere omflandigheid waarvan ik vermaakshalven kortelyk nog eenigen
Stel eens dat iemand
zal voortellen en verklaren
in een pakhuis •een vat van 6o ponden zwaarte voortrold
van
-
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van liet eene tot het andere eind : dan befteed by in de
eer[te plaats eejie kracht, gelyk aan de wederBand van 6o
ponden ; dus iaat in zo verre de kracht en tegenkracht
in balans. Het minste nu; dat deze kracht ver
zal het vat moeten vooruit rollen , ea-merdwo,
wel met zodanig Bene fnelheid, als met welke de werk
-znay
lichaam voorover bewogen heeft.
L. Ongetwyffeld.
M. Nu zal ik het een en ander voorbeeld van eenen
anderen aart te berde brengen.
Stellen wy eens twee
Booten ; A. co B ; aaten zy met hunne voorn :vees tegen
elkander in rtist liggen : laat in de Boot A. een perí:non
zyn , die , niet de zwaarte. van zyn lichaam en van de
onder zich hebbende Boot, zo zwaar weegt als de Boot
B.
Laat wyders die perfoon de Boot B van zich.
affloten.
V' at gefchied 'er in dit geval?
Namenlyk : de meergemelde perfoon doet in de eerfte
plaats eene werking gelyk aan de wederwerking, of wederítand van de Boot B, en Root dan zyn lichaam voor
over, dat is , ftoot de gemelde Bgot van zich af; —
maar ondertusfchen gaat ook de Boot A van de Boot B
af ; en dat wel rot een gelyken aftland: want, na het
ëinde van de beweeging , zullen de beide Booten op een
gelyken afíiand van de plaats, daar zy met hunne voor
tegen elkander in rust gelegen hebben, verwyderd-ítevns
zyn (*).Wat leerd ons dit nu anders, dan de
uitwerking van eene werking, gelyk aan eerie tegenwerking ?
L. Volftrekt niets anders z want ik begryp klaar, dat,
zo 'er geen tegenwerking geweest was, de Boot A van
zyne rustplaats niet bewogen zou zyn geweest, en zo 'er
Beene gelyke tegenwerking geweest was, dan zouden zy
geene gelyke afffaniden afgelóopen hebben.
Maar
zou dit ook alzo gefchieden , wanneer de eene fchuit
zwaarder dan de andere was?
M. De wederwerking blyft gelyk aan de werking; do th
de afltanden, tot welke de Booten van elkander zullen ver
zullen niet gelyk zyn, maar de zwaarfte zal de-wydern,
klein(le, en de ligtíte de grootte lengte afloopen.
Stel eens dat dé eene Boot A gelyk is aan soo ponden
last,
(*) Dit wordt in 't Werk in Plaat aangeweezen; doch wy
hebben 't, met eerie kleine verandering, duidelyk genoeg zonder Plaat Uitgedrukt.
E3

4.

J.

ESDRE

last, en de andere B „elylk aan 400 ponden, dat is, de
laat(fte eens zo zwaar als de eerde ; dan zullen de wegen of
lengten , die zy als dan zullen aíloopen , omgekeerd zyn
als de gewigten : (lat is , de zwaarlle zal Genen weg afloopen , welke juist zo veel kleiner is , als die, welke de
ligttte zal doorwandelen, als de last van de zwaarfte Boot
grooter is , boven die van de ligt(te. Dc grondregel , waar
dit gevestigd is, kan ik u voor als nog niet verklaren,-op
maar hoop zulks in het vervolg te doen. Onder
zal ik flegts aanmerken , dat de perfoon , de-tusfchen
zwaarlte Boot van zich afilootende, aan dezelve, dat is,
dan eenen last van 400 ponden, eene zekere beweging mededeeld , waardoor die, in eenen bepaalden tyd, ook
eene bepaalde lengte, (llicl maar eens van ééne roede,)
zal konnen afloopen : Met deeze zelfde kracht werkt,
de zwaar(te Boot wederkeerig op hem , dat is , op een
last van goo ponden. 1 Ty zullen in het vervolg
zien , dat twee lichamen van ongelykc zwaarte , en dus
van ongelyke weder•('canden , niet eene gelyke kracht van
fnelheid aangedaan wordende , lengtens zullen afloopen,
welke omgekeerd zullen zyn, als hunne ftof eiyke inhoud
of zwaarte : wcshalven een lichaam van één pond, en een
ander Sian a ponden, met gelyke kracht van fnelheid in
beweging gebragt zynde, het lichaam van één pond zal afloopen eenen afftand eens zo groot , in denzelfden tyd,
als dat van twee ponden., -- Nu, om diezelfde reden,
zal de ligt(te fchuit, eens zo ligt zynde als de zwaar(le,
ook eens zo grooten afftand in denzelfden tyd doorwandeien. Dit nu leert niet anders, dan eene gelyke werking en tegenwerking; want met die kracht , waarmede
de zwaarfte Boot door den perfoon in beweeging gebragt
is, zal ook die Boot op de ligtite te rug werken.
L. Gefield zynde , dat gemelde grondregels wezenlyk
zo , door de Natuurkunde , als eene waarheid bewezen
kunnen worden, zo kan liet gemelde voorbeeld niet anders,
dan liet geftelde der Natuurwet bevestigen.
Uit uwe gezegdens, dunkt my, kan men een zeer ver
afleiden: — Dat , namenlyk,-wondersaigftl
wanneer ik, tegens een (chip met een floep liggende, en
daarvan willende affteken, myne floep zal afgaan , door
de wederwerkin,- van het fchip op de floep.
M. Gewis. De perfoon, die Gen foe.p of boot affloot,
i t`,)ct , flrikt genomen , eigenly k niet de floep af, maar floot
-'t chip van zich weg met cane zekere kracht: met dez:;
kracht
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kracht werkt het fchip wederom tegens hem in, en doet
dus de floep verwyderen.
L. Dus moet die perfoon het fchip dan ook doen beweEn dit is juist het geen my verwonderenswaargen.
dig voorkomt.
M. De zaak is egter zo, en niet anders. In gevallen de floep zo zwaar was als liet (chip, dan zonde, ent
floep en fchip, op gelyke afftanden van elkander moeten
verwyderen; maar zo het fchip zwaarder is dan de floep,
zo zal het zelve,, fchoon met dezelde kracht bewogen, zo
veel kleiner afftand moeten afloopen, als zyn zwaarte grooter is dan die van de floep.
L. Ik heb 'er niets tegen; het is een natuurlyk gevolg
van uwe gezegdens ; doch komt in het eerie my wat
wonderfpreukig voor.
M. De zaak is ook in de Natuur zo wezenlyk; want
zo de floep i000 pon lei weegt, en 't fchip 100,000 pon
zo zal de floep joo voeten afloopen, daar het fchip-den,
zich maar op een afftand van één voet zal konnen verwyderen, welke afgeloopene lengte van het fchip, in vergelyking met die van de floep, op het gezipt, niet merkbaar
is; en juist daarom komt liet eenen onkundigen befchouwer voor, even als of liet fchip flille lag.
't Is op gemelde grond van eene gelyke werking en tegenwerking , dat men het te, rug fpringen van een afgeRoken gefchut kan verklaren. Want, door de uit
kracht van het kruid, word de prop en kogel-zetnd
vooruit gefloten ; maar deze werkt wederom , door eens
gelyke tegenwerking, tegens het agterfte gedeelte van het
gefchut, waardoor het te rug moet fpringen.
Ik zal, om niet te lang op een zelfde onderwerp te
blyven f'taan , en dus te veel tyds onnodig te bededen,
bet nu by het gezegde laten berusten, willende liever de
toepasfing van al het betoogde, op meer andere gevallen,
die u in de dagelykfche opmerking der natuurlyke verfchynzelen kunnen voorkomen, aan uwe eigen bedeffening overlaaten."
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Tafrzel van de -Rezittirgen en den Koophandel der Europen'nen in de beide Ivdièn. Getrokken uit de Wysgerige en
Staatkundige Ge,;c11 edenis ran de Bezittingen en deu
Koophandel dier P.uropednen in de beide lndiën van :en
Heer G. T. RAYNAL. Tè Anfierdam, by M. Schalekainp, 1784. Bericclven de T oorieden, Sag bladz, in gr.
oEtavo.
keeren hebben wy de nuttigheid van het hier
Hopgenoemde
erhaalde
Werk van den Heer Raynal aangeweezen; en veele oefenwraagen hebben hun voordeel, met
liet doorbladeren en nagaan van 's Mans opmerkzaame befchouwingen , gedaan; Dan bet algemeene nut, dater uit
getrokken kon worden , werd eenigzins belemmerd, dooi
de uitgebreidheid en de daaraan vcrknog:te kostlykheid van
't zelve. Zulks heeft aanleiding egeeven tot het over
denken ,' of het niet mogelyk zonde yn., dit Werk , met
agterlaatinge van 't Wysgeerige en Staatkundige, ten opzigte van den Koophandel en deszelfs Gefchiedenis in een
hort beflek te brengen; ten einde dus veelen, die den
Koophandel beoefenen , en door deszelfs aangelegenheid
belang fl ellen in het Gefchiedkundige daarvan, dienst te
doen, met hun het daartoe betrekkelyke beknopter en rein
kostbaar mede te deelen. Men is in de uitvoering vayr
dit ontwerp naar wensch geflaagd. gene bekwaame hand
heeft het weezenlyke, door den Heer Raynal desaangaan
de voorgelleld,in één Boekdeel weeten hyeen te brengen:
en wel op zodanig Bene wyze, dat 'er, niets zaaklyk4
overgetlaagen zy, en dat de inkorting den vloeibaaren ityl
niet benadeele. Zy derhalven, die eenigzins tegen het
groote Werk van den Heer Raynal opzien, kunnen in dit
Tafreel den hoofdzaaklyken inhoud befrhouwen; en hunne
weetgierigheid zal in dit Gefchrift eene reeks van voldoende kundigheden ontdekken, waarvan ze een nuttig gebruik
mogen tnaaken. Hierheuevens kan deeze zarnentrekking
ook denzulken te fade komen , dit het groote Werk zei
ve bezitten: is men begeerig om zig het beloop van een
of ander gedeelte deezer Gefehiedenisfe beknoptlyk voor
den geest te brengen, of kortlyk te zien, wat daarom.
trent byzonder opmerkenswaardig zy, men heeft hier ee=
ne gereede handleiding; terwyl tevens de beknopte voorfelling van dienst kali zyn, wanneer men, na dezelver.
-
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befchouwing, lust heeft om na te gaan, hoe de Heer
Raynal dit breeder nitgewerLt lebbe.
Reeds ver(chcidcn proeven uit liet Werk zelve voorgeclraagen hebbende, agten wy 't niet noodig in deezen weder op een byzo;ider Stuk lil te haan; alleen zullen wy,
ter meerdere aanduidinge der gefchiktlleid van dit cie.
khrift , tot het beoogde einde, nog iets melden van deszelfs inrigting. -- Na Bene voorafgaande Inleiding,
die ons den Staat der Volkeren van Europa, niet betrek
Koophandel, by 't afloopen der vyftiende-kingtode
Eeuwé, kort en duidelyk ontvouwt, verleent men ons
een afzonderlyk berigt vats den Koophandel en Bezittingen van ieder der handèldryvende Natien, op beide de Iudiën , zints die Eeuw tot op de tegenwoordige. 'Er
wordt een aanvang gemaakt met dien op Oost-Indië, als
waarin de Europeaaneil eerst den handel gevestigd, en zig
bezittingen eigen gemaakt hebben. De Portugeezen vorderen hier den voorrang; op deezen volgen de Ilolianders,
verder de l'ttgel/chen en Franfchen : waarby ook in aanmerking komt, de Koophandel der Deepen en Zrreeden,
mitsgaders van Ofende en L;nibden op Oost•indië, als mede de Koophandel op de Philippynfche Eilanden en op
China. Hieraan is wyders verknogt een verlag der
ontdekkinge van Amerika, met eerre befchryving van de
bezittingen der Spanjaarden in Mexiko, Peru, Chili cn
Paraguai; en die der Portugeezen in Brazil. Verder van
de lreíittingen der Europeaanen op de Antilles , als mede
an derzelver bezittingen en koophandel op de kust van
Afrika, en by die gelegenheid van den handel in Slaaven,
benëvens derzelvcr arbeid op de Eilanden. Voorts nog
een verflag van de bezittingen der Spanjaarden , flolla
ders, Deenen en F,anfchen op de Amerikaanfche Eilanden ,
en in Guyana, mitsgaders van die der Engelfchen op de
Amerikaanfche Eilanden; en ten laatf e van de bezittingen, zo der Franfclien als der hinge fchen in Noord-Anlerika. Naar deeze fchikking is dit Werk verdeeld
in zestien Hoofdltukben , die als zo veele byzondere Tafreelen zyn , welken ons den Koophandel der opgewelde
Natiën in die verfchillende Gewesten voor oogera hellen ;
terwyl ze, dus geplaatst, als tot één algemeen Tafreel te
zamenloopen, waarin ons alles, wat den Koophandel en
deszelfs Gel'chiedenis in de beide Indiën betreft, ten klaarlie op het leevendigfie afgemaald wordt. Ter meerdere
dluidelykheid en verdere voldoeninge van den Lcezcr, die
dit
Ls
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dit Boekdeel op zigzelve gebruikt, heeft men ook in he
zelve, uit het groote WVerk, overgenomen en geplaatst de
twee daarin medegedeelde algemeene Kaarten , ter opbeldeTinge van de hier verhandelde Gefchiedenisfen in de beide
Indiën ,als mede de byzondere Kaart van de Golf van Mexico, mitsgaders die van het Noorder-deel van Noord -Amerika. Daarbenevens heeft men ook uit de Handeltafelen, in
't groote Werk te vinden, die gefchikt zyn, om ons de
uitgebreidheid en 't gewigt der voornaamfte Handeltakken
van de verfchillende Natiën, als onder éénen opslag, voor
oogen te fellen, hier, na de ontvouwing van den Oostindifchen handel der Hollanders, plaats gegeeven aan de twee
Tafelen , daartoe betrekkelyk, als in welks kennis de Nederduitfche Leezer byzonder belang heeft. Men kan
uit dit alles afleiden, hoe de Op('eller vary dit Boekdeel zig
bevlytigd hebbe, om zyne byeentrekking van 't geen de
Ileer Raynal breedvoeriger behandeld heeft, ten uiteríte
nuttig te manken , en dat de inrigting van 't zelve zeer wel
aan 't voorgemelde bedoelde beantwoordt; des de Leezer
'er zig zekerlyk met vrugt van zulle kunnen bedienen.

Tableau de l'Histoire generale des Provinces -Unies par
n. M. CERISIER. Tome Neuvieme. A Utrecht, chez
B. Wild, 17133. In 8vo. 577 Pp•
et beloop van 's Lands Gefchiedenisfen, zints het jaag1702 tot 1715 , wordt in dit Deel ontvouwd; en de
Autheur hegt 'er aan eene befpiegeling van de Zeden der
Natie, met een verffag van den (laat der Kunften en \Veeten(chappcn in die dagen. De zogenaamde Succesfie-oorJog, afgeloopen met de Utrechtfche Vrede; en 't voorgevallene wegens het ftuk der Barriere tot op het jaar 1718;,
met nevensgaande aanmerkingen over het handhaaven van
onze Zeemagt, als voor den Staat van ongelyk meer, belang, dan de Barriere; maaken de hoofonderwverpen van
dit Deel uit. 't Een en 't ander draagt de Heer Ceiifier
op eene gefchikte wyze voor, die haare nuttigheid heeft,
fchoon dit gedeelte onzer Gefchiedenisfe hein weinig gewigtig nieuws aan de hand Londe geeven. Zyne beden.
hingen over de voornaamfte gebeurtenisfen en byzonderIieden daartoe betrekkelyk, vooral met opzigt tot het laatstgemelde, wegens de zaak der Barriere en onze Zeemagt,
verdienen wel Bene byzondere opmerking der beoefenaaren
onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen in deeze dagen, daar
dit onderwerp ells aandagt byzender tot zig trekt. De
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De Fibulis antiquorum Vestiariis. — De Castris Veteribus Ulpiis five Trajanis , Colonia Trajana, Burginacio,
Harenacio , Batavorum Oppido. -- De Columna.
Milliaria Imp. Ca f. Nerva; Trajani illustrium eruditorum Epistohe ex autographis editie. Neonragi e prelo
Ahafiueri van Goor 17S3. in Oe`lavo o
is de uitgave deezer drie opgenoemde Stukjes aan
Mendezelfde
hand verfchuldigd , die ons voor weinig tyds
of
een foortgelyk Stukje , de Lucernis heterum,

over de

Lampen der Ouden (*), geleverd heeft. By die gelegen-

heid gaven wy berigt van 't geen aanleiding verleent, tot
het gemeen maaken deezer Gefchriften, 't welk, onzes
oordeels, verdere aanmoediging verdiende; en 't is ons
aangenaam te verneemen, dat die Heer, welke dien Papiéren-fchat onder zig heeft, zig genoopt gevoelt om denzelven . verder mede te deelen. Het eerre gaat over
de Kleedergefpen of haaken en dergelyken aan de Iilce(leren der Ouden; het tweede betreft de ligging van eenige Legerplaatzen der Roineinen aan den Rhyn en cie
Waal; en het laat(Ie behelst een herigt van een Mylpaal
van Keizer Trajanus, in 't jaar í6a4, in het Dorp Leek,
liggende in de nabuurfchap van Nytivegen, uit den grond
gedolven. Deeze zyn de hoofdonderwerpen, over welken
de beroemde Oudheidkundigen Salmafius, Gronovius, Ponjanus, Heineus , .Eivichius, I3ugenius , Spanhemnius, ScriveriPus en Smetius elkander hier fchnftlyk onderhouden,
T^Iaar den aart eener gemeenzaame briefwisfeling , die zich
niet bepaald verbindt, bedienen zich deeze GeleerdenA'au
de voorkomende gelegenheid, om over daartoe betreklvke
onderwerpen, of waartoe derzelver beichouwing aanleiding
geeft, elkanderen hunne gedagten mede te deelen, en dczelven onderling te overweegen. Van daar vindt men in
deeze Stukjes , behalven het geen het aangeduide hoofdzaaklyke betreft, een aantal van geleerde en oordeelkundige aanmerkingen, niet alleen over de kleeding, de krygsverrigtingen, en de wegsbepaalingen der Romeinen , met
liet geen daartoe min of meer behoort; maar ook verfcheiden andere oudheidkundige aantiierkingen over byzonderheden, tot welker overweeging zy als van ter zyde gebragt
worden; bovenal met opzigt tot oude Infcriptieu , GedenkzuiD.
bl,
422.
C) Zie 4W. Va. Lct;erc f. V.
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zuilen, Penningen, en deeze en geene Gefchriften der
Ouden, als, mede tot het verklaaren van etlyke plaatzen ,
die in dezelven voorkomen, welken aan verfehillende uit
onderhevig zyn. De Heer uitgeever, deeze-legin
Stukken byeenverzamelende, heeft 'er tevens, gelylz in 't
voorige over de Lampen der Ouden, nog eenige aantekeningen bygevo,egd ; die van zyne oordeelkundige beoefening
der Oudheid getuigenis draauen. Uit hoofde van dit alles
vorderen deeze Brieven, inzonderheid met betrekking tot
liet Oudheidkundige , cere richt waardige plaats by andere
foortgelyke yerzawelingen van Brieven van beroemde Geleer
den.

Werken van de Maa^fckappy der Nederlandfclie Letterkunde,
te Leyden. Zesde deel. Te Leyden, by P. v. d. Eyk
en D. Vygh. 1783. Behalven liet I/corberigt, 355 bladz.
in gr. quarto.

it de ingeleverde Stukken., ter beantwoord.inge der
U Prysvraage,
„ Hebben de Dichtkunst en Welfprekend„ beid verband met de Wijsbegeerte? en well; nut brengt
„ dezelve aan de eene en andere toe?" zyn 'er twee bekroond, en dezelven worden in dit Deel gemeen_ gemaakt.
Ieder deezer Verhandelingen, zynde cle eerste bepaald
Wysgeerig, en de ander meer Gefchied- en Letterkundig
uitgevoerd, is in haare foort een Meesterstuk; en ze..
(trekken beiden , om dezulken, die zig op de Dichtkunde.
en Welfpreekendheid toeleggen; onder 't oog te brengen ,
hoe noodzaaklyk en nuttig het zy, de Wysbegeerte te
beoefenen, om naar den eisch als Dichters of als Rede
te faagen. Ze zyn voor 't overige indiervoege-nars
ingerigt, dat ze van een weezenlyken dienst zyn, voor.
alle dezulken, die de fraaie Weetenfchappen ter harte,
ateenten; als behelzende eene ontvouwing van d,e voor
beoefening-namftegrodbizl,nerv
bovenal opmerking vorderen. Dit heeft inzonderheid
aanleiding gegeeven, tot het plaatzen eeniger I3ylagen by
de eerf'ce Verhandeling, waarin verfcheiden. onderwerpen,
daartoe betrekkelyk, nog nader ontvouwd Worden , dan
gefchiktlyk in liet lichaam der Verhandelinge kon gefchieden. De Maatfchappy heeft den lieer Bilderdyk, dclt
Op[ieller dier Verhandelinge, vergund dezelven daarby te
voegen , na dat zyne Verltandeling de g,cdlceurig had
'
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weggedraagen; an derzelver plaatzing kan den in deezen
tak oefengraagen Leezer niet anders dan gevallig zyn ,
daar ze eene leerzaame ontvouwing van verfcheiden byzondere Stukken behelzen.
Ze zyn ten getale van acht, waarvan de eer(Ie gaat over
het misbruik van 't Belachlyke , met aantooning van des.
zelfs nadeelinge gevolgen. Eene tweede heeft ten onderwerp het Minnedicht, dat deszelfs behoorelyke paalen aan
wordt. Hieraan volgt wyders Gene overweeging-gewzn
van de duisterheid der aaiigenaame aandoeninge; van de
verfcheidenheid in liet fchoone; van de fehoonileid des
menschlyken lichaams, als mede van die der. byzondere
lynen; en eene ontvouwing van dc gemengelde aandoe
komen hier nog by eenige aanmerkin--nige.Tlatf
gen over verfcheiden punten, de Dichtkunst betreffende;
gaande inzonderheid over het nut der Theorie, benevens
derzelver behoorlyke inrigting,; de behandeling van dit onderwerp geeft den Heer Bilderdyk aanleiding, om zig uit
te laaten , over onze tekortfchieting by de Oude Griekfche
en Latynfche Dichters; doch by merkt tevens aan, dat
dit niet minder, maar veeleer nog meerder, plaats heeft,
by de Duitfchers, Engelfchen en Franfchen, wier Dichters veelen ten ouregte , gelyk by opzetlyl: doet zien, boven onze Nederlandfche Dichters verheffen; wyzende tevens de hoofdoorzaak aan , waaruit die ongunítige oordeel.
velling over onze Nederlandfche Dichters veelal voortfpruit.
Wyders gaat de tweede Verhandeling, door een hier
ongenoemde Schryver ingeleverd, mede vergezeld van eene
Bylage, betreffende den Smaak in de Schoone Kunden;
waarover men veelal verwardlyk denkt, en waaruit het
dikwyls ontstaat, dat men den Smaak en'tVerfland van
een fcheidt, ja den Smaak en 't Verfland wel eens als min
of meer met elkanderen lhrydig befchouwt. Hiertegen heeft
zig de Autheur reeds aangekant in zyne Verhandeling,
met de volgende aanmerking voor te draagen.
„ De goede fmaak is niet anders, en kan niet anders
zyn , dan de vaardige werking van het oordeel in, of op,
eene levendige verbeelding, waardoor het de denkbeelden,
op 't eigen oogenblik als zy zich vertoonen, te gelyk befchouwt, vereelykt, en in die orde fehikt als de bevalligheid, of de waarheid, vordert. De bevalligheid, of de
waarheid , zeg ik : zyn het namelyk afgetrokken befchouwingen , die zich voordoen , dit juist en vaardig oordeel
onderfcheidt terf and de waarheid van de dwaaling , en
draagt,
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draagt , in dle werkzaamheid, den naam van verpand; zyn he
harstochtelpke denkbeelden, het zelfde juist oordeel doet
ook bier ene vaardige _pn. juiste greep van 't geen, (fomtijdís in weerwil eener fchijnbaare f nijdigheid,) bij elkanderen past , en het krijgt dan de wonderlijke naamen van
geest fmaak en gevoel. Men ziet dus, dat men wel
verfland kan hebben met weinig fmaak, dat is te zeggen,
met *vcinig van die vaardigheid, om terllond de nette greep
van denkbeelden , die bij malkanderen pasfen , te doen:
Maar het omgekeerde -kan nooit waar zijn; Nooit kan mc ii
een kielchen fmaak Verwachten van iemand, aan wier de
Natuur niet z®o wel een juist oordeel als een levendig brein
gefehonken heeft." - l eeze bedenking over dit onderwerp, die de Autlieur in zyne verhandeling niet wel korf
uitwerken; ontvouwt hy breeder in eene daartoe gefchikte
I3ylage. IIy ftaát toe dat men 't woord Smaak. gebreike,
snits dat men het vcrltaa. „ 'T is," zegt hy, „ de vaardige werking eener vlugge ziel; 't 'is. eene fchielyke en
9 , juiste famenvoeging van denkbeelden, 't is derzelver
,, oogenbliklijke fcheiding, vergejyking, famenvoeging,
y , waarin eeniglijk de fmank-bettaat ; 't is de oed'ening die
;, denzelven verfierkt en volmaakt." Dit denkbeeld hel
dringt deszelfs gegrondheid- aan,-áérthywdesop,n
met door voorbeelden te toonen , hoe dit in de natuur van
veelerleie kunulen gelegen zy, en in derzelver beoefening
beflendig bevonden worde. Hy ontkent geenzins, dat liet
eene menseh, meer dan het andere, eene zekere gefchiktheid, (die hy dan vergunt Smaak te noemen,) voor deeze
of geene onderwerpen heeft; dan hy beweert tevens, dat
ze , wat het ook zy , nooit hooger in derzelver beoefening
zullen ftygen, „ dan, naar evenredigheid van hunne kun„ digheden, geheugen, verbeelding en vlugheid;" en dat
men zig nimmer moet vleien, „ met zoogenaamden fmaak
óf Inftin&, of machinaal, te kunnen vervullen, .'t geen
enkel een gevolg is van een groote genie door lange
oéffëning volmaakt." En dit doet hem, zulks bepaald
tot de Dichtkunst en Well reekendheid .overbrengende.,
zig ten flot aldus uiten.
„ Is dit nu waar in alle kunflen, hoe veel duidel"7ket
toont het zich in de Dichtkunst en Welfpreekendheid;
Deze immers zyn geheel verftandelyke kunílen, die geèia
flap kunnen doen, zonder een ruimen voorraad van kundigheden , geen fchoon kunnen voortbrengen zonder een
als vlugge verbeelding, geen aan wys oordeel, zoo
bou
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Houdend vermaak verfcha:(fen, zonder ons zoo wel td
;oeren als te behangen, en die ons, niet minder als rede..
keerende, dan als hartstochtelyke wezens verlustigen moeten. Kunften, die, gelyk zy, in de vroegfle opkomst der
burgerlyke Maatfchappyen de eerfle, zoo ook in alle vol
eeuwen: de bevalligfte , leermeesteressen voor 't menscha-gend
dom waren, en die in onze befchaafde eeuw vooral onmogelyk flaagen kunnen, dan door onzen Geest, van cisgewoone voorwerpen verzadigd, nieuwe en treffenderfcl,ilderyen te vertoonen , nieuwe tooneelen te openen, ons
nieuwe of levendiger gewaarwordingen te doen ondervinden, om dus tot een hooger fpheer van werkzaamheid op
te klimmen en volmaakter in ons eigen gevoel te worden;
In deze Kunften van Smaak alleen, zonder een grootgin
voorraad van welgefchikte kundiglheden, zonder een geest
van. Wysgeerte, te fpreeken, is wartaal uittlaan: en dczelve gebrekkig uit te voeren, is eene onvergeellyke
misdaad , die verwaande Weetnieten begaan tegen eens
eeuw, waarin zy onwaardig zyn te leeven."
Reize door Frankrgk en Spanje, van dean Heere PH. TFnemmcssr,
Esq. Uit het Engelsch vertaald. Eerfé Deel. Te Annfrer_
darn, by J. Yntema, 1784. Behalven de Voorreden, 145
bladz. in gr. ofavo.

n onderrcheid van andere 1Zeisbe1chryvingen , door Frankryk
en Spanje, is aan deeze byzonder eigen, dat de teer Tïicknesfe zig niet zo zeer ophoudt met gezette Plaatsberchryvin_
gen, diè ten overvloede by veele anderen voorkomen; als
,vel verledigt tot het mededeelen van leenyke aanmerkingen,
die, naar de verfchillende omftandigheden, de i3urgerlyke Regeering, den Landbouw, den Koophandel of de Zeden der
Inwoonderen betreffen t waarnevens hy verfcheiden lesten aan
de hand geeft, van welken dezulken, die door deeze Ge,
westen reizen, zig met vrugt kunnen bedienen. Intusrchen is
't 'er egter zo mede gelegen, dit hy alle Plaatsbelchryving
geenszins over 't hoofd zie ; als geevende , met opzigt tot de
voornaatnfte Plaatzen, een genoegzaam verflag van derzelver
min of meer gun(lige ligging en gefchiktheid_, mitsgaders van
het merkwaardigs e, dat een oordeelkundig oog aldaar tot zig
trekt; waarvan zyne berigten nopens Lyon, Nismes en andere
plaatzen, tot getuigen dienen. klaar zulks is zyn hoo±doo merk niet, bedoelende hy veel eerder langs den anderen. weg
nuttig te Meezen. Door deeze fchryfwyze heeft ditGefchrift,
buiten het leerzaanie voor Glen Reiziger , dit voordeel; nat
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de Leezer zig niet overlaaden vinde , met eene reeks van be
rgten, raakende byzonderheden , die hem reeds menigwerf"
bij andere Schryvers voorgekomen zyn ; maar meerendeels
'er zodanige onderwerpen in ontmoete, die hem, nu eens op
een erníligen, dan eens op eén vrolyken, trant, onder 't oog
gebrágt, aanleiding geeven, ons zyne ver4andlyke werkzaamheid te oefenen , terwyl ze hem tevens verníaak verléene ►i.
Schooh dethalve het hier bereisde Gewest', als door
menige Reizigers reeds befchreeven, vry bekend geagt moge
worden, zullen nogtans deeze Brieven, (zynde het Reisverhaal briefswyze gepield,) niet dat •bedoelde oogwit afgegeeven, niet als overtollig , maar eer als een nuttig byvoegzel
by alle voorige berigteii , aan den opmerkzaamen Leezer voorkomen: des, by over den Heer Thicknesfe , als een 1\9an van
verfland , van oordeel , en te gclyk van een goed hart, zeer
wel voldaan zulle zyn.
Het thans afgègeeven eerI e Deel neemt een aanvang met
do's reizigers verblyf te Calais; alwaar by met den paketboót
dan Do ►ivtes gekomen was. Hy trekt van daar, door de Landfêhappen Artois, Picardie, Cha ►npagne, en, Over Lyon door
Bourgogne, als mede door het Lan„uedocfche; fcheept een gedeelte van zyn bagagie te Cette op Barcelona in Spanje , en
vervolgt zyne reis te Lande tot aan liet Pyren.eefche gebergte.
Na dus het Franfche Ryk van Calais tot Cette; of van 't Canaai
tot aan de Middelandfche tee, dwars doorkruist te hebben,
en over Perpignan , in Rousfilloa , te Boulov,, het laatíte dorp
in Frankryk , naar oogcnf'chvn aan den voet der Pyreneen gele
gekomen zynde , beklimt by dat gebergte , tot by de-gen,
vesting Beilegarde, die op den top van den boogflen heuvel ge(ligt is; daalt voorts van daar af, en komt te yonquiéres, hét
eerfle vlek in Spanje (*). Verder r4ist by , langs het ooster
gedeelte van Cataioaie, door Figuiéres, Girone en ítilaá--lche
tory naar Barcelona; van waar by zig, met het eindigen van
dit eerlie Deel,, op reis begeeft naar Mantferrat. — Tot
een ftaal van 's Mans fchryfwyze verftrekke zyn volgende
Brief van waarfchouwing , geichreeven , niet ten behoeve van
zynen Vriend , maar ten nutte van een jong Heer hunner kennisfe• voor wiens geluk zy een weinig bezorgd waren; itre(ckende, om hem, als by reist, te waarfchouwen, tegen frikken
,

;

en
( 1 ) Men ziet veelal dcczcn ovci•togt, uit Feankryi na^r Sparje., langs
den weg van Perpignan ovtr cie Pyrene^a, als zeer bezwaarlyk in; doch
het beriat van den I1eer.Thicl-ucs/e geeft 'er een gunstiger denkbeeld van.
Wel byzonder meldt thy, „ dat by E'c%pigtartn verliet, omtrent zeven nu,, ren in den mor en, in eene z^vaarc Frantche cabriolct, getrokken door
éin fier), Engisch paard, belaad mn niet klier perfoonen en eenige rak„ )raadje; en dat by evenwel omtrent vier noren namicldags van dcnzelin den dg te ,7ongnb5es aankwam."

R E I Z E.

$t

en klemmen, die geheel Frankryk door gelegd zyn: voor
welken, gelyk de beer Thicknesje zig uitdrukt, „ eene vol„ komen kennis van Grieksch en Latyn, gepaard zelfs met al.
„ zyns Vaders en Moeders verfland , niet in haat zal zyn hem
„ te bewaares , indien men niet eerst de wyze toone , op
„ welke zy gelegd worden ;" waartoe dan deeze Brief gefchikt is.

„ Deeze klemrr,en, dus vervolgt de Schryver , worden niet
gemaakt om de beerven te vatten, maar om hettydelykegeluk
het onderie boven te werpen, en de harten te breeken der
zodanigen , die 'er ongelukkiglyk op treeden. De lokaazen
zyn boze, baatzuchtige, ondeugende Mannen, en flordige,
overgegeeven, en onkuilche Vrouwen. Te Parys zyn zy in
overvloed, zo wel als zy te Lyon, en in de groote Steden,
tusfchen Londen en Ronne; en zy worden inzonderheid gelegd,
om jonge, ryke Engelfchen, van den ouderdom van achttien
tot vyfentwintig jaaren , te betrappen ; en , dat nog erger is,
een eerlyk, menschlievend, en edelmoedig, jongeling is altoos in het grootcc gevaar van 'er zynen voet op te zetten.
Gy vermoedt reeds , dat deeze klemmen enkel van papier en
ivoor gemaakt worden, en dat kaarten en dobbelileenen de
vernie!ende werktuigen zyn, welke ik bedoe ?e. Weet gy
wel, dat 'er, in Parys en te Lyon # eene Poort van Mannen
en Vrouwen is, die zeer fatzoenlyk loeven van in hinderlaag
te leggen, en è!ken trekwo el
maar vooral den Engelfhen Goudvink,
op te vangen? Ik hebbe gezien en
gehoord van zulke ondeugende kunftenaaryen van dit volk,
en de noodlottige gevolgen derzelve voor de ongelukkige
jonge luiden, welke in hunne frikken waren gevallen , dat
ik waarlyk denke, dat ik niet één enkel vernoegd uur zou
kunnen genieten, indien ik groeten rykdom bezat, terwyl een
Zoon van my bezig was niet, gelyk men het noemt, den
tour van Europa te doen. Op de minuut, waarin een van
deeze jonge luiden aankomt, het zy te Parys of te Lyon,
geeft een huurlakei, die daarvoor betaald wordt, zo ras mogelyk is, 'er kennis van aan een der leden van het bondgenootfchap; en oogenbliklyk worden hein langen gekegd door
een Franrchen Marquis, of dour een Engelfchen Chevalier'
d' Industrie (*) , die , niet een alierinneemendst voorkomen,
hem doet gelooven, dat hy niet zo ras in de Stad is gekomen,
of hy heeft 'er een oprechten Vriend gevonden. De chevalier
toont hem, wat in Parys meest opmerkenswaardig is, verzelt
hem na Veafailles en Marly, waarfchouwt hem , dat hy geene
kennis lnaake met het eerlyke gedeelte des Franfchen Volks,
eta
(*) [Een guit, die, zonder eenig cerh'; beroep, leeft van het geene L^
loos 1 vk ten koste van adderen weet te beíchaer'en.]
VI. fLEI„ ALG, L;:TT. NO. 22.
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en leidt hem alleenlyk in by de guiten van dit Land, en van
zyn eigen. Hy brengt hem tot liet bezoeken van Fran(èhe Dames van het grontfe aanzien (en by zodanige, die waarlyk op
zulken trant beven) en maakt den jongman dronken van vreugde,,
Maar, helaas! het is Ilechts eene kortduurende vreugde! By
wordt genoodigd de avondmaaltyd te houden met de Graavinne ;
en wordt niet alleen wellustiglyk onthaald, maar men (peelt na
de maaltyd, en daarby wint hy zelfs, Wat kan voor eenen
Jongeling, in een vreemd Land, aangenaamer weezen, dan
gevleid te worden door de Franfehen, aangezocht door de Engelfehen, onthaald door de Graavinne, en aangenmoed^gd door
voorfpoed ? (a, hy vleit zich zelfs , uit hoofde der byzondere
oplettendheid, welke de Graavin hens toont, daar by boven alle
andere Mannen tot haare hultafel wordt toegelaaren, dat zy
waarlyk iets teders 'voor zyn perfoon gevoelt. ,luist op dit
hacloelyke oogenbiik, koomt 'er een Kramer, om aan Mevrouw
de Graavinne eenige tiieuwmodifche beuzeling te vertoonen;
zy heeft 'er wel zin aan, maar geep geld genoeg in haarert
zak om het te betaalen. Hier heeft men eerie fchoone gelegenheid om Mevrouw de Graavinne een gefchenk te
doen -- en waarom zou by het niet doen? De prys is niet
boven vier of vyf guineas neer dan het geen by den laatfleri
avond gewonnen heeft. Hy biedt giet aan, en met
groote ztvaa.righeid, en naar veel tusfchen(praadc, neemt zy liet;,
maar is geheel befchaamd, wanneer zy denkt, welke moeite
bv zichzelven heeft gegeven. ---- Maar, zegt zy, gy Engelfehen zytzo edel , — zo bekoorlyk, —zo edcimoedigen — zo, — zo — en ziet hem tevens zo vriendlyx aan,
dat by, terwyl haare tong ftamelt, het waarlyk waagt haare
verlegenheid met eenen kus te bedekken, — daar zy, in
plaatze van hem de laag van weerskanten met haare kaak te
geeven, zo weinig op haare hoede is , en zo overivonncn, dat zy
hem , in onbedachtzaamheid,, een fraai !patje rood e pomade van
haare bohoorelyk uiifteekende lipjes vereert — en 'er op dringt,
dat by dicnzelfden avond tête a tête de avondmaaltyd met haar
houde; — wanneer zyn geluk geheel voltooid wordt. Weinige avonden laater wordt hy verzocht de Graavin te komen
zien, en de avondmaaltyd te houden met Monfeur le Marquis,
of Monfieur le Chevalier Anglois. Ily wordt onthaald met Iterke
aangezette fpyzen , en ontvlamd door lekkere wynen: — na
den eeten (peelt men, en hy wordt ontlast van al zyn geld,
en geeft. briefjes op zynen Bankier voor al het crediet, dat hy
by denzelven heeft. Bv bezoekt de Graavin den volgenden niergen; . zy. ontvangt hem met eene koele beleefdheid — het
is haar zeer leed, zegt zy — en zy wenschte den voórigen
avond zeer om eene gun(iige gelegenheid van hem eene leus te
geeven, dat by niet meer zou fpeelen, na dat hy de eerlle dui
zendverloren had, ciewylzy bemerkte, dat hetgelukhwtn fierk
te-
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tegenláep : -- zy is 'er ten uiterpen over bedroefd:
u aar raadt hein , als eene Vriendi;t, ons na Lyon, of Benige
andere Landflad , te gaan , daar hy met beter gevolg , dan in
het gewoel ear geraas van eene zo groote Stad, •ais Parys, do
taal kan leeren,, en om verdere Credietbrieven verzoeken. Zyne nieuwe vrienden bezoeken hem niet meer, en by befluit den
raad der Graavinne te volgen, en voort te reizen na Lyon, dewyl by gehoord beeft , dat men in liet Zuiden van Frankryk
veel beter koop kan leeveil, en daar mag hy dan zien, wat hy
kan uitwerken door Parys te verlaaten , en zich om onderi{ and te vervoegen by zyne vrienden in Engeland. Alaar ook
te Lyon klampt de eene of de andere flin»e quit, uit ceno
val] beide Volken , die bericht heeft van zyne Paryfche ongelukken. hem aan boord: — hy heeft medelyden niet heen
-- en, liever dan iemand zyner Landsluiden, of een Heer
van fatloen en. charaéter, in verlegenheid te zien , wil by hem
vyftig of honderd ponden leenen. Wanneer dit gedaan is,worden alle kunitenaaryen in het werk gefield om zpne begiufclen
te bederven: hy wordt ingewyd in de geheimen van eenets
hoop fatfoenlyke fchurken, en, door de vreeze van onfchuldig
in de gevangenis te zullen gezet worden, zo verliefd, dat by
ze of door de vingeren ziet , of een deelgenoot wordt in hunne maatfchappye van ongerechtigheid. Zyn goede naam is voor
eenmen tyd een fleunfel voor hunne verdacht gehouden eer;
en door middel van een honderd ponden ,op zulk eene wyze
geleend aan deezen eerlyken jongeling , worden 'er Benige duizenden gewonnen van de trekvogels, die geduuriglyk door deeze
Stad reizen na de zuidelyker gedeelten van Frankryk, ofna Italic,
Geneve, of Turin.
„ Dit is niet eene fchildery van enkele verbeeldinge; het is
Bene fchilderv, die ik gezien hebbe: ja, ik heb gezien, dat de
klemmen gezet werden , en het wild gevangen ; zelfs warets
zy, die de firikken fpanden, niet geheel verzekerd, dat zy my
niet zouden fluiten in myne omzwerving , want zy waagdeis
Bone avondmaaltyd aan iny, en lieten my eenige weinige guineas
winnen in het klein fpel, dat begon eer zy aan ratel gingen.
Inderdaad, myne waarde Heer, indien ik u de byzonderhedei
opgaf van fommigen deezer ongelukkige Jongelingen , die in goederen en lichaamsgefteltenisie beide, zo te Part's alS te Lyon,
bedorven zyn, zoudt gy aan de eene zyde getroffen worden
door tnedelyden , en door fchrik en afgryzen aan de andere, en
zoudt nimmer uwen zoon blootftellen voor het voltoo den zyner
opvoedinge op deeze wyze. Vertel mynen vriend te Cambridge,
uit mynen naam, dat by, wanneer hy reist, nimmer moet toelaaten , dat Lords of Ladiet, zelfs van zyne eigen Landgenoo_
ten, of. Marquizen, Crraavev^, of Ridders van dit Land, hem ooit
tot fpeelen overhaalen; maar gedachtig zy aan die fnedige leuze van Lord CHE STERFIELD, aan zynen zoon
„ Als gy
1` 2
„ niet

8

Zr. TIIICKNCSS'E:

„ met mansperfoonen fpeolt (zegt zone Lordfchap) moet gy
„ weeten, met leien gy 1peelr; als gy met vrouwen (peelt,
„ wear om gy fpeelt." -- Maar laat 'er my byvoegen, dat
de eenige VEILIGE wzcu is , in liet geheel nooit te fpeelen.
„ In eene deczer Steden vond ik een man, wiens Familie
ik hoo fchatte, en voor welke ik Bene perfoonlyke achting had,
By overlaadde my met beleefdheden , ja, deed mygefèhenken,
voor dat ik eenig het gering(ie denkbeeld had hoe hy in eeneq
toeftand geraakt was , die hein daartoe in Raat flelde. By
deed my alle betuigingen van liefde en achtinge, en ik geloofde, inderdaad, dat by daarin oprecht was, dewyl ik wist,
dat hy verplichting had aan een gedeelte van myne Familie.
Maar toen ik bevond, dar eene koets, eene buitenplaats ,
opene goede tafel , eene Vrouw en dienstboden , allen onderhouden wierden door de kans der fpeeltafel, ontrok ik my zelven
aan alle verbintenisfe met hem ; want ik vreeze , dat iemand,
die leeft om te fpeelen, ook zoude kunnen fpeelen om te leev^n.
„ Over het geheel , denke ik , dat het bykans onmogelyk
is voor eenen jongman van middelen een jaar of twee door te
brengen te Parys, in de zuidelyke deden van Frankryk, Italic,
enz. zonder groot gevaar te loopen van tot den bedelzak gebragt te worden door valfche (peelers, of van verleid te worden
door listige Vrouwen: ten zy hy eenen opziener by zich hebbe,
die, door de jaaren, en langduurige kennisfe aan de zeden en
gewoonten van het Land, is wys geworden. Een eerlyk en ge
Opziener is in dien ('t and van minder nuttigheid-lerdKky
voor een jongeling, dan een vertrouwd Valet de Chambre CO.
Een Opziener op reize moer de menfchen kenden ; en het geert
bezwaarlyker te weeten is, by moet ook de Vrouwen kennen ,
eer hy bevoegd is om Lenen jongnian te behoeden tegen de on-telbaare flrikken , die altoos gelegd warden om ryke vreemdelingen te verfrikken."
Men voege hier by, als een fukie van een anderen aart, '
geen hy nopens Gsrore, (tus('hen Fgn éres en Barcelona gelegen ,}

meldt, en 't geen by, by die gelegenheid , In opnmcrl i.ng neemt,
,

„ Gircl:e," zegt tie, „ is cone verlierkte Stad , en

wel ge-

bouwd , maar ieder huis heeft het voor;;omen van een Klooster ; ik had bykans gezegd van cone gevangenis. Ik ging des
morgens ter markt, alwaar fruiten, vleesch en groenten iii
overvloed te koop waren ; in piaatze van het overvloedige
geraas , dat men op de Franfcne en Fngellehe markten heeft,
bleersclite hier overal cone algemeene ftilte en deftiglleiJ; he
gen amen naauwlyks kan denken mottelyk te weezen, daarzo
''ecle koopers en verkoopers by elkander waren. Ik koft een
lla:idje met vygen, mane de ver koopfler forak zo zacht tot
als erf wy in eens ?amenzwecting gewikkeld geweest

^ua-
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waren ;evenwel trachtte zy niet my te bedrregen. 11.: durve
zeggea •. dat Zy my niet meer afeischte, qan 2)1' ~~n Spal1jaard iou gedaan hebben De zeden v.an een' VbIlc~· zyn ongetW,yffe,lq' b~rmet~elyk., ik ,wierd in., dee~eSt~d !-1e;~rllagtjger~
en my ontbrak mets d:m de Cat:.!laanrche fpraa.k. ~iJ' eetl·lange
mantel. Pill my tot een volkomen Spahjaard ·re lllaa-ken.
Onze hcrberg was de goudenFotltcin" eo. wann~er. men {e':'
'kende, dat het in Spanje' 'vas, geene)lechte.,fnctieQ" 00dertusfchen de Stad, naa: was. het Land "om. de2;'cNe, leverde aile f'lhoonheden u,lt. waarop de milllur E:rSt;tfs. 'kan t~inell.
,
,'
. ,,1n. luchtllre~kel1" zegt een zeker Schtyver.1 arwa~r,qe
aarde het pronkj.C en mcesterl1uk der na~Ul,lre r?1iyh,~t~· Wefzen, ontmoct men meer vodden en m?rfigbel~.« afz~~b.tlJ;k
naar~ weezens, en elende o,nder allerIele ,g~da~,nt~, ,dal1~ ~n
die, Landl1r~eken:, wel~e door; de t1atuur~, mlnQ.cr gegunffl&d
~yn ; en d.e anne ~n rampzahge toefiand?:es. Yo}ks rchyo~.
:,in n.et <}lg,emeen. hUlmen geboonegrfiind W leu~nfiraff~lell fe
onteeren. ?cker is het, dat de InboOJ:Iir,lgen ~.~.r Z\li'1etYlie
c,leelen. v;m Europa, 110C!1, de 'lch09nheid, noch' de fterkte f
l10eh de, w~lge~,a!lkthcid IH:)hQen van luiqen." djf i9 .Ns>otd~
}yker luchtl'l,reekfll1 g'eboren ~ayn, lk heb~e, 10 ,het..Zurden ,Y:tn
Fr:inkr:y~'~ in Spanje el~ P'o\cur;al, .voorR~ameTYr ob.de, ltii,l1~l
V=!.\l b,e)q~, Junl)en g,ez1en '. ,dIe n,aau.wlyks, ,e,C~. mens.¢hIYft'
'\'Oarkomen~hadden.! nogh ,Zl~~, men. ,10" h~t . ;j!¥.~ee.!1 l' te~s
(:md~r ~e Jonge iUlcjen, v.e~l ,meer rc!1oon~leld;, qiHhdlc" welke. de Je~gd aileen meet byzette n : wa)1~ )cug4,1$.,~bQo"iW.t;i.cj.
Wie oait de InbQorlingen van Z~vit~erla~19 .:'~l1gel~np; -\t;tr~oP
en &cttQtl~nd vergelyk!, m~td!e van Sp.anJe, PO!tUg,r.ti:,gf
ande.!! ,ZuldeIyke Lmden. zalvlO~en. dat menfcbc,!, g~bd.reti
in kql;!de en guure geoergt l;1 ~ dIe van de fcho~ne ~uc~.;.
fireekell onder de Zon O\1ell~dll; verre bvenreff"cIl., .. Mi~r.cbieti
2a1, I evelm~~I, dit ot1d~rli,che'i~'meer vaortkom~n uIF )le,t ¥cbr~
vap ,vryhcld, dan Ult den mvloed der Lucht1l:r.eeke•. " Vr:iheid ! zoete Vryheid!, zonder Q kan men geeil gen,ot van I;~t
leeven hebbenl Gy Moeder des vermaaks;, wier kinder<~il ,0
2egene,n. fchoon zy WO'Ol1Cl1 n,l,idden onder, ohvruchtbaare ro;zen, of in de akeligf1e gewesten der iIard~? .'CY.ieg.eht.'iH
we~rwil lier natuurc \ en, ill weerwil der mituure; breflgt d_
thvmgIandy den vIoel{ mede.
" 6 VRYHEID! Heilgodin. met hemclglani ,omj,henen i
" G"j flrooit den ze!;en. en gaat zwanger lian ,I(-e:tteugt' ;
" Een onge/loord ~'ermaak heerscltt eeuwi/f om u lzeenen oj
;, Daar lachende overvloed !tW' dartlen.trein Jlerheugt.
" Gehoorzaalpfleid word~ ,ligt, van. haaf'el1,l,ast bnthe yen ;
h En de Arnwe ;oel'Ve zret btygeestlg als !;y naakt :
3~ Natuurs gel~at. lux: nan!', k,l11t gy ...·erlmtging geeven I
II Delar gy ,,~ Zun wljraa't., erI heel dm deg wrmaakt.'l
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ZEE LAND IJS

V'aderlandfche Gezangen van ZECLANDUS. N. 9 en Io. Te Usrecht, by J. M. v. Vloten.
Vaderlandfche Gedichten , onder de Spreuk : Amore Patria. N. 6.
Te Weesp , by J. Houtman.
et de afgifte deezer Numeros, legt Zeelandus, en zo ook,
M gelyk
we vermoeden, de ()pftellers der ra lerianc fche Ge dichten, de lier neder; van waar niet deeze Numeros een algemeene tytel met een Vignet, benevens een Lyst der Dicht
verzamelingen te vinden, medegedeeld-ilukendz
wordt. Veelligt zegt dit nederleggen der lier niet meer, dan
het afloopen deezer wyzc van uitgeeven ; en we zyn niet
vreemd van te g.isfen, 'dat we hun fpeeltvig weldra weder
zullen hoeren klinken , in eene andere verzameling , niet den
tytel van den Vadertandfchen Dichter onderfeheiden. Wat hiervan zy, de taak, die zy zig in deezen voorgeteld hebben,

loopt in zo verre met de opgenoemde Numeros af, en de
laatften doen den voorgaanden geen oneere aan. Zeelandus,
zyne Gezangen aan 't veyheidlievende Vlisfinge, zyne Geboot=
teftad, toewyende, zingt tot haaren lof, en bemoedigt haar
tot liet handhaaven der Vryheid. Voorts fchetst bv ons het
charaaer van eene recht Vatterlandfchc Vrouw; en fluit deeze
zyne verzameling niet een Gezang aan 't Vaderland, welles
Vryheid en Geluk hem teder ter harte gaat. De Vader
Vrouw heeft te fchoone trekken , om haar zonder ge -landfcze
opmerking voorby te gaan. Gelyk ze, uit Neer--zet
Tandsch bloed afkomftig, een Ncêrlandsch hart heeft, zo zyn
ook haare zeden recht Neêrlandsch : geen vreemd tooizel, maar
de zuivere Deugd, warsch van dartele wellustigheid, is haar
sieraad. Kui(clhe liefde verbindt haar aan eenen Echtgenoot,
die rein van zeden en dapper is. Zy gespt hem , wanneer het
Vaderland zulks vordert , liet zwaard op zyde, en doet de
Huwelyksmin voor de Vaderlandliefde zwigten. In zulk een
geval fielt zy zig voor, dat by misfchien in 't llryden voor de
Vryheid zal fiieeven, en by die gelegenheid moedigt zy haasren Zoon aan, om, zo dit gebeure, de fccem der Vryheid te
hoeren, en zyns Vaders bloed te wreeken. — Men verdenke haar deswe.rens niet van koelbloedigheid. Verre van daar!
-]aar hart gevoelt al het gewigt der opofferinge , maar de zug't
voor 's Lands Vryheid weegt in 't zelve nog zwaarer: dit
tuigt de taal haares harten , in die overlcggingon , daar zy
zegt:

Maar, hemel! zou nnijn teder hart
Befland zijn voor dien flag ?
Zou ik azijn' zoon — mijn' echtgenoot
Ten p;oeij dc.c eorlo;.r z 'en?
ó 1Ficer^
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d Neen! ik voel thans, meer dan ooit,
De /ierke kragt des bloed:! —
De kragt der ted're huwlijksmin! ....
Mijn bevend hart bezwijkt! —^Herleef! herleef! mijn teder hart!
Gij zoudt niet edel zijn !
Helaas! ik leef in Nederland -En zou lafhartig zijn!
Lafhartig ?... neen! mijn echtgenoot i
Wanneer de Vrijheid wenkt,
Vergeet... d! neen! vergeet nj niet!
Maar volg als Vrijheid wenkt!
Mijn ziel verfoeit de flavernij,
Zij (chat de Vrijheid hoog!
Maar ach:... ten koste van Div bloed!.
,7a ! volg als Vrijheid wenkt!
Zo ooit in 't lieve Vaderland,
De ftem des oorlog: brult,
God! taa dan der Vrijheid hij! --^
En flerk mijn teder hart!
De Vaderlandfche Gedichten, het zelfde doel, 's Lands Vry.
held en Geluk, beoogende, frekkerl insgelyks om den Landzaaten liet bevorderen hier van Heeds ten fterkfte in te boe zemen. Het haatlyke der Dwingelandye, en derzelver ondergang in onze Gewesten is een onderwerp van één deezer
Dichtftukken; en in een ander wordt Utrechts lof ten dien
opzigte gemeld, met eene aanfpooring ter ftandvastige volvoe.
Tinge der aangewende poogingen. flier by komt ?ene Troost
aan 't Vaderland, daar de oude zugt voor de Vrybeid-fprak
herleeft; mitsgaders eene Smeekbede tot God, om zynen zegen over Nederland; en ten laattie een Byfchrift op de afbeelding van den Wel Ed. Gr. Agtb. Heer Mr. z. DE VRY TEMMINK , 't welk wy hier nog zullen overneemen , te meer daar
WY onlangs een fóortgelyk Byfchrift op eenen anderen niet min
hooggeagten Voorgander van 's Lands Vryheid, onder de lof
teergeliefde Behierderen onzer Stad, geplaatst hebben.-lyken
diet luidt aldus.
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Zie hier de bee{dtrais van den Groeten Burgervader,
Den grijzen TFMMINCK , die aart 't roert- en fcheeprijh T
liet Volk ten vraaghaak (rekt, eery troost e,, wyze raader
In 't nijpenelfle cereal; de f eun der Koopvaardij.
T'an zijn beproefde t,o°ir ban tlrecrl; ad blijken keven;
glij flervo, maar zijn Pront bli; ft daar on fled yk leeven.
1)c herrezen Vrijheid in ,es Zanr,.nf zkken. Door J. V. MANEN 9
Az. Lid vara liet ll.^ai- en Dicl.tlieveuude Genootfclaap : Kunst
wordt door arbeid verkregen, te Lijden; en liet Dichtiie.vend: volmaakter door den tijd , te Utrecht. In n uz jk e^
brast, door A. W. F. MATTL_aN. In r00t OC^aV'0 12 b6Cdz.

En fchikking en uitvoer`ng van dit in zes deel ,n geîchiftc
Zangftuk (rekken tot lol, zo van den Dichter als van den
Muzykkundigen: ieder gedeelte van het zelve, en de ganfchd
inhoud te zaain genomen , boezemt den Nederlander denk
heng" op 't leevendigf e treffen , en van alle-beldni,
zydeu aanfpooren, on] 's Lands Welweczen, door 't ecndragtige handhaaven der Vryheid, recht ernftig ter harte te neemen. De dwinglandy beklaagt zig over het mislukken
haarer gewelddaadige pt ogingen, en neemt haare toevlucht
tot de Ttiveedragt; welke haar vleit niet het denkbeeld, dat
zy, afziende van geveld, door list en veinzery beter zullen
ilaagen. Maar' hiertegen komt eene Rei van Nederlander cti op,
die hunne Landsgenooten • te wapen roepén, ons der Dwinglandve , hoe ze , zij ook moge vertoonen, te keer te gr, n.
Zulks geeft der Vrylleid Moed ; hierop vereenigen ,`zig de
Eendragt, Vrylreid en Vrede die zig verzekerd houden van 's
Lands wel«weezen , indien liet ontftooken vvervuur bef endi ,
aangekweekt wordt; en dit doet een Chorus het Stuk niet
d'eezen Zang eindigen.
Niets kan' er bij uM1V grootheid had!en ,
o Nëerland ! als ge uw Vrjheid kent ;
Uw moed zal altijd' zegepraalert
Op elk die uive rechten fcbterndt.
Dat de Eendracht fechts uw ann befiuur,
Tot heil van Volk en Overheid !
Op dat uiv voofpoed eeuwig duure
En Tlveedragt zingt' voor uw beleid
Dan zult gij nooit ten fpeelbal (trekken
Aan ze fbelan en dwistgiandij
Uw moed zal ieders eerbied wekken
En Nederland blijft eeuwig vrij.

LEGAAT.
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Legaat van GILLIS BLASIUS STERN, (Niet vertaald.) 1784. Ba
halven het Voorbericht en den Inhoud 195 bladz. in oElavo.
,

fen ziet, zegt het bekende (preekwoord, zelden j7ongen,
1 { die liet de Ouden verbeteren , en 't wordt in deezen Gillis
Blafius Scorn, een Agterneef van het beroemde Vernuft Torick
Stern op nieuw bewaarheid. Hy is wel niet van vernuft
ontbloot, maar fchiet by zynen Oud-Oom verre te kort. 't
Kan zomtyds dienst doen, dat men zyne afkomst meldt, doch
een Schryver fielt zig daardoor ligtlyk bloot voor Bene vergelyking, die hem ongun[Iig is. Dan wy willen dit voorts daar last en, en , zonder vergelyking, Benig berigt geeven van zyn
Legaat, liet welk by aan alle Jongelingen onder de vyf- en
twintig jaaren gelegateerd heeft; begaande in eenige papieren
door hem gefchreeven, die de Executeur gelast is in orde te
brengen, en gemeen te maaken , met dit heilzaam oogmerk,
dat de jongelingen die klippen leeren vermyden, waarop by
„ zo dikwils geftrand is , en een beter boedel nalaaten, dan de
zyne, by zyn overlyden, bevonden zou worden." — De
dus , volgens last van den overleeden, afgeleverde Papieren
behelzen een agtervo!gend verhaal van's Mans leevensloop, die
uit Bene reeks van toevallige ontmoetingen heflaat; welken hem
in verfchillende om(iandigheden inwikkelen, en die hem aanleiding geeven tot het voordraagen van veelfoortise aansterkingen.
Ze zyn gemeen!yk van een hekelenden aart, belachende en befchiumpcade veelerleie gebreken in de Burgerlyke Maatfchappy,
wel bvzondcr in de kegtsoefening en het Staatshefluur. Zom,
mi„;en van dezelven zyn geestig uitgevoerd, maar tneerendeels
zyn ze te Berk- overdreeven; vooral niet opzigt tot het geen de
e rsnet'eni;tg betreft ; en uit die geenen welken bepaaldlvk
het Sta.,tsbeftuur aangaan, is 't ons voorgekomen, dat dit in_
zonderheid in 't geheel 's Mans zaak niet is. Wy zouden
des den Executeur, indien by , gelyk by fchynt aan te duiden,
voorneemens is, om nog meer van die gelegateerde Papieren af:'
te geeven , raaden, dat by dezelven wat meer fchift, zommigen ar;terlaat , en alleen die gemeen maakt , welken het vernuft
van B'afitds tot eer kunnen Ctrekken; en aan 't bovcngemeldo hoofdoogmerk van den Testateur beantwoorden. 's Is waar,
het Legaat wordt dan niet getrouw afgeleverd; maar wv niaaken ons fterk dat geen der Legatarisfen den• Executeur daarover
moeite zal aandoen; en daar , 't gelyk de Testateur zegt, zyn
voornaam lie hoofdgebrek was , eerst te doen en dan te denken, is
'er te meer vrvheid om te verbeteren 't geen by onbedacht gedaan mogt hebben, door zyn Legaat zo uitgebreid temaaken.
.
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Tragedie en cinq Actes, et en Vers, par G. bE FE.
Baron de St. Ildephont. A Utrecht , chez B. Wild 1783.
In octavo, gr. p. 139 PP•

MACBETII.

suRE ,

n dit treurfpel worden ons de uiterflen, tot welke de HeerschI.zugt
kan overgaan, ten leevendiglie gelchetst , in 't character

der Echtgenoote van Macbeth; die, niet vergenoegd met den
krygsroem , door deezen Kaaren Gemaal verworven, hem Reeds
inboezemt , dat hy naar den Schot(chen Troon moet haan. De
braave Macbeth, een gunfeling van den Vorst, Duncan, en
tevens zo wol door maagfchap als vriendfehap aan hein verbonden, wederftreeft haare raadl]agen maulyk. Dan door een
vervoerenden drank weet zy het zo verre te brengen, dat hy
Duncan verraadlyk doode, meenende tevens deszelfs Zoon
Malcolm om 't leeven gebragt te hebben; doch in welks Rede
hy een officier, in 't zelfde vertrek 1]aapende, getroffen had.
Het mislukken van den aanlag op den Zoon tragt dat heerschzugtige Schepfel te herhellen , door den Zoon verdacht te
maaken , als ware hy de Konings inoorder; 't welk ten gevolge heeft, dat de Raad hem veroordeele, en Macbeth tot
Koning verkieze. Maar Macbeth, door dien drank bedwelmd,
by vlaagen geheugenloos, door droomen ontroerd, ontwaakt
van 't regte gebruik zyns verflands verfleeken , in slaap gevallen in den droom wandelende en fpreekende, verydelt, nu
op de eene dan op de andere wyze, de poogingen zyner
Echtgenoote. Ten laatfte ontdekt by zelf, dat niet Malcolm,
maar by de Koningsmoorder is. Zyne Echtgenoote, het gevolg hier van hezetlende, wendt alle poogingen aan om zulks
te keeren. Intusfchen geeft Macbeth, in zyne vervoering, den
geest, en zyne Echtgenoote, te vergeefsch haare wraakzucht
involgende, doorfteekt tèn laatli:e haar zelve ; na dat ze vooraf
Malcolm, te kennen heeft gegeeven, dat zy, uit wraak, zyne
beminde Marguerita, niet welke by zig in den Egt begeeveil
zou, op eene zo geheime plaats verllooken hadt, dat hy haar
nimmer tot zyn deel zou erlangen. Dan ten zelfden tyde wordt
hem, met het afloopen van dit Tooneel, geboodllchapt, dat zyne
Koninglyke Princesfe gered en behouden is, 't welk de Echtgenoot van Macbeth, alles verydeld ziende , woedende den
geest doet geeven. De Heer le Febure, eene weezenTyke Gefchiedenis van de elfde Eeuw tot zyn onderwerp heb_
bende, heeft dezelve zeer wel naar den eisch van 't Tooneej
gefchikt, de , tusfchenkomende Stukken behoorelyk geplaatst,
en het charaaaermaatige der onderscheiden Perfoonen juist in
agt genomen. Bovenal is dat der heerschzugtige Echtgenoote
van Macbeth, die alles onderwindt om haar heerschzugtig oog
te bereiken, by tiithek wel getroflèn; onder de leeven--merk
dige voorfielling van de redenecrwyze der heerschzugt, welke,
gedwarsboomd wordende, niets ontziet, en alle denkbeelden,
can pligt voor haare inzigten doet wtken. His-.
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Eistorie van

L'MELIA MONTAGUE; door den Schryver ran JULIA
MANDEVILLE. Uit Jet Engelsch vertaaïd. Vier Doelen. Te Am-

fierdarn, by J. B. Elwe. 1783. In octar'o u26 biadz.

Een drietal Minnehandeli ngen van Edward Rivers en Emelie
Montague, van 7o1;n Temple en Luce Rivers, Zuster van den.
bovengenoemden , mitsgaders van chn Fitsgerald en flrabeiïa
Ferrnor,, waaronder die van het eerstgemelde paar de hoofdrol
ípeelen, vereenigen zig in deeze Geschiedenis, door eene onderlinge briefwis;icl'uig deezer Perfoonen. Ze worden alle drie
tot een gewenscht J iuwel; k gebragt ; en de tedere Liefde,
in Tiede van te verzwakken , gelyk maar al te veel in 't Huwelyk plaats heeft , wordt in deeze Echtgenooten van tyd
tot tyd veeleer sterker, en verbindt ieder Paar ten naauwfie aan
elkander. Ieder Paar is eenigermaate vn eene veifchillende
geestneiging ; doch ze hebben dit niet elkander gemeen, dat
elks Huwelyk gegrond is , op eene aandoenlyke, maar, door
verftand; geregelde Liefde; het welk hier voorgeftcld wordt,
als de recite bronwel van waarlvk gelukkige Huwelyken.
Dit ten leevendiglie in te boezeroen is, naar 't ons voorkomt,
liet hoofdhedoelde van deezen Roman ; waarin de aandoen
trekken der kuifche Min, en eer zuivere Huwelykslief--lykfte
dc, op 't juistlte afgemaald worden , zonder egter de goede
zeden in het allerminfie te kwetzen. Het verfchil in de gemoedsneigingen , en het onderscheid der daaruit ontltaande
Werkzaamheden van dit drietal lievende Paaren, brengt cone
verfcheidenheid te wege , die het verhaalende gedeelte van
deezen Roman te gevalliger maakt; terwvI dit tevens .gelegen
geeft, tot liet invlegren van zo veel meer onderlcheiden-heid
opmerkingen en lesten , nopens het geene neen in agt heeft
te neerpen, om een gewenscht Huwelyk aan te gaan , en 't
zelve op den duur gelukkig te doen blyven. -- Buiten dit
hoofdbedoelde in de Brieven deezer Gelieven, komen 'er on.
der dezelven ook anderen voor, die over andere onderwerpen gaan, welken mede hunne leerzaamheid en gevailigheid
Lebben.
.

-

of aangetekende byzonderlieden eener jonge juffer; op,
Naare driejaarige reize door Frankryk. Door haar zelve hefchreevena, In 's Gravenpage, by H. H. v, Drecht, 1783.
Behalven liet Voorwerk, 228 bladz. in octavo.
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Dit liukje is, gelyk men van dingen van dien aart (preekt,
eenigzins in 't gebroken. Het heeft voor een Ronan te
veel van eerre Reishefchryving; en voor eene Reisbefchryving te
veel van .eelr Roman : voor eerre Reisbefchryving is het te opperva
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via(kkig; en voor een Roman zyn de gevallen deels niet geestig
genoeg uitgedacht, en deels te min ingewikkeld of te zeer gedwongen, om des Leezers aandacht te treffen , of hem recht
belang te doen neemen in de lotgevallen van sideline. Mogelyk
is 't een proeffluk van eene Schryfiler, die haare krachten in
deezé Poort van Ichriften beproeft; en 't zou dan wel kunnen
zyn, dat het vervolg beter voldeed, 't geen wy zullen afwag_
ten. 't Is 'er intusfchen zo mede gelegen, dat het zonder kwet_
zing der goede zeden geleezen kan worden; en men ontmoet
'er hier en daar nog al eenige leerzaame aanmerkingen in.

Tuin - Catechismus voor Liefhebbers van Tuinen, door W. GENTMAN, Tuinier op Tuin- en Veidzicht. Met een koperen plaat
van de Tuingereedfchappen. Te Utrecht, by G. v. d. Briny
Jansz., 1783. In octavo, 134 bladz.
Men levert in dit Stukje eene geregelde onderrigting wegens
het tuinieren, of 't geen men, ter voordeeliger bewerkinge
van een moes- en vrugttuin, hebbe gade te flaan. De OpftelIer van 't zelve heeft de lusttuinen buiten zyn bel}ek gelaaten,
en bepaalt zig tot het nuttige en voordeelige ; om aan te
wyzen, hoe een Landman een gedeelte van zynen grond,
met het meeste voordeel, tot een vrugtbaaren moestuin en
boomgaard kan bearbeiden. Onder den vorm van eene zamenl'praak tusfchen een Landman en een Tuinier, wordt liet
voornaamfie, dat hiertoe betrekking heeft, beknopt en klaar
ontvouwd. Ter gemaklyker handleiding is 'er nog bygevoegd
een Tuin - Almanak; welke van maand tot maand vermeldt, wat
'er ten meesten nutte te doen zy; en dit berigt gaat, op ieder
Artykel, vergezeld van eene aanwyzing der plaatzen, alwaar
neen desaangaande een breeder verlag, in de onderrigtende
Zamenfpraak zelve, kan vinden. Voorts komt hier nog ten
flat een flanhangzel voor de liefhebbers van bloemen, behelzende een korte befchryving van de voornaamf}e en meest bekende bloemgewasfen, volgens Bene alphabetifche lyst; neven
een beknopt berigt, hoe men dezelven voortteelt.
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LETTER- OEFENINGEN.
Verhandelingen, raakende den Natuurlyken en den Geopenba,rden (^edsdienst, uitgegeeven door TZvLER's Godgeleerd Genootíchap. lilde feel. Te Naeirlerm, by J.
Enfchedé en Zoonen, en J. v. %Vairi 1783. Behalves
de Vooraf raak, en de nevensgaande Latynfche.Prysver1iande!ing, 347 'tladz. in gr. quarto.
ieder, die maer de minfle oefeniijg in Wysgerige
Een
en Godgeleerde befchouwingen bezit, weet, dat de

Leer van 's Menfchen Zedelyke Vryheid, door alle tydetn
heen, zeer verfchillend begrepen werd; en dat zelfs zy,
die 's Menfchen Zedelyke Vryheid handhaven, tegen dezulken , die hem aen een voltlrekt noodlot of een nood
dwang onderwerpen, het niet eens zyn , in de-zaeklyn,
bepaling, en de daertnede overeenitomflige verdediging
van dezelve: 't Is des, daer dit Stuk van een wezenlyk
gewigt is, nademael het een zeer grootes invloed op der*
Godsdienst heeft, niet vreemd, dat de Leden van Teyler's Godgeleerd Gencotfchap ,, in beantwoording aen hunne
inftelling, op dit onderwerp hyzonder gedagt, en de vol
hebben: „ Waar--gendPrysvaw ogeftld
in beslaat 's Menfchen Zedelyke Vryheid, en hoe
wordt, volgens die bepaaling, ten bondig[le betoogd,
dat wy Menfchen vrywerkende Weezens zyn?"
De Verhandelingen, hun hierop ter hand gekomen , waren, naer luid van 't Voorbericht , zeer onderfcheiden ;
en, na ene oordeelkundige fchifting van dezelven, hebben
die Heeren een viertal van Verhandelingen bovenal der
drukperfe waerdig geoordeeld : daerotntrent in agt nemen.
de, de merkwaerdigfie verfcheidenheid der gevoelens,
en de hunnes oordeels gefchikttle manier van uitwerking.
Ter dier oorzake ontmoet men hier, in elke Verhandeling,
een verfchillend gevoelen nopens dit, onderwerp voorge.
field, 't welk derzelver Schryvers duidelyk trachten te
verklaren en bondig te bewyzen. Ene verfcheidenheid
van die natuur maekt het lezen van vier Verhandelingen,
over het zelfde onderwerp, gevalliger en leerzamer; en
G
zy'
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zy, die lust hebben om dit gewigtig Stuk oplettend na
te fpooren, zullen zekerlyk den tyd niet beklagen , welken
zy aen 't lezen deezer Verhandelingen besteed zullen heb
gemerkt ieder Verhandeling in hare Poort, hoewel-ben:
de ene, naer elks denkwyze, den Lezer boven de andere wel moge gevallen, met zo veel oordeels uitgevoerd
zy , dat ze den onpartydigen overweger van 's Menfchen
Zedelyke Vryheid voldoening kunne geven. Wy
zullen, om dit f^rtykel niet te breed te doen uitloopen,
ons niet ophouden, met deze of gene dier Verhandelinge
in 't byzonder, maer alleenlyk uit ieder derzelver de bepaling van 's Menfchen Zedelyke Vryheid opgeven; waerdoor men de verlcheidenheid der daeromtrent beweerde gevoelens te gereder zal kunnen nagaen.
De Floogleeraer }osEPxUS PAP DE FAGAEA$, wiens Ver
gouden E,erpry> heeft weggedragen , (van-handelig
waer dezelve ook in 't oorlpronglyke, de Latynlèhe Tael,
by deze verzameling gevoegd is,) drukt zich , na enige
voorafgaende aenmerkmgen en redeneeringen, ter verklarirtge van dit onderwerp, deswegens aldus uit.
„ Na dit alles mogen wy 's menfchen veyheid opgeeven
„ als een vermogen, dat by bezit, om uit veele bekende
„ goederen , geen van welke hy, door de natuur, of
„ door eenige , het zy klaare, liet zy duistere voorilellin„ gen, genoodzaakt is, den voorrang te geeven, één boven

de anderen, te verkiezen, liever dit, dan dat, besluit
„ te neemen, en volgens het genomen befluit te handelen;
„ tot welk vermogen, op dat het zedelyk genoemd moge
y , worden , niets meer nodig is , dan dat de mensch, niet
„ reden en verpand begaafd, zedelyke denkbeelden hebbe,
„ en naar dezelve zich bepaalen en werken kan. Men
begrypt inmiddels, dat hier onder de veye daaden der
„ menfchen niet alleen de bèweegingen der ledemaaten,
„ maar ook die der hersfenen, door de kragt der ziele

,, voortgebragt, moeten gerekend worden.
„ In deze bepaaling word voor toegellaan gehouden, dat
,, het vermogen der ziel om zich te bepaalen van voorftel.
lingen niet afhangt. Op het oogenblik zeker, waarin
zich iemand bepaalt, word hy meer door het denkbeeld
van dat goed 't welk hy verkiest, dan door dat der
overige getroffen; maar desniettegenfiaande zon hy
„ zich anders konnen bepaalen, door zyn eigen vermogen
„ of kragt, die door de ge(Ieltenis der harsienen niet be„ paald wordt. Men roet dethalven de ziel niet by een
b a-
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balans, of de beweegredenen by gewigten, vergelyken,
zo als JkIYLE , LLII3 ITZ en anderen gedaan hebben,
, i maar veeleer erkennen, dat de wyze van vry te wer„ keli, door voorbeelden uit den invloed der werkelooze
„ ftoife, veel neer verduisterd dan opgehelderd wordt;
„ daar de vryheid uit zichzelve regelregt tlrydt tegen de
„ werkeloosheid; e n men veel beter voelen, dan door
„ vergelykingen , die hemels breedte van 't bedoelde oog,, m^rk atwyken, verklaaren kan, hoe dit zelfsvermogen
„ geheld zy."
in ene volgende Verhandeling, opgeteld door den Eer
dien de zilveren Eerprys-waerdnARCHIBLDM NE,
geiclhoul:en is, brengt men ons aenvanglyk onder 't oog,
dat uien zich, om een volkomen denkbeeld van de Zede lye Viylieid te vormen, vier zaken moet vertegenwoorte weten, ver/land, eigen neiging, werkzaeinheid
digen
en, geb urlykrieid *). Zyn Eerwaerde, deze vier zaken afzonderlyk ontvouwd, en als noodzaeklyke vereischten
aangedrongen hebbende, leid daer uit af, dat de leer,
welke dit alles oplevert,, deze is: „ Een weezen, 't
geen wat liet doet 't geen zulks doet met verkiezing ,
en welks werkingen voortkomen van een werkzaem
beginzel , in het zelve , is een vry weezen, een zedelyk
„ werker." Overee ikomítig hiermede , helt by , na getoond te hebben, lat de nien.;clr zodanig een wezen is,
het betluit zyner Verhandelinge indezervoege voor. „ De
„ inylaeid is (lat vermoogen, liet welk de mensch bezit,
„ van uit zigzelven te willen, en door daaden van zynen
wil te werken, op de werktuigen van zyn ligchaan,
en de voorwerpen buiten hem, die onder zyn bereik
De mensch een weezen zynde, dat kent,
zyn.
„ oordeelt, kiest en wil, bezit dit vermoogen in de daad,
en de gewaarwording der veyheid oogingen baarende,
„ die de ziel verheevenheid en weezenlyke kragt byzetten,
is dienstig ter beteugeling der driften, die ons geluk
;

,

„

„ en

O In de oorfpronglyke Franfche Verhandeling flaet , gelyk
hier aangewezen wordt, Intelligence, Spontaneité, activité et
contingence. De Nederduitl'ehe Vertolker zegt by die gelegenheid : „ Mooglyk zal men myne vertaaling van 't woord
Spontaneite niet goed agten. En, ik heken, zy voldoet
„ my zelven niet. Doch ik weet geen beter. De woorden
van , zelfsheid en zelfwerking, die ik by anderen- aantrefÍe9
,, fmaaken my nog minder."
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s , en 't geluk der Maatfchappye wederftreeven.
„ Reden, eindelyk, en ondervinding toonen het beffaan
„ der zedelyke veyheid. lle Goddelyke openhaaring leert
„ dezelve allerwege , en op een volgend tooneel, daar
„ Wy niet meer ten deele zullen zien, zal zy voor ons
„ verfchynen in al haar luister."
Een ongenoemde Schryver, wiens Verhandeling, uit het
Latyn in 't Nederduitsch overgebragt, de derde plaets
bekleed, vooraf aengemerkt hebbende , dat in alle twistgedingen over 't geen men ene veye daed noemt, de
groote vraeg zy, of die van den werker zelven voortkome;
zo dat gene kragt van buiten , hoe genaemd, of gene
noodzaeklykheid uit de natuur of toelland des werkers,
hem tot werken gebragt hebbe; maer zo dat de werker,
door zyn eigen aendryven , of uit zichzelven, gewillig,
die daed bedreven hebbe 2 leidt uit de verdere overweging
hiervan liet volgende af: „ 'Er worden des tot
eene daad, zal dezelve vry genoemd worden, inzonder„ beid vier zaaken vereischt. De werker moet uit zyne
eigen kragt werken : by moet ten zelfden tyde ook niet
„ kunnen werken : hy moet z:g van 't werken kunnen
„ onthouden: en eindelyk de bet}iering der kragten om te
werken moet zyn eigen bedryf wezen, zonder aan eeni„ ge lydelykheid onderworpen te zyn." Ter nadere ver
voegt hy 'er by : „ Indien eens iemand , door-klaringe
ondervinding geleerd hebbende , dat gy hem altoos
„ dermaate ten beste raadt, dat hy zelf zyn eigen welzyn
„ niet beter kan behartigen , zynen wil aan uwen raad
„ onderwerpt, die zou evenwel moeten geoordeeld worden
vry te werken , want by wordt door uwe bevelen niet
,, tot werken gehragt , hy wordt van n niet geregeerd ,
maar regeert zichzelven op uwe bevelen. Eene daad is
,, derhalven vry, welke, terwyl zy ook kunnen niet be„ ífaan , voortkomt uit eigen kragt des werkers , gewillig ,
„ en uit zyne eigen voorneemen. En dus is cie veyheid
„ zelve het vsrmogen van door eigen kragt gewillig vest
re lellen om iets te doen; of, zo als laater wysgeeren
liever zeggen , zich tot werken te bepaalen."
Hiernevens komt wyders nom ene oorfpronglyk Nederduitfche Verhandeling van den Heer KOENELIS VAN DE9
Bosex te Rotterdam ), welke de Vryheid in drie foorten
ver„

() In deze Verhandeling zyn twee zinftoorende drukfouten
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verdeelt; Wettelyke, Natuurlyke en Zedelyke Vryheid,
waervan hy ons deze bepalingen geeft :
,,. Wettelyke
„ veykeid bettaat in iets te mo.en doen of nalaaten, of
„ iets op deeze of gene wys te mogen doen. iVa uer yke
„ vryheid betl:aat in iets te konnen doen of nalaaten, of
„ iets op deeze of gene wys te konnen doen. Zedelyke
„ vryheid be(laat in te konnen befluiten om iets te doen
„ of na te laaten, of om iets op deeze of gene wys
„ te doen: met andere woorden, in te konnen w lien iets
„ doen af nalaaten, of te konnen willen iets op deeze
„ of gene wys te verrigten." Zy hebben, ge lyk hy wat laager aenmerkt alle drie deze charakterizerende eigenfchap der Vryheid, „ dat 'er bepaaling ,
„ dwang en noodzaaklykheid door wordt uitgeflooten, en
„ den meusch keus, refit of magt, van doen of nalaaten,
„ of van dus of zo te handelen , door gelaaten wordt.
„ Wetielyke Vryheid veroorloft zekere daadgin , maar
verpligt 'er niet toe. Natourlyke vryheid geeft vermo„ gen tot zekere verrigtingen , maar noodzaakt 'er niet
toe. Zedelyke vryheid fielt in fiaat tot liet neemen
„ van zekere befluiten, maar dwingt 'er niet toe." De
naeuwkeurig en oordeelkundig onderfcheidende Heer van
den Bosch legt het 'er voorts op toe, om te toonen, dat
deze zyne bepaling van de zedelyke vrylieid aen het oog.
merk der vrage voldoet, in zo verre zy die vryheid is
uit hoofde van welke hy, die dezelve bezit , een vry
is; 't welk in de vraeg bedoeld word, na -werkndz
dezelve fpreekt van te betoogen, dat. wy menfchen-dien
inderdaed veywerkende wezens zyn. Dit doet hem de
vrye werking van . een wezen, uit hoofde van deze drie
foorten van vryheid, ieder op zichzelve, voornellen:
„ Men kan, vervolgt hy, in den eert en zin, zeggen dat
„ iemand vry werkt, die door geene wetten gebonden,
„ die zyn eigen meester is, dien het vry haat zyne verkiezing te volgen, die handelen mag naar zyn welge„ vallen. In den tweeden zin kan men zeggen dat ie„ mand vry werkt, die doen kan 't geen hy wil, daarin
„ noch door natuurlyk onvermogen van ligchaam ofgeest,
„ noch door ' beletfels van buiten verhinderd wordende,
„ Eindelyk, men kan in den derden zits zeggen dat
„ ie
enigermate melding vorderen. Men leze hi. 2.?J.-ingefop,d
eeg. 15 en 16 innerlyke in ftéde van injlemlyke; en men voege
bi. 276 reg. 3. v. ond. achter de woorden dat gene te befluiten,
nog, tivaar toe wy befluiten
G3
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i iemand wy werkt, die het vermogen heeft van een
„ befluit te neemen, en ook ten zelfden tyde van het
„ niet te neemen , of tot iets andérs , en zelfs tot liet
„ tegenovergettelde te befluiten, zonder door eenige
„ beweegredenen genootzaakt te zyn tot befluiten of
niet befluiten, of tot zulk of zulk een befluit."
Gemerkt men nu, als men van een vrywerkend wezen
fpreekt, niet oogt op een wezen dat vry werken mag,
maer dat vry werken kan; zo komt de eeríle foort van
vrywerkers, die alleen betrekking heeft tot de.gecorlofdheid, in dit geval niet in aenmerkiug; maer de vraeg is,
of de Natuurlyke veyhid op zichzelve genoegzaem zy,
dan of 'er de Zede-yke veyhed by moete komen , om ie
een vrywerkend 1vet.en, in den juisten-mande v
zin dier benaminge, toe te eigenen. En de Opfteller dezer
Verhandelinge toont ten duidelykfte, dat, fchoon hy, die
ene Nattiiurlyke en geen Zedelyke vryheid bezit, in een
zekeren zin, dien naem konne dragen, dezelve echter in
volle kracht, en naeuwkeurig gefpruken, alleen toekomt
aen hem, die de vryheid van befluiten zo wel als van
uitvoeren , en dus zo wel Zedelyke als LV i tuurlyke vryheid
heeft. Ja 't is blykbaer, gelyk hy doet .zien, dat de
Natuurlyke, zonder Zedelyke hryheid, iemand niet tot
een vrywerkend wezen maekt, en dat ' er integendeel niet
altyd Natuurlyke vryheid vereischt word, om vry te werken, als zynde willen en befluiten ook werken, te weten,
van den geest, die vry verricht kunnen worden, a1 is 't,
dat onbekende en onoverkomelyk hinderpalen de uitvoering beletten. Intusfchen is 't, zo als de Heer van den
Bosch zeer wel opmerkt, onbetwistlyk, „ dat, fchoon in
ieder byzonder geval, natuurlyke vryheid niet gevorderd
„ worde tot een e vrye werking, een -vrywerkend wezen
„ egter ten minl}en in fommige gevallen, natuurlyke vry„ heid hebben moet: dewyl 't onmogelyk zyn zou , indien
„ men by ondervinding wist zyne belluiten nimmer te
konnen uitvoeren, eenig befluit te neemen."
,

,Proeve over 's Menfchen Zedelyke TTryheid. Te AmJterdam,
by P. Hayman. Behalven het Voori'erk, 7ó bladz in
gr. octavo.

TJit de Voorreden van dit Gefchrift befpeuren wy, dat
deszelfs Opfteller het, ter beantwoordinge der bovengemel.
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melde Prysvrage, aen Teyler's Godgeleerd Genootfchap ingeleverd heeft; en dat hy, bemerkende dat zyne Verhandeling niet nevens de anderen gedrukt zou worden, goedgevonden heeft, dezelve afzonderlyk het licht te doen
zien (*). Hy fact zich deswegens zeer befcheiden uit,
zonder het Genootichap enigzins te kwetzen; als wel begrypende dat het Genootfchap alle de inkomende Verhandelingen; die in hare foort geagt mogen worden opmerking
te verdienen , niet gevoeglyk ter drukperfe kan geven.
Het gevoelen door den Autheur voorgeftaen komt genoeg
overeen, met dat van den ongenoemden Sch; yver der-zaem
voorgemelde derde Verhandelinge, en veelligt is in de
vergelyking dier twee Verhandelingen, (daer 't Genootfchap
de verfcheidenheid van gevoelens in 't oog gehouden
heeft,) de reden te zoeken , waerdoor de ene geplaatst en
de andere ter zyde gelegd is. — Wat hier van zy, de
vóorftanders der denkwyze van Leibnitz'over 's Menfchen
Zedelyke Vryheid zullen nog de ene noch de andere Ver
keuren , als zynde beiden wel uitgevoerd;-handeligkwé
en in een geval van die natuur is het te wachten, dat
zommigen aen die, en anderen aen deze , Verhandeling de
voorkeur zullen geven.
Rakende de bepaling van 's Menfchen Zedelyke Vryheid,
door den Schryver dezer Proeve, (die ons, eenflemthig
roet het bygebragte uit de andere Verhandelingen, nog te
snelden (tact,) dezelve is kortlyk deze. „ De Zedelyke
, Vryheid van den Mensch is gelegen in het kennen van
het goede; en het kiezen der Ziele van dat geen, welk„ zig het Verfland als goed voori}elt." Naer deze bepaling ontvouwt by dan verder 's Menfchen veyverking, die,
gelyk zyne Zedelyke Vryheid enkel . in de Ziel gezogt
wordt, zo ook alleen in dezelve en in derzelver vermogens
plaets moet hebben; 'houdende de veywerking haren zetel
in het Verftand en in den Wil, waertoe, gelyk by voorts
toor)t,
(*) De Autheur had waerfchyniyk voldoenende reden, om
by zyn leven , gelyk hy 't uitdrukt , agter de fcherm te zittest ;
dan daer hy nu reeds overleden is, en de Verhandeling hem
ter eere (trekt, agten wy het niet oneigen te melden, dat
men dezelve verfchuldigd is, aen den Eerwaerden JAN VAN
CILSE, die zyne voorgaende Verhandelitig over Gods byzondére
77oorzienigheid, met den tweeden zilveren Eerprys bekroond
gezien heeft. Zie Verhandelingen van dit Genootfchap. Ilde D.
14. i39• en very.
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toont, de vier navolgende •zaken vereischt worden: „ ( t.)
„ 'Er moet in de verílandelyke befchouwing , en to de
„ neiging der ziele tot het gekende goed, niets zyn, dat
„ den naam van 13ewtwerking verdient. ;' 2.) De neiging der
„ ziele moet beveyd zyn van uii yendigen — van ir;wven„ digen dwang. (3.) Geene beletfelen moeten die neiging
„ verhinderen. En (4.) behoort inzonderheid tot het
„ denkbeeld der Zedelyke Vrywerking, der Menfchen aan„ fpraaklykheid voor hunnen eigen Regtbank of voor eenen
„ 1 Ioogeren, voor zo verre zy, door liet IIoogfle Weezen
tot zedelyke deugd kunnen verpligt worden, niet belof„ ten van belooning voor het nakoomen van deszelfs
„ wille , en niet bedreiging van ftraifen, wanneer zy dien
„ verzuimen , der MenfcIen aan/praa;'-dy heid wegens hunne
„ daaden, door hen en veywillig verrigt."
-

„

Zesde en zevende Leerreden over de voorgewende werking des
Satans in den tegenwoordigen tyd, door F. G. cx. RUTZ.
Hoogduitsch Preazkant in. de Lutlaerfche Gemeente, in 's
Rage. Uit het Hoogduitsch vertaald. In 's Gravenhage
by J. du Mee 1783. In gr. octavo J19 biadz.

f

vereenkomtli.g met liet voorheen gemelde plan van den
O Leeraer
Rutz (*) behelst de zesde Leerreden ene

overweging van die plaetzen uit de Schriften des Nieuwen
Verbonds, waerop de Voorflanders der door hem betwiste
Stellinge hun gevoelen gronden. Zyn Eerwaerde gaet ieder plaets afzonderlyk na, ontvouwt derzelver zin , en
toont, dat gene derzelver een duchtig bewys oplevert,
ter ftavinge van de voorgewende, nog gefladig duurende,
onmiddelyke werkingen van den Duivel , onder ons Menfchen op onze Aerde. - Tot dus verre firekten deze
Leerredenen, zo ter ophelderinge van den fact des ge
-fchils,entrmdgvalykenmrito
dit onderwerp betrekkelyk, als ter wederlegginge der bewyzen, die gemeenlyk voor 't opgewelde gevoelen by;ebragt worden. En hierop laet nu de Eerwaerde Rutz
tyre zevende of laetfte Leerreden over dit onderwerp
volgen, welker hoofd{lelling deze is. De Leeiflelling: de
Satan werkt nog geftadig onmiddelyk op onze aerde, en
onder ons menfchen, heeft gewichtige Gronden tegen zich,
wordt
(*) Zie boven bi. 14.
,
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'wordt voor ons dikwerf gevaarlyk en nadeelig, en is voor
ons, al ware zy gegrond , nutteloos en onbruikbaar.
Naer de inrichting dier hoofditellinge is vieze laet({e
Leerreden tweeledig. In de eerfte plaetfe komen hier in
aenmerking de gronden, welken tegen die I,eerltelling

pleiten, als mede het - geweer en nadeel dat 'er uii; „erf
uit ontl aet. En voorts toont zyn Eerwaerde dat die
Leeri'elling, zo ze al gegrond ware, geenzins zou behooren onder de nuttige en bruikbare , dat is, ouder zulken ,
waervan men zich bedienen kan, om daerdoor fchade en
nadeel te verhoeden , en van zich af te wenden ; of, om
daerdoor zyn voordeel te bevorderen: 't welk, gei' k by
doet zien, in deze geen plaats heeft; des ze voor on,^
bruikbaer en onnut te houden zy;. dat hem in zyn ge
nopens dezelver ongegrondheid bevestigt; waarom-voeln
by ten Plot zegt:. „Daar God ons in zyn heilig Woord,
„ noch Middelen en Wapenen tegen de onmiddelyke
„ werkingen van den Duivel aan de hand gegeeven,
„ noch in zyn Woord aangetoond heeft, hoe en op wat
„ wyze wy de bekende middelen , tegen de Verzoekingen
„ tot de Zonde in 't algemeen, gebruiken moeten, om
„ de voorgewende onmiddelyke Verzoekingen en Aanprikkelingen des Duivels tot Zonde en Boosheden
„ vruchteloos te doen zyn , zo volgt natuurlyk en onge„ dwongen, dat dit Leerhuk niet in zyn Woord gegrond,
en dat liet waar is, wat PAULUS fchryft i Cor. X: 13.
Daar is nog (het woordje nog Raat niet in 't Grieksch)
„ geen dan menschlyke Verzoek: ng over u gekoomen , maar
„ God is getrouw, die u niet laat verzocht worden boven uw
„ ,vermogen, maar maakt, dat de Verzoeking zoo een einde
„ neeme, dat gy 't kunt verdraagen.” Deze Leer
reden ítrekt dus ter bevestiginge van zyn gevoelen, gelyk
de vóorgaenden gediend hebben ter wederlegginge van 't
betwiste Leerilelzel ; en men zal by 't doorbladeren ligt
ontdekken, dat de Eerwaerde Rutz niet te tellen zy,-lyk
onder dat flag van Godgeleerden , die fterk in 't wederleggen van party, moer zwak in het verdedigen van hunne eigen denkbeelden zyn ; 't welk maer al te veel in
Godgeleerde Twistfchriften plaets heeft.
Zyn Eerwaerde geeft ons verder in een Nabericht nog
te kennen, dat men, ter nadere bevestiginge van deze en
gene byzonderheden in zyne Leerredenen, waarover by
zich niet welvoegelyk in dezelven kon uitlaten ,• een af
Stukje heeft te wagten , onder den_ tyrel-'onderlyk
G5ii
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13YVOF.CZELEN tot de zeven Leerredenen gehouden tegen de
ong gronde , en dik verf voor ons geraarlyk en nadeelig wordende i.eerflelling enz. Mitsgaders dat hierby in een AANHANG zal komen , de vertaling van een geleerd en Iezenswaerdig Latynsch Tractactje, de Dcenione et Damoniaci , opgesteld door den geleerden Gereformeerden Hoogleeraer in de Godgeleerdheid te Zerbst, _loHINN SnILON
LINDINGER, verrykt met latere ophelderingen en byvoegzelen, die zyn Hoogeerwaerde den Leeraer RUTZ reeds
fchriftlyk heeft toegezonden.
,

,

Godgeleerde Briefwisfeling van eenen navvorfcher der Waar,
heid over de verzoening van deeze en andere Waerelde;;
met God door Christus. Uit het Hoogduitsch vertaald;
Te Ainflerdam, by M. de Bruin, 1783. Behalven liet
floorwerk .166 bladz. in gr. oaiavo,
aenleiding tot deze Briefwisfeling heeft gegeH etvengeen
komt kortlyk hier op uit. De overtuigende begegrondheid van het Nieuwe Steizel, no-

fchouwing der
pens het Heelal , als befiaende uit ene ontelbare menigte
van Waerelden , door redelyke Wezens bewoond, heeft
zeker Perfoon, naer 't fchynt, doen denken, op het zedelyk gedrag dier Wezens , welken andere Waerelden ,
buiten de onze, bewoonen; en hy heeft het genoegzaam
zeker geoordeeld, dat,. zo niet allen, ten minflen enigen
dezer Waerelden , bewoond worden , door Wezens ,
die , op ene foortgelyke manier, als wy Menfchen in onze Waereld, gezondigd hebben. By de befchouwing hiervan heeft hy gevoegd ene overweging van de Leer der,
Verzoeninge met God door Christus, zo als ze ons, niet
betrekkinge tot deze Waereld, voorgeíteld word : en by
heeft de overweging hiervan niet kunnen overeenbrengen,
met zyne voorgeinelde befchouwing, zonder, zyns oordeels , tot ongerymdheden te vervallen, of de Euangelieleer der Verzoeninge te verwerpen. Het ongerymde volítrekt moetende wraken , heeft zulks hem tot het laetl}e
doen overhellen, en ingevolge hiervan enigzins genoopt,
om de Godlykheid der Euangelifche Openbaringe in twyfel te trekken , zo niet te loochenen. Intusfchen noode
hiertoe willende komen , heeft hy 't raadzaem gevonden,
deze zyne twyfeling te openbaren, door het zenden van
een Brief aen verfcheiden beroemde Godgeleerden in
Duitsch-
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Duitschland en Zv)itzerland , met verzoek , dat ze de
goedheid geliefden te hebben, om hem desaengaende nader te onderrichten , ten einde hem uit dien doolhof,
waerin by zich bevind , zo 't mogelyk ware, te redden.
Een aental van dertien Antwoorden, (of hy meer Brieven gefchreven en Antwoorden ontvangen hebbe , geeft
by niet te kennen,) is hem op dit zyn voorhel ter hand
gekomen; en 't heeft hem goedgedagt dezelven door den
druk gemeen te maken; beoogende hiermede, gelyk zyne
Voorreden aenduid , ook anderen op te wekken, om zyne
voorgeftelde twistvraeg,, alzo hy van zyne twyfeling niet
geheel ontheven is , nog verder op te helderen. Mannen
van naem hebben , in deze hunne beantwoordingen van
dien Brief , dit Stuk met oplettendheid behandeld ; en
daer ze de Leer der Verzoeninge, (waeromtrent de Christenen, gelyk bekend is, verfchillende denkbeelden voeden,) niet allen op dezelfde wyze verklaren, zyn hunne
oplosfingcn van onderfcheiden aert. Dit maekt het lezen
van zo veel Antwoorden op énen Brief, over het zelfde
onderwerp , te gevalliger voor hun, by welken dit Stuk
nog enige bedenklykheid , (fchoon niet van dat uiterst
gewigt,) mogt hebben : overmits dit onderwerp, door zo
vele verfchillende overwegingen , als van alle zyden befchouwd , en in velerleie gezigtspunten gefteld word ;
't welk voor menfchen van verlèhillende denkwyze en
vatbaerheid wezenlyk nuttig kan zyn. Wy willen ons
niet onderwinden, om beflisfend te oordelen, welke beantwoording de beste zy ; daerze tog merendeels zo ingerigt zyn, dat ze, naar de gronden , op welken ieder
Schryver bouwt , in hare foort , voldoende geagt mogen
worden, ter oplosfnge der voorgeftelde twyfelinge.
't Is waer , de Brieffchryver fchynt 'er niet volkomen
in te kunnen berusten; dan hierover hebben wy ons niet
te verwonderen, gemerkt hy zich inwikkelt in ene navorfching van Gods handelwyzen omtrent andere (Werelden;
een onderwerp , waerin hem geen menseh , by mangel
van ene Openbaring desaengaende , enige onderrichting
kan geven; en waeromtrent men , ten aenzien van denkbeeldige zwarigheden, niet wel verwachten kan , dat iemand ene voldoende oplosfing zal verlenen, aen zodanig
enen als onzen Brieffchryver , die zo geneigd is om te
twyfelen , dat hy overhelle, om op dezen grondfiag alleen den Christelyken Godsdienst in twyfel te trekken.
Zulks toch , moet men zeggen , is ten uiterfle
vreetrad.
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vreemd. De grondflag zyner twyfelingen ligt alleen in
het aennemen van een nooit bewezen voorftel, „ dat de
bewoonders van enigen dier andere Waerelden, op ene
„ foortgelyke manier, als wy Menfchen in onze Waereld,
„ gezondigd hebben:" en op de vooronder[lelling, „ (lat
„ deze dus gefielde zondige bewoonders dier Waerelden,
„ op de eigenite wyze , met Gode verzoend moesten
„ worden , als God zich desaengaende omtrent deze
„ Waereld geopenbaerd heeft." Beide deze vooronder
moesten eerst bewezen worden, eer de Brief--fteling
fchryver enigen grond had, om zyne twyfeling te koesteren: en, gel}eld , dat by zyne denkbeelden van 't een
en 't ander niet met elkanderen overeen kon brengen ,
waerom dan eer getwyfeld aen de Godlykheid der Euangelifche Openbaringe , dan aen de gegrondheid zyner
onderflellingen ? Hierover heeft men zich, onzes oordeels , met rede te verwonderen. Ook is in de gegevene Antwoorden ten duidelyk(Ie getoond, dat de Autheur,
(zyn eerfte voorltel, fchoon niet bewezen, hem al eens
toege[laen zynde,) inderdaed niet geregtigd is , om de
laet[te vooronderflelling ftaende te houden. Heeft God
zich, nopens de Verzoening , met betrekking tot deze
Waereld, op ene zekere wyze geopenbaerd; was die de
beste, als meest overeenkomflig niet Gods Wysheid, en
dus noodzaeklyk , ten aenzien van deze Waereld , zci
volgt 'er geenszins uit, dat even dit zelfde plaets heeft,
met opzicht tot andere Waerelden ; welker betrekkelyke
omfiandigheden zeer veel van de onze kunnen verfchillen.
Men mag dit zeer gerust der Godlyke Wysheid en Goedheid aenbevolen laten; wel verzekerd zynde , dat by,, die
voor 't geluk der bewoonderen dezer Waereld, ten hun
opzichte , den besten weg heeft ingeflagen , dien ook-ne
zekerlyk zal houden, met betrekking tot de bewoonden
van andere Waerelden.
Wy willen nog feeds het beste van den Brieffchryver
hoopen, maer wy duchten toch voor een flinks oogmerk;
daer ons die gewigtige twyfeling , op zulk een losten
grondflag, ten uiterste vreemd voorkomt. En 't geen ons
te meer hiervoor doet duchten, is, dat de Brieffchryver
in zyne Voorreden te kennen geeft, hoe één der antwoorden hem allermeest bevredigd hebbe, zonder uitdruklyk te
melden, welk antwoord het zy. Had by zulks nader
nengewezen, dan zou men duidelyker begrypen, wat hem
inzonderheid belemmere; en men zou dan, beter in tlaet
ge.
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geleld zyn, om hem, naer 't bovengemelde oogmerk der
uitgave van dit Gelchrift , nadere opheldering te verlenen.
Bedoelde hy eigen lyk het een of -ander Godgeleerd
Zamen(Ielzel over de Verzoening , en had hy geen oog
om de Godlyke Openbaring , door het aentasten van-merk
Menschlyke Leeringen te wonden, dan had hy meer overeenkom(tig met het character van een navorfcher der Waerheid gehandeld, door zich openlyk tegen dat Leerflelzel
te verzetten ; dan door zich nu voor te doen als een twyfelaer omtrent den Christelyken Godsdienst , onder voor
dat by de Euangelieleer niet overeen kan bren--wendzl,
gen, met zyne eigen gernaekte vooronderflellingen; welker
laetite althans, noch door Rede, noch door Openbaring,
met enigen fchyn bewysbaer is.
Priecepta Medicina: Pxae`tica: in uftim Academicum digesta,
a N. G. OOSTERDYK 7oann. Fil. Lugd. Bat. apud
4. et .7. Honkoop 1783. 8vo. f. m. absque Prolegom.
2 93 PPet is buiten allen twyfel , dat men, zedert de tyden
van den onfterfyken BOERHAVE , groote vorderingen
in de -eneeskunst gemaakt hebbe , en dat , ondanks de
Hoogachting , die men aan de verdienften van deezen
tivaarlyk grootes Man fchuldig is, men nogthans niet kan
ontkennen , dat zommige zyner Leerflellingen, door de
herhaalde Wáarneemingen, worden tegengeíprooken. —
Laatere Ontdekkingen, zo wel in de Geneeskunst zelve,
als ook in andere takken van Weetenfchappen , die met
de Geneeskunst in verband íl:aan , hebben zo wel op het
be1piegelénde als prac`ticaale gedeelte derzelven eenen, zeer
voordeeligen invloed gehad, en over verfcheidene duister
heden een meerder licht verlpreid.
De Wàarneemingen der beroemdíte en kundigl}e Mannen
hebben ons het charaéter, de oorzaaken, den loop, in de
waare geneeswyze van veele Ziekten , meer van naby leeren kennen , en langs deezen weg, die zekerlyk de veiligtte is , veele verouderde en naadeelige vooroordeelen,
uit het Systema des Geneeskunst, weggenoomen.
Met recht hebben dierhalven de Geneeskundigen reeds
lange gewenscht, dat een Man van kennis, oordeel, en
ondervinding , zig mogte verleedigen een Compendium Medicinse Practicum, dat vry van alle Systematische flaavet.
uya
,

,

H

Y06

N. G, OOSTERDYK

ny-, op echte Waarneemingen gebouwd , en om zo te
fpreeken by het Bed des Lyders opgefteld , te ontwerpen. - — Zulk een arbeid zonde niet alleen voor den
Leerling, maar zelf voor veele Geneesheeren, die meest
hunne tens aangenooinen Leerf}ellingen, blindlings ,-al
ja zelf met opoffering van hunne ongelukkige Lyders ,
volgen, van het uiterste belang zyn.
.Uan, ongelukkig, or#imoet deeze wensch eene zeer
groote zwarigheid: zy, welkers Geleerdheid, Ondervinding en aanhoudende Practyk , de meeste bekwaamheid
daartcae geeft, hebi,eij, door den last _ hunner bezigheden,
'er lust noch tyd toe. Andere, welke liet lot tot deezeii
raak als het ware bepaald heeft , zyn gewoonlyk zo gehecht aan het Systema hulls Voorgangers eke Leermeesters,
dat zy 'er geen vingerbreed van af kunnen wyken ; - het
welk hen dan alle laatere uitvindingen en verbeteringen ,
xo zy maar het minfle tegens hein geliefd Systema ièliytien aan te loopen, voorby doet zien`; verwerpendedezelven
als niets beduidende nieuwigheden. Nog andere wederom vervallen zo ten eenenniaal tot al wat nieuw en para
dat zy het gezonde menfc henverltand en de klaar--doxis,
dlyllykfte ondervinding;voorby loopen. .Dit waren
ten naasten by onze gedachten , toen ons de Pracepti
Mediciate Praélicce yap den Hoogleeraar N. G. OOSTERD1c
ter hand gefteld wierden; waar van" wy ten dee?eh opzig_
te een wry gunstig denkbeeld voedden ; dan, wy kunnen
?t niet ontveinzen, dat wy grootlyks in onze yerwagting
le- leur gefield zyn. Wy hebben dezelve met de vereischte :aandacht geleezen en herleezen: wy hebben Hoofd fbuk voor 1Ioofdfluk met de Inflitutiones Pathologicse van
den beroemden GA:UBtos,, als mede met de Infiitutiones
Van. den geleerden 009TzRUYi SCHACHT vergeleeken; en tot
ons. leedweezen gezien, dat de Hooggeleerde Sehryver zig
fliptelyk aan de Leeraeiliiigen zyner Leermeeste 1rs gehournen , enn byna alles. woordelyk van hun overgenoomen
heeft; zonder de Waarneeiningen, en meer verlichte denkbeelden, vary laatere Schryvers eenigzints gade te (laan. —
Het is, inderdaad, een waar ongeluk voor de uitbreiding
der Weetenfchappen en de verbetering onzer ,Kenni$fe,
dat de Leerlingen van groote Mannen, veeltyds, kleinder
an deeze willen blywen : even als of men hier door iiunne verdiensten en naagedachtenis te grooter eere aandoet;
.daar 'er intusfchen niets zekerder is , dan , dat in de Republiek4 der Letteren, Eder Lid veyheid heeft , om zyne
ge-
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gedachten over de Leerhellingen der grootfte Mannen te
uiten, en dat alle despotismus , ten deezen opzichte , voor
het ryk der waarheid ten eenenmaal fchaadelylc is.
flnnzicus .t'dato, ..:hartos Socrates , fed magisflrn;ca verftas.

Indien de Hoogleeraar uit in agt genomen had, zou zyn
Systeina , elfzes uordeels , meer dienst hebben kunnen
doen, dan zo als liet tegenwoordlig, is ; der zyn Hooga
geleerde nit te íterk het 1poor zyner Leermeesters volgt.
lie iiirigniog van hat t°ccrk verichiït zeer weinig van de
zo e en genoemde 1naji^t>liones van den Hoogleeraar oosTEROYtt SCHHACFIT. In de eenre ii leeling, wormen de
sta.>rb t communes uairerfales !gehandeld. In de tweede
koeien dc morbi cunjii ,res pal ticul tres voor. In de derde
worden de rn rbi propnii 5etius feq ooris, en in de vierde
of laatile afeieeling, de um bi 1 rzprii In á-at'.ria voorgedraa.
gen. -- Men kan zi, , dar tog alle fysteinatifche
verdeelingen der ziekten , gely,-k bekend is , haare zwaarigheid liebtuen , wel aan deeze algecicene verdeeling hou
maar in dc verdere 1>yzundere rangÏchikking der-den;
ziekten heeft de opwerkzearnheid van laatere dagen nog
al eenig licht gegeevcn, waarvan het te we.nfchen ware,
dat zyn Hooggeleerde meer gebruik gemaakt hadde. Dan
dewy! ervaren Geneeskundigen hierover verfchillend denken , kunnen wy zulks aan zyne plaats laaten.
Wat verder den zaaklyken inhoud van dit Werk , en de
wyze, op welke de Hoogleeraar de daar in voorkomende
zaaken behandelt, betreft, iiiervan kunnen wy, uit hoofde van de veelvuldigheid en verfcheid cnheid der onder
volledig tiittrekftl geeven ; en eene enkele-werpn,S
optelling van dezelven zou voor (lest Leezer maar verveelende zyn. Liever zullen wy , met betrekking tot het
bovengezegde , nopens het gewenschte gadeslaan van laa.
tere waarneemingen , enkele aanmerkingen over enige byzonderheden u iededeelen.
De Hoogleeraar, by voorbeeld, {telt Cap. I. §. i. en
. nog het weezen der Koorts in de fnelheid van den
Pols : waarvan intusfchen liet tegendeel reeds door verfcheiden beroemde Schryvers, by voorb . DE GORTER, en
op de Leydfche Academie zelve door den Hoogleeraar
VAN DOEVEtrrrt, ten duidelykfie is aangetoond. Het is
bier de plaats niet om de bewysredenen voor en tegen
aan te haalen; de Leezer kan ze by den beroemden .DE
GOR,TEK, SAUVAGES, WERLI;orr en andere, vinden. De
be.
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beroemde Heer Vader van onzen Hooggeleerden Schryver
fchyut zelve eenigzints aan deeze Theorie te twyfelen
zie I7 f it. Cap. I. §. ra, en wil de fnelheid van den
Pols meer als eene uitwerking, dan als de eethe oorzaak ,
der koorts aangezien hebben. Onzes bedunkens kau
men de aanweezigheid der Koorts niet, dan uit den zaYuenloop aller Symptomata , beoordeelen. Hoe dikwyls vind
neen, op dat wy dit nog ter loops aanmerken , by Hysterzcis ex animi Pathenzate, Benen fuellen Pols, die debts
eenige minuten duurt ., en niet zelden in febribus malignis
prafertim nervofis, een langzaamen Pols. En, (om nu
niet te fpreeken van de relative fuelheid der polsílágen,
by verfchillende Subjeáen, i zonde men zig niet even
zo zeer bedriegen, indien men , in het eerfie geval , de
2anweezigheid der Koorts wilde veronderstellen; als wanneer men , in het laatfte geval , gantsch alleen uit de tegennatuurlyke traagheid van den Pols, de aanweezigheid
der koorts wilde ontkennen ?
Cap. XVII. §. 2. word de Rheumatismus , in Inflammatorium en Scorbuticum , onderfcheiden , (hier volgt de
Schryver letterlyk zyne Leermeesters) dan , wanneer wy
hiern7ede vergelykén, 't geen de Hoogleeraar in het voor
Sco hutus zegt ; dan begrypen-gandeHofthukvr
wy niet , wat wy hier by de Rheumatismnuc Scoriuticus
moeten denken. -- Meer overeenkomftiger met de
:natuur en de ondervinding, koomt het ons voor, indien
men de Rheumatismus, in chronicum & ac itum, en deeze
haatfle wederom in inflámmatorium vel non inflammatorium
onderfeheid. Deeze verdeeling ten min{Ien bevat
alle Poorten van Rheumatismus.
De gantfche zaak zou weinig nadeel doen , en men
2otide , in plaats van Scorhuticus , Chronicus kunnen zetten; was het niet dat de Hoogleeraar op deeze gemaakte
distinctie ook de geneeswyze bouwde! en men dus in het
denkbeeld zou komen, als of ooká de Rheuniatismus ex
materia Catarrhali , arthritica etc. die zeer zelden infiam7natorice indolis is, als een morbus Scorbuticus zou moeten
`behandeld wol den. Iets, 't welk tog de klaarblyklyke ondervinoing tegenfpreekt. En dan wederom , Gat hartica, Etnetica, prcemisjis attenuantibus in Scorbuto !
Lumbago wil de Schryver als een morbus inflainmatorius
behandeld hebben. -- Hhe dit niet de natuur en de
ondervinding is goed te maaken , bekennen wy niet te
wee.
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En hoe firookt dit ook met het geen de
weeten.
Hoogleeraar in de 3de en Ode SC. van het XXIIe Hoofd
zegt?
-fluk
Als eerre andere byzonderheid vinden wy Cap. XXII.
. 3, dat aldaar de Caufa I.roxima phrenitidiss in infdantmatiorie cum ipfius cerebris cum membranarum cerebrum investiertium gefleld word. Zo gelooven wy dat dit a potiori
waar kan zyn; dan om te (lellen dat zulks altoos plaats
zonde hebben , dit fpreeken de Waarneeningen van noNETUS, VOGEL, STOLL, en andere tegen. -- Even zo
min kan men altoos , cn in alle gevallen , de caufa materialis Hydrophobia in het venenu n a rabido anirmali cum
fano communaicatum lIellen. Ten inintlen de beroemde vart
swtt'riav haalt verlcheiden Sciiryvers aan , die eerre Hydrophobia fpontanea fine tentagio , in febre acuta, hebbenn
waargenoomen : ook hebben SANCHEZ, VAN iEx P1oNDE
en ROUX, deeze Waarneeming bevestigd.
Nog voegen wy ten flot hier bv eens byzonderheid, die
onze opmerking vooral tot zig getrokken heeft , dat de
Hoogleeraar, Cap. XLIII. 2. de Pleuritis verdeelt in verain et furiam; dog de onderfcheiden kentekens niet opgeeft, en in de ganfche geneeswyze verder geen gewag
van deeze onder(cheiding maakt: waaromtrent egter laatere
Waarneemiugen den Geneeskundigen meermaals van veel
dienst geweest zyn. Het koonit ons , moeten wy ter
deezer gelegenheid betuigen, voor , dat men gemeenlyk
wat al te ligt over deeze Ziekte heen flapt, en dat het
'er in de beoefenende Geneeskonst wel degelyk op aan
om zig van deeze Ziekte duidelyke denkbeelden-komt,
te vormen. Eene vera pleuritis , waar eene inflammatio mufculoru n intercostaliurn plaats heeft , is altoos
gepaard cum febre continua; hier is de methodes antiphlogistica allernwodzaakelykst. - Dog in de zogenaamde
pleuritis fpuria , die wy nicer voor dr.l.>res rheumatici
houden , en waar men geen febiis continua befpeurt, zyn
de eiaa feEliones niet , dan met omzichtigheid en pro
circumitantiarurn ratione , in 't werk te flellgn.
Tot meer foortwelyke aanmerkingen zyn we, onder 't
leezen van dit Werk , opgeleid; dan wy oordeelen het bygebragte tot ons bvcngemclde oogwit genoeg. Ook twyfelen wv niet , of de Hoogleeraar zal , in zyne breedere
verklaaring voor de lludeerende Jeugd , nog verfcheiden
van die bvzonderheden ontvouwen, die wy min of meer
in dit Geschrift verwagt hadden, maar 'er niet in gevonI1
den
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den hebben; 't welk ons wederhoud om 'er van te gewaagen; te meer daar 't buiten ons oogmerk is eene haatlyke
Recenfie te fchryven , waartoe wy te veel agting voor zyn
Hooggeleerden hebben. Alleenlyk konden war, (behoudens
alle verfchuldigde hoogagting te hemwaards,) ter aanpryzinge van een oordeelkundig gebruik der laatere Waarneemingen , niet wel afzyn van het bovenaangevoerde den
'beoefenaaren der Geneeskunde in deezen onder het oog te
brengen. Boeken immers van dien aart, als dit Werk ,
waarin gantfche Systemata worden voorgedragen, vooral
wanneer zy door een Man van aanzien en vermaardheid
opgelteld zyn , verdienen, dat men dezelven met oplet
zo beoordeele , als men denkt, dat-tendhilz,
nog eenigzins tot nut der behandelde Weetenfchap zou
mogen dienen. Wat tog helpen alle nieuwe ontdekkingen en verbeteringen in de Geneeskunst, wanneer zy
op het Systema en deszelfs beoefening geen invloed hebben ? En hoe weinig zouden wy nog heden, ten aanzien
deezer Weetenfchap, gevorderd zyn , zo niet een BOERHAVE, en andere groote Hervormers der Geneeskunst, op
zulk eene gelukkige wyze , gebruik hadden weeten te
maaken , van de uitvindingen en waarnemingen in hun
-netyd.
Obfervationes et Qua;stiones Medico-Chirurgica' Miscellanea'. Au ore GERIIARDLIS GREEVF.., Trale inus. Traj.
apud d. d Paddenburg, 1 78 3. 4t0.. m. £
jee Schryver was voorneemens eene Verhandeling van
Lhet Osteoftearoma te fchryven : dog vindende in de
Bibliotheek van den Hoogleeraar sANDIFORT , dat de Heer
HERMAN dit onderwerp reeds met opzet behandeld heeft,
bepaalde by zig alleen tot eene korte Historie van dit gebrek, — en heeft ons vervolgens eenige gemengde Heelkundige Waarneemingen medegedeeld. — In de eeríle plaats
geeft de Autheur eene Befchryving van het Osteofteatoma,
en geeft de kentekenen op , waardoor men dit gebrek, van
het eigentlyke Steatoma, en van de Exoflefts, kan onderkennen; dit onderfcheid van dit gezwel, zo wel ten aanzien van deszelfs oorzaaken en zitplaats, als ook ten aanzien der bevattende ftofl'e, word kortelyk uit de Verhandeling van Herman medegedeeld. Vervolgens brengt de
heer Greeve twee gevallen by , van een Osteofteatoma, uit
'lit-
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iuutwendige oorzaaken ontftaan ; als mede een ander ge.
val, waar 'iet gebrek, door eene inwendige oorzaak was
voortgebragt. In het derde Hoofdfluk handelt de Schryver
over het zogenaamde fungus articulorum , welker overteenkoomst en onderfcheid niet het Gstecjtectoma by vervolgens zoekt aan te toonen. In het zesde Hoofdfluk deelt
by Bene waarneeming mede van eene (2yphefis, die eene
paralyfis der onderfte Ledemaaten ten gevolge had. Het
zevende Hoofdfluk bevat Bene waarneeming, omtrent Bene
zeer groote opzwelling van de Bulbus oculi. In het agtfte
Hoofdftuk befchryft de Autheur een byzonder gebrek, naa
den dood, in de maag ontdekt. -- Deeze Waarneen)ingen zullen zonder twyfel den Heer Greeve , door
zynen Heer Vader, een beroemd Heelmeester in Utrecht,
zyn medegedeeld , en verdienen zekerlyk de aandacht
der Heelmeesters.
13e fchryving van het Oosten, en van eenige andere Landen,
door den Heer R. PocoeKE, Leeraar der Tapalen en Li.i
van de Koningl. Maat fch. der Weetenfch. te Londen.
Derde Deel, Eerie Stuk. Met Plaaten. Uit het En.
gelsch overgezet. en niet aant. voorzien , door E. W. ctcnmili:os. Te Utr. by G. T. en A. v. Paddenburg, te
Rott. by J. Bosch en R. Arrenberg, te Anzfi. by M.
de Bruyn. Behalven het Iroortiverk, 262 bladz. in ,gr.
quarto.
it Stuk behelst de berigten. van den opmerkzaamen en
D geleerden
Posocke, nopens Klein Afie., Tra cie en Grie-

ken/and; in welke Gewesten een aantal van Plaatzen
voorkomt, die 't oog van eiken Reiziger , en bovenal
dat van eenen oudheid- en gefchiedkundigen ten flerkfte
tot zig trekken. Onderzockgraagen zullen hier derhalven
een ruimen voorraad van voorwerpen vinden, die zy hunn er overweeginge wel waardig zullen keuren; en daar de
Heer Pococke, uit al liet voorige, bekend (laat, voor een
naauwkeurig en oordeelkundig Man, wiens waarneemin
op zyne Reize gedaan, by alle Kenners van hoog-gen,
gewigt zyn , is 't niet noodig dit leerzaame 'Verk op
nieuw gezetlyk aan te pryzen. Alleen zullen wy nog,
tot eene proeve uit dit gedeelte, overneetren, het geen
by ons meldt wegens ééne dier L and(lreeken, welke in
de Oudheid- en Geíchied kunde by uithek merkwaardig
1I Z
zyn.
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zyn. Wy oogen hiermede op de ffreek van Thesfalie ,
aan den mond der 'riviere Peneus , en verder, door de
vlakte van Phaifalie , naar Zeitoun ; een oord, zo beroemd door de Schriften der oude Dichteren,als vermaard
door gewigtige bedryvcn in de Gefchiedboeken der Ouden
aangetekend. - De Heer Pocócke, een verflag gegeeven hebbende van Salonichi, (oudtyds Thesfalonica geheeten,) in Macedonie , berigt ons verder, hoe hy, van alofichi naar Larisfa willende trekken , volgens cie gewoonte
der meeste Reizigers, (om dat de weg te lande gevaarlyk
is, aldaar te fclteep ging, ten einde over te fleeken naar
de haven van Claritza in Tliesfalie, aan de zuidzyde der
baai van Salonichi; alwaar hy, des namiddags aan boord
gegaan zynde, den volgenden dag, den centen van wynmaand , laat in den avond , aankwam.
„ Wy overnachtten, (vervolgt by,) onder den blooten
hemel aan den voet des bergs Osfa in Thesfali , in dat
gedeelte, welk Pelasgiotis genaamd word. Oostwaard van
daar zyn het landlcha.p Magneila en de berg Pelion, ui i
maakende dat voorgebergte, welk ten noorden is der baai,
by de ouden onder den naam Pagaixus bekend. Den vol
morgen gingen wy naar liet klooster van St. I)e--gend
metrius aan de zyde des bergs over Claritza. Deeze plaats
is omtrent twee noren van de rivier Peneus, die op den
berg Pindus ontt'raat. Het grootlie deel van den weg derwaard loopt door eene vruchtbaare , doch enge vlakte van
nog geene Engellche myl breed. Deeze is veelligt de ver
-maklyendouwvTmp,ieb(chrnwodvyf
mylen lang, en aan den mond des Pine us. een half morgen
lands breed.
„Aan de westzyde des Pineus is de vermaarde berg Olympus, welken de oude poëeten verdichten den zetel der goden te zyn. Wy kwamen aan den Pincus, daar Bene brug
over ligt naar de Westzyde.... Wy reisden langs de Oostzyde, daar de weg , zo liet fchynt, door liet uithouwen
der rots aan den voet des bergs Osfa effen gemaakt is. De
weg leid twee unren lang zuidwestwaard; en dewyl het bed
der rivier op fommige plaatfen zeer naauw is, met kleine
eilandjes in 't midden, heeft het water des Peneus by zwaaren regen kunnen gefluit worden, en den vloed ten tyde
van Deukaiion veroorzaaken. Sommigen zeggen, dat het
bed der riviere door eene aardbeeving verbreed was, en de
dichters verfierden, dat de reuzen, den berg Osfa op den
Pelion en Olympus hoopende, daardoor voor de rivier eenen
vry-
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veyen doorgang Bezorgden. Wy overnachtten in eerre khan
te Baba, vier uuren van de haven, hebbende in 't geheel
twee uuren lanes de rivier gereisd.
„ Den derden kwamen cvy in eene valei , twee uuren
-gaans lang, en twee mylen breed, waarin wy zuidwaard
voorttrokken, loopende de Perseus langs de noordzyde der
vlakte oostwaard. Wy gingen zuidwaard tusfchen de bergen in, die ten westen zyn, en trokken dwars over fomxnige laage bergen in die grobte vlakte , waarin Larisfa twee
uuren verder aan de rivier Peneus gelegen is. Men may
grootivks twyfelen, of niet de eeríle deezer vlakten de zo
beruchte velden van Tempe uitmaakte, daar fotnmige fchryvers meiden, dat de Peneus dooi die velden , cif vervolgens
tusfclhen den Olympus en Osti, 11roomde , hoewel anderen
die aan den mond des Peneus piaatfen. Xerxes zeilde met
zyn heir van Thesfalonika naar deeze rivier. Ook moet men
aanmerken, dat Daphne, Peneus dochter, en hier liet tooneel an het verdichtfel nopens haar en Apollo Was. De
Peneus wordt door Homerus als eene heldere rivier befchreeven. Ten noordoosten van Larisià daalt men aan
alle zyden naar een' zeer gelyken grond neer, die op lom
moeraseg, en naar allen fchyn de kom van.-migeplatfn
(lat meir is , welks over[iroonmiug, tellens niet die van den
Peneus , Deukalions vloed veroorzaakte. Ten westen was
Cynocephala~, daar T. Quintus Flaminius den koning Philippus in eerren zeer grooten veldtlag overwon.
Larisfa behoudt nog zyhen ouden naam. Het ligt
aan den Peneus, die langs de west- en noordzyden der
flad flroomt. Aan de westzyde is 'er eene groote íteenen
brug van tien boogen over de rivier. Een klein riviertje ,
dat in den zomer droog is, vloeit naby de brug in den
Peneus, en waarfchynlyk liep het door het westlyk gedeelte der oude ftad, Larisfa is, zegt men, dertig mylen van
de zee ; maar het is niet meer dan achttien mylen. Het
was eenigen tyd de verblyfplaats van Philippus, koning
van Macedonie. Voor den flag van Pharfalia waren Scipio
en zyn legioen hier gelegerd , en na zyne neerlaag kwam
Pompejus in deeze flad , en , zeewaard gaande , begaf by
zich aan boord van een koopvaardyfchip. In deeze plaats
zyn geenerhande overblyfzels van oudheden , zelfs niet
van muuren, uitgezonderd etivke f}ukken marmer omtrent
de Turkfche begraafplaats. be tegenwoordige find heeft
drie mylen in den omtrek. In 't midden van haar is een
bouten toren, met eene groote ílaande klok daarin, welk-,
II 3'er,
„
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'er, federt de Christenen dit land bezeten hebben, altyd
geweest is, en, naar myne onderftelling, de eeiiigfte in
geheel Turkye is. Een basfa houdt hier zyn verblyf. Men
telt in deeze flad i$000 Turkfche huizen, t ,5oo Griekfche
en goo Joodfche huisgezinnen. De inwooners, zo Turken
als Grieken, hebben een Plecht karakter, en 't is gevaarlyk
naby de flad te reizen, uitgenomen naar den kant der haven
van Claritza. Hier is eene groote doortogt van Dsjanina,
drie dagreizen westwaard, van Albanie, het oude Epirus,
on van veele andere plaatfen, om naar de haven te reizen,
ten einde aldaar naar Kontl:antinopel, Smirna en Salonichi
in te fcheepen. De Grieken hebben hier flechts eene kerk ,
en hunnen metropolitaan. Vier- en twintig mylen ten zuidoosten van Larisfa is Volo, voor het oude Pagafi gehouden, daar, volgens het zeggen der Dichters , het fchip
Argos gebouwd werd, en daar naby is Aphitx, van waar,
gelyk zy zeggen, de Argonauten onder zeil gingen. De
zuidoosthoek van dit land is het oude voorgebergte Sepias,
Blaar vyihonderd zeilen van Xerxes vloot in een form fchipbreuk leeden.
„ Den vierden gingen wy van Larisfa op weg met postpaarden, welke men op veele plaatfen van Turkye kan bekomen..... Van Larisfa gingen wy zuidwaard over oneffen
deinen , en daalden daarna in erne fchoone vlakte neer.
Zy is oost- en westwaard twintig mylen lang, en aan liet
oostend bykans een uur gaans breed, wordende zy naar liet
westen breeder. Buiten twyfel is dit de vlakte van Pharfalia. Ten zuiden der vlakte is eene kleine fad, Catadia
geheeten. Daarover is eene vervallen plaats op renen berg s
welk, naar allen fclhyn, het oude Pharfalus is, dertig mylen van Volo , liet oude Pagaff,, gelyk Pharfalus gemeld
word geweest te zyn. Een riviertje ftroomt door de vlakte
westwaard, buiten twyfel de oude Enipeus , die in den
Apidanus viel, en zo beiden te famen in den Peneus.
„ Ten noordoosten van liet onderfielde Pharfalus keeren
de bergen noordwaard naar den kant der rivier; en op deeze bergen was, naar myne meening, Pompejus heir gelegerd naby den firoom, gelyk Cmfars krygsmagt waarfchynlyk op den berg ten oosten van Pharfalus lag. Pompejus
had den Enipeus aan den rechter teugel van zyn leger;
want Cxfar zegt, dat by een riviertje met hooge oevers ter
zyner dekking aan de rechter zede had. De gefcliiedfchryvers verhaalen, dat deeze veldslag in de vlakten van Pharfalia, naby Pharfalus, tusfchen die fad en den Enipeus,.
ge-
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gehouden werd. De plaats is dus wel beflemd; en nogthans is het zeer vreemd, dat Cxfar zelfs met geen enkel
woord van Pharfalus in de Pharlàlifche vlakten melding
doet. Hy zegt alleenlyk , dat by na de verovering vair
Metropolis eene legerplaats in het Iand vetkoor , om zyn
heir van graanen te voorzien, welke bykans ryp waren, en
aldaar Pompejus aankomst verwachtte. Misfchien liet by
alle deeze omftandigheden uit eene foort van iedelheid na,
zich verbeeldende, dat een ieder het byzonder flagveld van
een zo merkwaardig gevecht , welk de heerfehappy des
bekenden aardbodems befiste , wel moest weeten. In 't
midden der vlakte , omtrent twee uuren noordwestwaard
van het onderftelde Pharfalus, is een berg, op welken
naar allen fehyn Metropolis , door Caefar ingenomen , ge
dat aldaar fommige-legnhad.Morctemy,
puinhoopen waren. En omtrent nog o veel verder zyn
in dat gedeelte der vlakte, waar het zich meer noordwaard
uittrekt , twee bergen , op een' van welken misl'chicn
Gomphi , voorheen door hem bemagtigd , geweest is.
Pompejus krygsknechten hadden zich meester gemaakt van
de hoogfte bergen naby de legerplaats, daar zy, door Ca'far belegerd zvnde, en gebrek aan water hebbende, naar
den kant van Larisfa vlooden ; doch C tfar hen, op den
afftand van zes mylen, ingehaald hebbende, en zich gereed maakende om hen aan te tasten, weeken zy op eenen berg die doer de rivier befpoeld werd. Naar myne
gedachten zou het de eerf'e hooge berg ten zuidzuidwesten van Larisfa, langs welks voet, naar myne onderstel_
ling, de Apidanus vloeit , geweest zyn, byaldien de afftand niet bykans al te groot was." Onze beroemde
Reiziger vertrok voorts van het bovengenoemde Catadia,
zeven uuren, dat is omtrent twintig Engelfche mylen van
Larisfa, naar Zeitoun, vier- en twintig uuren van Cataditz
gelegen.
„ Dit Zeitoun, zegt hy, ligt aan de zuidzyde eens heuvels aan den voet der hooge bergen, en aan een anderen
heuvel ten zuiden, door Turken bewoond. Op de kruin
des eerfen laat een kasteel. Het is vier Engelfche thylen
ten westen van den noordwesthoek der baai Malliacus, en
nagenoeg zo verre van de rivier Sperchius gelegen. liygevolg moet dit Lamia weezen, berucht wegens den Lamifchen oorlog , welken de Grieken na Alexanders dood tegen Macedonie voerden. Daar zyn veelligt drie of vierhonderd huizen in Zeitoun , meestal van Christenen. Zy
I1 4
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zyn , zegt men, een goed foort van volk; maar de lucht
is 'er des zomers ongezond. De weg van Catadia naar Zei
gaat over vruchtbaars bergen , welke zich oostwaard-toun
uitlirekken, en die Iandfpits maaken, welke tusfchen de
baaien Pagafxus en Nlalliacus is , en dat oude landfchap
van Thesfalie uitmaakt, welk Phthiotis heette naar P11thia,
daar Achilles gebooren was. In deeze landflreek was een
fiad, Thebe genaamd; en de Myrmidons, van welken de
poëcten verdichten , dat zy van mieren tot menfchen gemaakt waren, waren uit dit gewest; maar Strabo fpreekt
van hunne neerftigheid , gelyk die van eene mier, « , e gnt ,
in het bebouwen hunner landeryen, als eene waarfchynlyker afleiding van dien naam. Deeze bergen , overtrek
zag ik ten westen het lange fmalle meir Davekleh,-kend,
waarvan ik geen bericht kan vinden. Veelligt komt de
rivier Apidanus uit het zelve voort."

Historie der yhaereld, door J. F. MARTINET, A, L. M.
1'h. Dr. Lid van de Hollandfckke en Zeeuwfche Maat
Predikant te Zutphen. Vierde Deel. - Te-fchr.pnye,
Ain/lerdern, by J. Allan, 1783. In groot o&avo, 464
bladz.

Tademaal de Eerwaarde Martinet zyne ontvouwing van
tie Waereldgefchiedenis, in 't voorgaande Deel, op
die wyze ingerigt heeft , dat by de lotgevallen der Christenen, zo ver 't mogelyk ware, niet vermengde met de
Staatsgebeurtenisfen , maar dezelven afzonderlyk behandelde, ('t welk by toen bragt tot_ op liet afloopen der vyftiende Eeuwe,) zo is dit vierde Deel,ingevolge hier van,
ge!chikt, om dit onderwerp verder na te gaan, geduurende het verloopen der zestiende, zeventiende en achttiende
Eeuwe. Zyn Eerwaarde vindt liet, op goeden grond,
geranden , deeze Kerklyke Gefchiedenis dus onafgebroken
te agtervolgen; en uit dien hooide ontmoeten we hier eene beknopte voordragt van het begin en den voortgang
der Hervormiuge, als mede van de overige voornaamtle
gebeurtenisfen in de Christelyke Kerk, ftaande de drie
laatfte Eeuwen. Onze gefchiedkundige Leeraar verleent
ons, in een kort bepek , eene in haare foort volledige
ontvouwing, welke den Leezer in (laat fielt, om zig een
regelmaatig denkbeeld van 't beloop deezer merkwaardige
gefchiedenisfen te vormen. En, daar by byzonderlyk ten
dien-
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dien{le zyner Landgenooten fchrecf, heeft hy zeer gepast
de Kerklyke Gefchiedenis van ons Vaderland op zig zelve
gehouden; handelende eerst over de lotgevallen der Kerke
in andere Gewesten, en bepaalende zig voorts tot Bene
nadere overweeging van 't geen onzen Nederlanden desaangaande betreft; zedert de eer[Ie verkondiging der Enangelieleere in , om en aan , onze Gewesten, tot op het
einde der zestiende Eeuwe; blyvende het laatere voorgevallen, tot den tegenwoordigen tyd, voor, het volgende
Deel uitgefI:eld. De hooggeagte Martinet houdt in
dit alles denzelfden voet., op welken hy dit Werk aangevangen heeft, vlegtende in zyn gefchiedkundig gelprek,
naar den aart der behandelde zaake, veelerleie leerzaame
aanmerkingen, die liet onderhoud verleevendigen , en haare weezenlyke nuttigheid hebben. Van die .1oort is, onder veele andereii , 't geen by, van de Kruisvaarten gewag gemaakt hebbende , bybrengt , nopens de voordeelen ,
welken uit die, anders zo zinlooze als verwoestende , Oor
niet door de wyslieid der Kruisdraageren, maar-logen,
door het beitel der Voorzienigheid , gevloeid zyn. Eene
voorgeflelde Vraag van den Leerling gaf hiertoe aanleiding, en in zyn Antwoord deswegens vervolgt hy aldus.
„ Voor eerst hadden de meeste Lieden, die, na doezen tyd , de \Veetenfchappen in de XII en XIII Eeuwen
wilden herftellen, het eeríie Onderwys, op deezen topt,
van de Grieken in liet Oosten opgedaan. Deeze
Oorlog maakte ook de Aardryks- en Sterrekunde levendig,
alzo men die toen niet konde ontbeeren. LODEWYK DE
IX , Koning van Frankryk , in Palestina zynde , zondt
zelfs WILLEM RUIIRIQUIS naar Tartarye en 112i., om die
Landen, waarvan men weinig wist, te leeren kennen. De
J7enet,iaanen gebruikten NICOLAAS en MATTHIAS PAULUS,
om Artnenie en F'erfé te doorfnull'elen , welken, door Indië, China en Yapan terug keerende, beter kennis van
die Landen deeden verkrygen, dan men in de verlichte
tyden der Grieken en Romeinen daar van hadt. Toen de
Sultan var, Damas den Vrede met Keizer FREDERIK den
II bevestigde , kreeg deeze, onder andere Gefclienken,
van hem eene Tent, waarop een. Uurwerk naar den loop
van Zon en Maan geplaatst was, die daarop naauwkeuriglyk naar de Maanden en Uuren flondt afgetekend. Dit
Werk, een uitneemend Konstfluk in de oogen der Europeaanen , gefchat op negenëntwintig duizend mark zilvers
II 5
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(eene overhooge fomme in die tyden) wekte den lust tot
De Letter - Oudheid - Historie- en
de Sterrekunde.
Taalkunde herleefden ook zints dien tyd.
En zyn
niet de Cyferletters uit Arabie gekomen ? Zyn niet de
Troubadeurs of Minnezangen, die voornaamelyk ten dien
tyde in Provence in zwang gingen, eene navolging der
Oosterfche Gezangen geweest? Is het bouwen van Schepen, die men op die togten in menigte noodig hadt, toen
niet verbeterd en vermeerderd? Ook mag men met regt
vraagen, of men het gebruik van het Compas in die dagen
niet geleerd hebbe van de Arabieren? Nam men de konst
van Zyde te verwerken, het Schilderen en dergelyken niet
over van de' Grieken ? Waren toen niet BUONO, I3ONANNO ,
PLEBRO, BUSQUETTO DA DALICHIO Griekfche Bouwmeesters en Beeldhouwers van den eert en rang in Italie? Voer
Gothen geen nieuwen fmaak in de Bouwkunst in,-den
dan was de geene, die men hier de Gothifche Bouwkonst
heet, afkomftig van de Arabieren. Roemt men de Heidenfche Tempelen wegens de pragt; dan mag men daartegen
vraagen, of zy eenen zo wyden omtrek en hoogte hadden,
zo breede Daken en zo hooge Wullfels als de tegenwoordigen, die men naauwlyks zonder huivering kan aanzien?En
was dan deeze Gothifche , of liever Arabifche , fmaak zo
plomp, zo flegt, als fommigen beweeren?
V. Is dit nu alles?
A. Neen ! Van nog meer belang was de invloed der
Kruisvaarten op . den Koophandel : want het vertier der
Waaren , te vooren uit het Oosten op conflantinopole gaande, vu ^rdt op Venetie , Genua en Pifa verlegd , toen de
Tlenetiaanen zich meester gemaakt hadden van een gedeelte
des Ouden Griekenlands, meen, van de vrugthaarfte Eilanden van den Archipel. En , daar de Steden hierdoor de
groot [Ie rykdornrnen ontvingen, bragt zulks eene nieuwe
Inflelling voort, ik meen, het opregten van Gemeenfehappen of Staatkundige Maatfchappyen, die eindelyk met bur
gerlyke Regten t efchonken werden. En dit bragt verder
voort meer dan éène nuttigheid, ik meen, de invoering van
een gereffc'::i 3seftier, van `Vetten en Konlien', die over
ganscii EUROPA verfpreid werden.
V. Wat nu meer?
A. Niets; dan dat EUROPA zich, geduurende twee Eeuwen, zo 't fcheen, nergens anders mede bezig hieldt, dan
niet de Herovering des Heiligen Lands; en daar men zegt,
dat zes millioen8tz Menfchen derwaards gingen, maakte dit
ee,
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eene groote verandering ook in oils Vaderland, waar veele
erfelyke wraakvorderingen diep ingeworteld waren. In de
Wetten vondt men niets van een wanbedryf te kunnen vergoeden of byleggen. De Man, op wier men zich wilde
wreeken, moest Reeds in zyn huis blyven, en by was alleen vey, wanneer by na de Kerk of Regtbank ging, of
van daar kwam. Maar', by de opkomende Kruisvaarten
werdt verhooden, hand te gaan aan iemant, die zich tot
dezelve hadt aangegeeven. Dus wordt de oude wrok gele
Zeden werden daar--nigd,efust lykvrgen.D
door ongelyk zagter. Daarenboven kreegen veele zegtende
verdrukte Lyfeigenen, die ter togt wilden, volle Vryheid.
Maar toen zo veelen op reis wilden, zouden de Landen ledig gebleeven zyn. Om dit dan te keeren, fchonk men die
aan vrye Lieden, ter bebouwinge, die daarvoor eenen bil
vorderden en kreegen. Dan, wyl veele Edelen en-lykeno
groote Leenmannen , om geld tot den togt te vinden , hunne
Erflanden voor een laagen prys moesten verkoopen aan hunne Vafallen; zo vielen wyduitgeftrekte Landen in de handen van deezen , zynde de vlytigile Inwooners, die geert
deel in de dolle Kruistogten namen. Dit maakte de Burgers, te vooren, om zo te fpreeken, Slaaven, ten minflen
afhanglyk van veeltyds grilzieke Meesters, geheel onaf
hanglyk; en het geluk der Menfchen werdt, alleronverwagtst , hieruit gebooren. Veele zulker Burgeren verwieswen zelfs den Adeldom, door het koopen van Leersen,
J3urgten en Heerlykhéden der Edelen. Nu, mag men zeg
begonnen. deeze Lieden eerst te leeven , terwyl de-gen,
anderen hunnen Naam en Leven in de Woestynen van
ASIA gingen begraaven. Welk eene onzinnigheid, zo het
ftuk regt overdacht wordt; maar ook welk eene verwonderlyke fchikking van GOD, om een vry Volk in EUROPA
te doen opkomen!
V. Waren deeze alle de gevolgen?
A.. Neen ! Een edeler, grootmoediger denkwyze begon
ook, zints , den Vaderlandfchen Adel te bezielen. Deeze
werdt gebooren uit de Ridderfchappen , die Gy , vaardiglyk, als eene groote inrigting, al mede uit Arabie afkomftig, of als eene vrugt van eigenzinnigheid, als eene
bron van de buitenfpoorigl{e dwaasheden zult aanzien, en
indedaad zy is niets anders. Dan, wanneer gy denkt op derzelver, gelukkige gevolgen, ik meen, haaren nadrukkelyken
invloed op de befchaaving der Zeden, door haar voortgebragt; dan zult Gy U, ten hoogften, over haar verwonde-
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deren. Ihor , hoe men hier en elders in die ruwe tydet2
omging? Zwakke en ongewapende Lieden flonden, alle
oogenblikken , bloot aan den hoogmoed en de ouregtvaar.
digheid der fterken. De Overheid hadt geene magt om
dit te weeren. i\ien vondt des geene beícherming, als
die een dapper en edelmoedig Man den weerloozeit aan
dezelfde geest, die zo veele Edellieden-bodt.Dan,
verhit hadt, om de Pelgrims in het Heilig Laud te belchermen, en dat den Turken te ontneemen, blies nu
anderen aan, om zich als Verdeedigers en Wreekers te
verklaar en , van de in het Vaderland mishandelde Onfchuld. Zulk Gene daad zag men aan als het bedryf van
de uit(teekendl e Dapperheid , van den verdien[telyk[ceu.
Heldentnoed, van I Ioílykheid, Regtvaardigheid en Eer
geen zich nog al laat hooien. Maar luister nu-zugt,'
eens, op welk eene wyze de langduurige voorafgaande
voorbereiding daartoe gcfchiedde.
V. IIoe geschiedde dezelve?
A. De toekomende Ridder werd, van zyn zevende
jaar af, opgevoed door Vrouwen, die de Leerweestres[èn
deezer Kweekelingen waren , en hem onderweezen in de
Liefde tot GOD en der Julferfehappe. Oorlog, Liefde en
Godsdienst maakten toch deun grondulag deezer zonderlinge
Initelling uit. Klinkt dat niet vreemd? Was by tot Type
jaaren gekomen, dan moest hy, vOór dc aarneeming in ae
Orde, vasten, éénen nagt biddende in de Kerk doorbrengen, en liet Avondmaal ontvangen. Daarop wordt hy, 't
zy door den Paus, ,'t zy door oenen Keizer, Koning, Ridder ,of Groot-Leenman , tot Ridder getlaagen, onder belofte
van de Mis alle dagen te hooren; niet Bede te bevestigen ,
dat hy goed en bloed voor den Godsdienst ets Staat zou
opofferen; Ongeloovi<gen beoorlogen; Weduwen, Weezen a
Verdrukten , en vooral Juffers , befchermen ; den Keizer gehoorzaam te weezen; deszelfs Leenen wel te befiieren, en
on[iraffelyk voor GOD en Menfchen te leeven. Zulk een
Stelfel vormde Helden, en be[chaafde de Zeden op eene
aanmerkelyke wyze; maar zy bragt ook de zotternyen der
doolende Ridderfchap ter baane. Men voerde den Oorlog
met minder woede, zo dra men geloofde, dat Menschlykherd en Heldenmoed fieraaden waren van gelyken rang,
Toen men de 13efchaafdheid als de bemiunelykfle der Ridderdeugden aanprees, kwamen zagte Zeden boven. Geweld en Verdrukking raakten in onbruik. En waar men ze
ver-
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vernam, werdt het als een verdien(Iely'k werk aangemerkt,
die te keer te gaan.
V. Welke waren de gevolgen?
A. Een Krygshaftige Dweepery nam der Ridderen hart
in; en de Waereld begon decze Intlelling als eene Eerfchool
aan te zien. Men bewonderde deeze Helden, en fchonk hun
groote Voorregten. 't Werdt zints de gewoonte, dat deeze
Ridders op Avontuuren uitgingen; dat elk van hun eene
aanzienlyke Jufer moest dienen, en elke Juffer eenen Ridder in haaren dienst hebben. Verder ontt'ondt'er, uit de
togten naar het Heilig Land, eene nieuwe foort van Romans. Hebt gy niet, in uwe kindfche jaaren, AMADIS van
Gaule, de oudlie Roman, die op de verdryving der Moorer
uit Spanje ziet, met een onbegrypelyk genoegen geleezen?
Kent gy OURSON en VALENTYN of d e hier Heenaskinderen
niet? Alles moest vol Tooveryen en Spookeryen weezen,
volgens den finaal: tot het wonderbaare en de wilde Ver
Oosterlingen ; alles vol zeldzaame Avon--beldingskrat
tuuren. De Waereld voedt genoegen in zulk eene ongemeene mengeling yan Onzinnigheid en Godsdienst. ----Men wilde dit naderhand eenigermate verbeteren in de
Gefchiedenis van TURNIN en MONMOUTH, die de voorgaan
diaden van KAREL den groeten en Koning ARTHUR ver--de
haalt. Evenwel, toen, eindelyk, alles in de uiterfto
zotternyen verliep , kwam MICIIAEL CERVANTES SAVEDRA
ter baane, in de XVII Eeuw, die, te Madrid, van den
Hertog van LRRMA, ec tien Staatsdienaar van PHILIPS deft
Ill, fmaadlyk behandeld zynde, de pen opnam, en, om
zich te wreeken, de 4vonruuren van DON QUICHOT DE Li
DIANCIIE fchreef; een Roman vol van geest, waarin by
den Spaanfchen Adel, en de Ridderlyke togten , fchampe^r
ten toon Helde. En geen Boek was zeker beter gefchikf,
om de zinnelooze bedryven der Ridderen te doen ophou
dan deeze overheerlyke Roman Vail CERVANTES, een-den,
Man , die , in den jaarti 1620, in de uiterfte armoede flierf;
doch den roem naliet van Geleerdheid en Schranderheid,
met de Eer van den Spaanfchen Adel verbeterd te hebben.... Zie, welk een zeldzaam middel de Voorzienig
gebruikt heeft, om de ruwe Zeden dier tyden te ver-heid
reuen grondflag voor volgende omkeerin.-betrn,o
gen te leggen !"
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De gronden der Natuurlyke Rechtsgeleerdheid, afgefchetst door
den Heer F. W. PESTEL, Hoogleeraar te Leiden. Eer/Ie Deel.
Naar de- derde uitgave 'uit het Latyn vertaald, door Mr. rRE»101K VAN BAEDA , Adv. te Gouda. Te Utrecht, by G. T. v.
Paddenburg , en te Gouda, by W. Verblaauw, 1783. Behalven liet Voorwerk, 292 bladz. in gr. otiavo.
jan het beloop van dit voortreffelyk Gefchriit, als nuttig, niet
alleen voor hun, die zig bepaaldlyk op de Regtsgeleerdheid
toeleggen, maar ook voor alle dezulken, die last hebben , om
zig Bene geregelde kennis van hunne pligten, als Mensch, (een
hunne verpligting als Christen,) eigen te maaken,-ftemig
hebben wy reeds voor eenigen tyd een gezet verOag gegee_
ven (*). De Franfche vertaaling, diestyds aangekondigd, was
gefchikt naar de tweede Latynfche uitgave ; en de Nederduitfche, die wy thans onder handen hebben, is ingerigt naar de
.derde;' het Werk zelve heeft geene weezenlyke verandering
ondergaan; maar is op verfcheiden plaatzen, ter nadere ophelderinge, leerzaam uitgebreid. Wy verzenden des den Leezer
tot ons voorige aanpryzende berigt; terwyl wy 'er nog een flaal
uit mededeelen, nopens de fchadelyke gevolgen der Weelde.
't Is, wy bekennen 't, een ouderwetsch onderwerp;
dan 't licht, waarin de Hoogleeraar Pestel het zelve plaatst,
verdient opmerking; en 't kan den Nederlanderen, (waar onder
'er veelen gevonden worden, die 't als een verfleeten onder.werp fchynen aan te zien, of 't zelve geheel en al fchynen ver
te hebben,) niet te dikwils onder 't oog gebragt wor--getn
den. 's Hoogleeraars doorftel deswegens luidt aldus.
„ Het woord Weelde (Luxuria) betekent gemeenlyk by de
Latynen , een bederf in de zeden , gevoegd by eene buitenfpoorige
geldverfpilling. De gemeene wyze van fpreeken kegt aan dit
woord (Luxus) een minder hatelyken zin. Dus opgevat, geeft
het te kennen, niet eene ongebondene allerflegtie levenswys, niet
zodanige daden, waardoor men aan overtolligheden grootelommen
gelds befteedt, ook niet allerleien pragt en praal, of eene opzettetyke geldverkwisting, maar veeleer, eene zucht om zulke kostbare
zaken te vermeerderen, of in eene groote verfche?denheid te bezit'ten, welke dienen tot vermeerdering der, op zig zelve niet kwade,
zinnelyke vermaken.
Alle weelde, in deze beteekenis genomen , is niet fchadelyk.
Indien zy fchadelyk ware , zoude dit gebrek , of in den aart
vast alle zinnelyk vermaak te vinden moeten zyn, 't geen zekerlyk zo niet is ; of in de veifcheidenheid van die vermaken, welke nogthands op zigzelve niet kwaad is; of in de kosten, waardoor men zig die verfchaft. Maar door groote onkosten te
ma(*) Zie Redend, Fad. Letteroef. IV. D. bl. coo.
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maken verspilt men niet altoos zyne ganCehe bezitting. Deze
zyn veeleer nuttig voor de maatfchappy,, dewyl daardoor dezulken, die liever met hunnen arbeid iets winnen, dan op an.
derer mildheid ledig gaan willen, aan den kost komen, en,
fomtyds, ryk worden,
„ Dus is het bederf, dat men aan de weelde toefchryft,
nergens anders in te vinden , dan in de zucht om zig eene
verfcheidenheid van vermaken, ten welken pryze het ook zyn
moge, te verfchaffen. Die zucht kan al te vurig, bovenmaten
kostbaar, en aanhoudend zyn. Indien dir plaats heeft, en de
weelde in eene heerfchende neiging verandert, dan brengt zy
te weeg, dat een mensch een flaaf wordt van zigzelven, buiten
Raat geraakt, om vele aangenaamheden te genieten, of veel goeds
te doen, en daardoor tot vele kwade ondernemingen wordt aangeIpoord. Immers langzamerhand verbreekt zy de vermogens van
ziel en lighaam; berooft ons van den tyd , dien wy aan bezig
behoorden te beleden ; zy beneemt het zoet van den-hedn
arbeid , en brengt een tegenzin te weeg tegen zulk werk,
dat aanhoudende overweging, of eerre onafgebroken naarftig
heid,vereischt;weshalven zy ook eene ieverige beoefening van
kunflen en weetenfciiappen naar de muff fchoolen der [in hare
oogen] veytwwillig ellendige menfchen verzendt. Zy, die dus
aan de weelde zyn overgegeven , zyn niet alleen fchadelyit
voor zig . zelven , maar deze buitenfporige weelde is ook van
ter zyde voor de maatfchappy nadeelig. Want , by voorbeeld , als men zyne goederen verfpild heeft, dan verliest men
te gelyk het vermogen om behoeftigen te hulp te komen. En
de overdaad, die aan de tafelen heerscht , kan te weeg brengen.
dat men eene groote menigte van voorraad , alleen om eene
feel voorbygaande kitteling der tong te genieten, verflinde, of
dat de onmisbaars levensmiddelen in prys fteigeren, en dat de
nooddruftigen dus in de noodzaaklykheid gebragt worden , om,
uit hoofde van derzelver fchaarsheid, of duurte, zig armmoedig te moeten behelpen, of honger te lyden.
„ Te dezer plaats nemen wy inzonderheid in aanmerking, hoe
de weelde, die de natuurlyke navolgingsdrift aanprikkelt, nadeelig kan zyn door een kwaad voorbeeld te geven. Het vermogen der navolging bewerkt toch, dat de weelde langzamerhand noodzaaklyk wordt, en niet zo zeer voor de byzondere
perfoonen, als wel voor de ganfche maatfchappy fchadelyk begint te worden. Noodzaaklyk noemen wy de weelde dan, wanneer zy, die dezelve niet navolgen, of. 'er zig openlyk tegen
verzetten, in veragting geraken, en zig blootgefteld zien aan
velerlei foorten van kwellingen, of aan 't niet verkrygen van
hunne begeerten. Voorbeelden hiervan leveren ons de begraafnistatiën , het geven van fchouwfpelen, enz. by de Romeinen, omtrent welke zaken het al zo ver gekomen is, Zegt sENzCA , dat
-

men
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men het voor eene boerschheid en ellende boude, zyne begeerte te be.
palen tot het geen volg aan kan.
„ De veragting is dikwils in íl_aat om de ftandvastigheid van
zulken te overwinnen , welken de aanlokzelen der wellust
op zigzelve niet bekoren kunnen. En hierdoor gefchiedt het
niet zelden, dat de weelde ook voor hun, die 'er geen vermaak
in fcheppen , eene Poort van ernbtige en noodzaaklyke bezigheid
wordt. En wanneer deze noodzaaklykheid om overgroote onkosten te maken , zonder onderfcheid , ingevoerd is, ontlaat
'er langzamerhand een draaikolk van rampen, welke, zo wel
wegens derzelver eigen nadeel, als wegens de fnelheid, waarmede zy tot alle de rangen der inwoonders worden voortgeplant,
en, wegens de moeilyklaeid der genezing, de maatfchappy gevoelig drukken.
„ En dat noemt men dan eerst recht genot van het leven te
hebben, wanneer men zig geheel 'er op tolegt, om in de openlyke en byzondere verniakelykheden eene kunstryke verfcheidenheid uit te vinden , en daarin uit te munten. Allengskens
ontzenuwt de verwyfdheid die geenen, die de zuilen van de
maatfchappy behoorden te zyn. De luiheid , die met den
naam van wellevendheid praalt, fhrekt de vermogenden tot een
fieraad, en is des te fchadelyker, naarmate dat daardoor cone
groote menigte, die door arbeid alleen der zamenleving nuttig
kon zyn , aan een werkloos leven gewend , en overgegeven
wordt, gelyk de overtollige dienstboden dit bewyzen. De, gewoonte, om de grenspalen der behoeftigheid , niet overeenkotnitig met de natuur, maar, niet de wankelbaere verbeelding der
menfchen, in 't oneindige uit te breiden, wint dan meer en
meer veld. Vervolgens ontftaat 'er gene algemeene befinetting
van zekere noodwendige gierigheid ; om dat de noodzaaklykheid
van veel te bezitten die ingetogenheid, welke zig alleen tot
matige begeerten bepaalt, geheel en al uitfluit. Hier door
(telt mei alles te koop. De eerlykheid verdwypt. Door d°
menigte der overtreders wordt de fcl:aamte eerst uit de byzondere huisgezinnen, en (baks uit de gantfche maatfchappy,
verbannen. Anderen, en zigzelven , door geld en gefclienken, tot
ontrouw te brengen, noemt men , gclyk TACITUS zegt, de levens ¶vyze der Eeuw (de mode.) Dus fpot men niet de huwlykstrouw.
De echt- en kinderloozen zyn in hunne oogen gelukk-g. Het
wordt de moeders tot geen eer gerekend, dat zy hare kinderen
zoogen ; de verdere opvoeding is voor beide de ouders een last.
Op hunne beurt dragen die kinderen hunne ouderen ook geen
de minfte eerbied, veel min liefde, toe. De Zoon .haakt 'oor
den tyd naar 's Vaders flerfdag. Men fpot niet de zorg voor en het oordeel van ,de nakomelingfchap. Langzamerhand gluipt
eene wezenlyke armoede de huizen in. De moed vervliegt met
het goed , fchoon de begeerlyklteden niettemin fland houden.
Het vertrouwen vermindert in kie zameuleving hard over hand.
Zo
,
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7.tá lang 'er nog iets overblyft ons dartel en wellustig te kun tien voortleven, is men onverfchillig onder wiens juk men
bulge. Dus vergaat de zucht tot vey heid : dus vestigt zich de
dwingelandy. Op deze wyze bedierf de weelde, na de overivinning van CN. MANL IUS, het vrye Rome , na dat zy niet alleen noodzaaklyk , maar de heerfcliende neiging der meeste burg eren geworden was. Door die zelfde beguicheling wisten de
Romeinen zulke Volken, die eertyds aan hunne veyheid het
incest gehegt waren, aan zig te onderwerpen. Wel te passe
,

zegt Teerros, te dezen opzigte, in 't leven van zynen fchoon-

vader [Agricola :] Ten einde deze menjchen (de ' Brittaniërs,)
die , woest en onbefcleaafd , wyrl en zyd ver, ire d leefden, en dus
ligt ooriog voerden , door hun allerlei vernaakelykheden te leerera
kennen, aan de rust era lerliglieid te gewennen • zette by lien onder de land aan, en hielp lien openly!e, om Tempelen, marktplaat

zen en huizen te bomven. Hy prees lien, die 'er zig bereid toe
toonden ; en befrafte de tragen. Dus maakte de yver om geprezen te worden een noodzaaklykheid. Langzamerhand liet men
zig tot de verlokfelen der ondeugd verleiden, [naarnlykl tot wande,'plaatzen, bad/loven en pra tine maaltyden; en dit noemde de
onervaaren hoop wellevvendhèid, daar het indedaad een gedeelte
van hunne

flaverny uitnzaaite."

Leerrede voor het Molk van 14'edeuiand, naar Nehemia IV: 14.17.
In gr. oElavo , 23 blad,.
Eene vuurige aanmoediging voor Nederlands Volk, om zig.,
ten voorland hunner Regten , en ter handhaavinge van 's
Lands Vrvheid, in de wapenen te oefenen; ten einde., des
noods, 's Lands braave Regenten te onderfleunen , en geweld
of oproer af te wenden of te keer te gaan , wanneer zig iets
van die natuur op ons verderf mogt toeleggen. De Schryver
voert eerre crnIige taal, zonder egter de paalen der befcheidenheid te overfchreeden.

Eenige bedenki3inen over de Zeespa t van de Republiek. In gr.
Otlavo, 35 blrrdz.

a eene algemeene befchouwing van de noodzaaklykheid,
N om
de Republiek, in tyd van vrede , van eene genoegzaame Zeemagt te voorzien , verledigt zig de Schryver van dit
Stukje ter beantwoordiinge der bedenkinge, dat wy in vroe•
gere dagen wel ter Zee den Oorlog hebben kunnen voeren,
zonder zodanig eene voorzienigheid. Dan hieromtrent merkt
by, voor eerst , aan, dat zulk$ diestyds Opk geen plaats had
V1. DEEL. ALG, LSTT, NO. 3.
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by andere Mogendheden ; waartegen zy nu eene ftaande Zeemagt onderhouden; 't welk ons in de noodzaaklykheid brengt,
om mede zodanige fchikkingen te maake1 . En hieraan hegt
by eene tweede aanmerking, welker ontvouwing den voor
inhoud van dit Gefchrift behelst. „ Het Krygswezen-namc
„ ter Zee is, zegt hy, zodanig veranderd, dat de voorige
Eeuwen ten dezen opzigte met de tegenwoordige niet ver„ geleken kunnen worden. Om dit aan te toonen, zal ik,
„ hoewel zeer kort, de gelleldheid van het krygswezen ter
„ Zee in voorige Eeuwen nagaan, en vervolgens aanhalen
„ wat andere Mogendheden, en voornamentlyk Engeland en
Vrankryk , ter verbetering van hunne Zeemagt , gedaan heb„ ben , daarmede vergelykende wat door ons , tot dat einde
„ al , of niet , verrigt is , en belluiten met die verbeteringen,
„ die onze Zeemagt weder zoude kunnen opbeuren, en hare
voorige luister wedergeven , aan myne Landsgenooten voor
De bier opgegeeven Artykels worden
te dragen." door den Schryver onderfcheiden en niet oordeel behandeld.
De XXX Artikelen nevens hunne Aanliangzels , of nieuwe Beden
aan den Heer Admiraal Generaal der ze--kingevorda
ven vereenigde Provincies, over de mislukking der Expeditie
naar Brest , door een Vriend van goede orde en veylzeid. Behalven hes Voorberigt, en de lanfpraak aan Z. D. H. 153
bladz. in gr. oflavo.

mislukken der Expeditie naar Brest is , onder al het
Het
voorgevallene in onze dagen, een voornaam onderwerp ge-

weest, dat het oog der Natie tot zig getrokken heeft, en derzelver aandagt nog Heeds gevestigd houdt , terwyl het den
uitfag der Commistie , tot het onderzoek van dit voorv,il gefchikt , te gemoete ziet. Dit heeft, buiten andere Gefchrif
ten over dit onderwerp, wel inzonderheid het hier bovengeroemde Gefchrift te voorfehyn doen komen, 't welk bovenal
de opmerking onzer Landsgenooten vordert , om zig een regelmaatig denkbecid van dit Stuk eigen te maaken.
Lene voorafgaande Aanfpraak aan Z. D. H. ftrekt grootlyks,
om hem , met eene befehciden veymoedigheid , te noopen , om
geen gehoor te geeven aan verdervelyke Raadslieden ; en den
Staatsmannen, dien de bovenbedoelde Commisfe is opgedraagen, alleszins behulpzaam te zyn, ten einde hen in ílaat te
Stellen , tot het behoorlyk volvoeren van hunnen last. Voorts
is het Gefchrift zelve tweeledig; behelzende, eerst: „ Eene
„ ontvouwing der beweegredenen van het verzoek des Am„ basfadeurs van Vra akryk , mitsgaders van de Advyfen , De„ librratien, en andere Verrichtingen, welke op dat verzoek
betrekking hebben geld , tot de definitive Refolutie door
„ de
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j , de Staaten. Generaal genomen op den 3den Oaober 1782."
in dit gedeelte gaat de Schryver na, bet Rapport van Z. D.H.,
in zyne Memorie aan H. H. M. op den 7den Oé ober 1782
gageeven, wegens de zaak van Brest, zo ten aanzien van de
gemaakte fchikkingen ter uitvoeringe , als niet betrekking tot
de oorzaaken of voorwendzels, die de uitvoering der Refolutie van H. S. M. verhinderd hebben. Onze Schryver, dit Rapport van f'ruk tot ftuk ontleed, en zyne aanmerkingen deswegens bygebragt hebbende , fchikt verder het tweede gedeelte
van zyn Gefchrift, tot een „ Vervolg der bedenkingen over dc
„ oorzaaken, of de voorwendzels, welke de Expeditie naar
„ $rest hebben doen mislukken." De Schryver begint hier
niet eene algemeene bedenking over de ten alien tyde ver
kundigheid van den toelland der Schepen, en derzel--eischt
ver verzorging, en 't geen hieromtrent ten aanzien van onze
Schepen plaats had. Verder overweegt by de Declaratien door
de Officieren ,den 5den OEtober, aan den Vice- Admiraal Hartfink overhandigd ; en , dezelven ter toette brengende, toont
by , dat geen één der daarin voorgeflelde Artykelen op zig zelven een genoegzaam beletzel was, waardoor de Schepen, op
de ontvangen orde, niet naar Brest konden vertrekken. En
laatstlyk befluit onze Schryver met Z. D. H. voor te draagen,
in hoe verkeerd een licht veele zaaken geleld worden , en
hoe noodig het zy op alles een naauwkeurig onderzoek te
doen ; waarop by zig ten flot indeezervoege uitdrukt.
„ Dusdanig, DOORLUCHTIGSTE VORST, is de toedragt eener
gebeurtenis , in welke de fpoorlposte eenzijdigheid , zorg„ loosheid , flinkfche ftreeken , oogluiking , kwaadwilligheid
halfiarrigheid, ontrouwheden van allerlij foort, de geestvan
„ wederfpannigheid , de verachting der wetten en van den
Souverain, alle zaaken , die , geduurende den Oorlog, reeds
zo veele rampen aan de Republiek verwekt, en zo vecle
,, wettige klagten tegen de direEie en het gebruik der Marne
veroorzaakt hadden , zo baarblijklijk hebben doorgetlraald ,
„ dat zulks alle de Bondgenooten bekommerd, de Natie ver.
bitterd, en Europa verbaasd heeft. Het is derhalven de
„ zaak van H. H. M. naar de Bewerkers van zodanige Bedrij„ ven een naauwkeurig onderzoek te doen : Het is hunne
„ zaak de Schuldigen van de Onfchuldigen te onderfcheiden ,
„ en deeze laatften, zonder aanzien van perfoon, zonder barm„ hartigheid, te doen flraffen. Die daad van recht en ge(Ireng_
heid zijn H. H. M. fchuldig aan hun eigen geweeten , aan
„ hun eer , aan hun goeden naam : Zij zijn die Ichuldig aan
„ hun miskend , getrotfeerd , gehoond en vertrapt gezag: Zij
„ zijn ze fchuldig aan de onteerde, verwrongen of gefchon„ den Wetten : Zij zijn ze Ichuldig aan de helegdigde , mishandelde en te recht verbitterde Natie: Zij zijn ze fchuldig
„ aan een Bondgenoot, wiens hoop en verwagtng men fchanIz
dc,.
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„ delijk heeft te leur gefield : aan geheel Europa , het welk
„ de oogen op ons gevestigd heeft; en , eindelyk aan het ba, , te Nageílacht, het welk , uit het gedrag van H. H. M. in
deeze gelegenheid, ten éénigen tijde betlisfen zal, of wij,
IN HET JAAR 1783 NOG VRIJE LUIDEN WAREN, OF VERACHTIS
SLAVEN !"

door Mr. RTIYNVIS FETTH , én verder oenig Menge11derk
van deiiz'1f den Schryver. Te Leyden , by C. v. Hoogeveen
Jun. 1783. Belialven liet Voorbericht 231 bladz. in ot avo.

JULIA,

kief he en zuivere minenhandel van 7ulia en Eduard,
D edoor
dc:r Heer en Mr. Rkynvis Teich alhier hefchreeven ,
behelst eene by uitttek treffende liefdes -gefchiedenis , in welker voorftelling de Schryver Bene groote verfcheidenheid van
zeer aandoenlyke tafereelen gemaald heeft, die ons de reine
Liefde, vergezeld van oprechte Godsvrugt, op veelerlcie wvzen , in verfchillende uitwerkingen , zo leevendig onder 't oog
brengen, dat een aandoenlyk hart 'er teil gevoeligl'te door ge
moet moorden. De geheele inrigting van dit Gefchroft -t,rofen
de manier van uitvoering , en cie iiyi daarin gebruikt , maaken
het tot een Meesteriiuk in zvne Poort. Van een dergelyken aart is het hierby gevoegde Mengelwerk, beftaancie
uit eene verzameling van etlyke kleine Stukjes , dle de tedcr e
Min ten onderwerp hebben , en ons tevens tot den Godsdienst
opleiden. Men kan des Autheurs denktw yze daaromtrent opmaaken uit zyn Mingefprek tusfchen Schade en Melifont; dat
tevens een voorbeeld van zyn fchryftrant in deezen verleent.
Selinde kan het denkbeeld niet verdraagen, dat Mellfoatt nog
iets boven haar zou beminnen ; en de fterk(le uitdrukkingen
van Me!lfout , niet opzigt tot alles wat in de Waereld is ,kunnen haar gevoelig hart niet gerust fellen ; dit brengt het vol
onderhoud te vege.
-gend
,

SE LINDE.

„ En toch is 'Cr iets , dat gij meer dan uwe Selinde bemint ?MELLF0NT.

God alleen , mijne Dierbaare
SI:LINDE.

En zo dra als gij dacht, dat de Liefde tot God onbcftaanbaar
ware met de liefde voor Selinde, zoudt gij mij zonder beraad.. .
MCCLF0NT.

Neen , Selinde ! — dit zou liet gevolg van het dieplic en
rijpfte beraad zijn. Mijne oogen zouden meer en bitterer traaHen ftortcn , dan ze immer geplengd hadden — mijn hart zou de een geweldigen ftrijd hebben door te ítaan , — maar dat
hart zou geen rust weer genieten voor dat ik u verlaten had,
voor dat het geheele denkbeeld van u uit mijne ziel...
SE-
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SELINDE.

Houd op, wreede! — gij voleindigt mijne rampzaligheid,
— Ach! waarom, waarom moest ik kunnen beminnen, en eenen gevoelloozen aantreffen...
MELLFONT.

Eenen gevoelloozen? — Ach! hoe weinig kent Selinde... .
Twee onderhoorige Landlieden, die Mellfont over eerre zaak,
die geen uitlel gedoogde, fpreeken moesten, vertoonden zich
op dit oogenblik aan den ingang van 't Priëel, en braken hier
dit gefprek af. De een was een verdienstlijk Grijsaart, wien
verfcheiden deugden , meer nog dan de achtbaare grijze hairlokken, die zijnen kaalen fchedel omboorden, eerwaardig maak
andere een deugniet, te gevaarlijker, om dat hij-ten—d
veel geest bezat, die, om winst te doen, geen middel ooit
fchandeliik vend.
Melif'ont volgde hen --- terwijl Selinde, diep in gedachten
verzonken, en telkens onder het plengen van een enklen traan,
maar die uit het fijnst gevoel ontfprong, beurtlings den hemel
aanfchouwde , en haar oog weêr op den grond , die overal het
afdrukzel van den voet baars Minnaars vertoonde, hardnekkig
vestigen bleef.
Na verloop van een half uur trad Mellfont het Priëel weer in.
MELLFONT.

Wat is die jaap toch een aartige geestige vent! Hoe zeer
zoude ik hem voor zijnen ouden Buurman verkiezen! —
S LINDE.

Dwaalfpraakt gij, Mellfont? — Hoe, gij kunt een verachtelijken bedrieger boven een deugdzaam mensch fellen ?
MELLFONT.

Deugdzaam — ja ! als gij wilt --- maar welk een geest
zit in Jaap! Nooit (preek ik hem, of hij vermaakt mij.
Welk eene koddige wending geeft hij aan alle zijne uitdruk
Bij den anderen is alles even droog, even....
-kinge!
SE LINDE.

Noemt gij de deugd, en de eerwaardigfte gevoelens , droog?
----- Mellfont ! miskende ik u dan tot op deezen rampzaligen
dag geheel? -- Sedert wanneer is de achting de grondllag
der genegenheid niet meer in alle rechtfchapen harten? En
wordt deeze achting uit liet gezicht der volmaaktheden, die
wij in een voorwerp ontdekken , niet geboren? --- Welk cell
verbazend onderfcheid is 'er tusfchen die beide Boeren niet? —
Hoe veel volmaakter is alles in den braaven Grijzaard !
MELLFONT.

Onderfeheid — ja! — Mooglijk in de daad zo groot niet
els gij u verbeeldt.
SELINDE.

Als ik mij verbeelde? ----- Grooter, duizendmaal grooter.
an tusCchcn Selinde en God ?
13
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Selinde was verpletterd. —Een blos van fchaamte omtoog
haar gelaat en boezem. — Zij gevoelde haar ongelijk tot in
't binnenfte van haar hart. Mellfont maakte geen misbruik
van zijne overwinning. — Hij vloog haar om den hals.
MELLF0NT.

Mijne dierbaare Selinde. Wat zoudt gij 'er bij verloren heb
zo ik u boven mijnen grooten Schepper hemind hadde!-ben,
^---- Eene al te groote tederheid voor mij, voor uwen ge
Minnaar misleidde u, maar uw hart-lukigen,vo
dacht recht. Onze liefde, kan ze dien naam draagen,
zal ze duurzaam zijn, moet op hoogachting gegrond zijn —
anders is 't eene bloote drift, -- eene door 't vuil der
menschlijkheid verlagende drift. Ik beminde u , Selinde! om
dat gij in mijne oogen het volmaaktfte op aarde waart. -God is boven alle bevattelijke volmaaktheid tot in het oneindige verheven ! — De eigen rede , die mij mijnen God
aan mijne Selinde doet voortrekken , kan u ten eenigen waarborge verfirekken , dat geen Meisje op deeze wacreld ooit
van mij boven u bemind zal worden. Geloof mij , buiten
Godsdienst, is 'er geen behendige Liefde , en hij, die niet
bloost eene zwakke flerfel jke boven den Ongefchapen te flellen, zal nog minder zwarigheid' maken, het voortreftèlijkst hart
voor eene ziel van klei te verlaten. G Mijne Selinde! bemin
wij om eeuwig te blijven beminnen , en dat die van-ne
ons beiden, die het meest tot volmakinge van het voorwerp
zijner liefde heeft toegebragt , den roem der grootlie teder_
heid wegdrage.
Selinde weende nu op het hart van Mellfont traanen van blijd..
(chap, gemengd met die der verhevenfte fchaamte — einde
beurt ze haar hoofd op.
-lijk
SELIt DF.

Mellfont , gij bemint mij edeler, dan ik u gedaan hebbe.
— Neen ! deezen hoogmoed kan ik mijzelven niet vergeven!
MELLFONT.

Selinde! God zal ze u vergeven ! -- lene liefde,
die boven de vuuriglle gedachte van den eerfien Seraf onnadenkelijk verheven is, — ook voor ondankbaren! — behoort
mede tot zijne volmaaktheden. Hij immers heeft ons
elkanderen op deeze wacreld doen ontmoeten. — Ach ! 't
was om twee gelukkigen te maken! — --- Selinde! zoudt
gij iets aan dien God mistrouwen? — —
Selinde kon niet meer. Mellfont was geheel aan doening. Beiden zakten ze op hunne kniën neder. —
Eene uitpuilende wortel onder[Ieunde hunne dooreengevlochten handen, en hun gemeenfchaplijk gebed klom tot voor den

troon der hoogfle Liefde op."
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LETTER-OEFENINGEN..
f/erhandeiz'ng over let getal des Beestes.Qpenb. XlII. 18.
DODr JPHI\. BEUN Wed. A".IIOON*N. Te A:rizgerdam
1
by H. W. DE BRUYN 1783. Behalven het f/oor'Werk"
461 bladz. in gr. octavo.
.

H
et nafpoorcn van het. gctal des Reestes heeft de SChryf. fier dezer Verhandelmcre, l1atuurlyk, gebragt, tot eue

gehele onrwikkeling van ~ -Boek der Openbatinge van jo:'
annes; en daer uit is ontfiaen een drictal van Verhandelingep, welken hier byeeugevoegd zyn. De eerfie gaet
bepaeldlyk over het getal des Beestes, dus uitgedrukt ~H,
waeruit Mejuffrouw Beun hetgetal 606 maakt. Naer de
gewoone telwyze der Griekcn betekent x 600, ~ 60 en < 6.
Onze Schryffier maekt hieruit het getal van 606, QP
deze wyze. "De eerfie letter daarvan maakt, met by" voeging van de twee anderen, volgens Ollze teUing 606
" uit, de laatfl:e daar afj!efheden, aldus 60 6. maaken de
" twee eer!l:en te famen 60, en de laat!l:e aIleen genomen
,,6. Zo dat daarin die dfie getalen, [te wee ten 600, 60
;, en 6,] gevonden worden~" En dit getal van 606 wyst
ons dan juist aen het jaer 606, in 't welke de Roomf~he
Bisi'chop, Bonifacius de IJI, door Keizer P/tocas, tot AI~emeen Bisfchop of hoofdder Kerke verklaerd werd; ell
dat by velen, gelyk ook door Mejuffrouw Beun gefchied,
gehouden word voor het geboortejaer, of de tyd der op.komst van den Antichrist: welks val of !l:erftyd zy dan
ook, met andere berekenaers van dit tydfiip, bepadt' op
het jaer 1866, na het afloopen van 4'2 Maenden, of 1160
Prophetifche dagen, die men voor zo vele Jaren houd.
~ Aen deze Verhandelillg verknocht zich ene t~e
de, die ten onderwerpe heeft den Engel des Afgronds;
waer door de meeste Uitleggers den Antichrist verfl:ten;
doch onze Schryffier verenigt zich eerdcr met die gencn.
welken oordelen, dat 'er Mohammed merlc' aengeduicl
worde; des de daertoe betreklyke omfiandigheden. op dielt
grondfJag, behooren tot de opkotnst. d~ uirhreiding elt
de vernietiging van het Turkfche R yk; welk laetfte, volVI. DEiL. ALe. LE,TT. l\'O.4.
K
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gens deze uitlegging, fchoon niet bepaeld gelyktydig niet
den Val van den Antichrist, echter niet lange daerna zal
voorvallen. By de voordragt hiervan laet Mejuffrouw
Beun zich in , in ene doorloopende ontvouwing van den
gehelen inhoud der Openbaringe van 7oannes; en, om
den Lezer te gereder onder 't oog te brengen, hoe dezelve, volgens haer inzien, te vert'aen zy, zo heeft ze
aen deze Verhandeling gehecht, ene beknopte ontleding
van liet ganfche hoek, ter duidelyker aenwyzinge, hoe
de daeri ❑ voorgeftelde zaken, naer 't begrip dat zy 'er
van gevormd heeft, op elkander volgen. - Ten
laettie. komt hierby nog ene derde Verhandeling over de
Fier Dieren , (trekkende ten beivyze, dat men door dezelven de Vier Euangelisten te verlraen hebbe; by welke
gelegenheid ook het gezicht van Ezechizl, en dat vats
ezaia , aengetekend Ezecli. I en : ez. VI , benevens etlyke byzonderheden daertoe betrekkelyk, ontvouwd worden.
Mejuffrouw Beun had dit, als ene ondertlelling, reeds
ingevlochten in hare voorige Verhandeling; doch, vermids
de bredere ontvouwing hiervan wat omllachtig viel, heeft
ze 't beter geoordeeld dit onderwerp, ten befluite, afzonderlyk te overwegen.
Zy, die in gene der vroegere Uitleggingen van het
Boek der Openbaringe van 3oannes kunnen berusten, no
Reeds na ene betere uitzien , en daervan hun werk maken, vinden hier op nieuw fcolfe voor hunnen onderzoekenden geest. Dat ze 'er voldoening in zullen vinden,
durven wy hun niet belooven; alleenlyk kunnen wy, ten
aenzien der uitvoeringe, zeggen, dat dezelve in eene vry
geregelde orde voortgaei, en in verfcheiden opzigten
nieuw is: van waer deze uitlegging over 't geheel ook by
anderen in vergelyking kunne komen. Wat wel
byzonder het denkbeeld van Mejuffrouw leun, nopens
het getal des Beestes betreft; wy kunnen naeuwlyks denken, dat dit by velen toeval zal vinden. Om uit drie talletters, boo, 6o en 6, liet getal van 6o6 op te maken, is
ons te willekeurig, en te duidelyk gefchikt om aen ene vara
achteren gevormde onderflelling dienst te doen : ook komt
het ons niet waerfchynlyk voor, dat de Heilige Geest,
gelyk men dus wil, in 't opgeven van zodanig een getal,
geoogd zou hebben, op ene misrekenende tydtelling, als
die van Diony/ius; welke men de Gewoone Tell'ng noemt,
die haren aenvang heeft te nemen met 's Heillands ge
doch, gel^-k bekend is, enige jaren te kort fchiet.-borte,
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De Huis-uitlegger des Nieuwven Testaments. Door rx.
DODDRIDGE, D. en Prof der H. Godgel. te North mpton. Uit het L'ngelsch. in 't Neérlandsch over gezet. Zesde Deel , Derde Stuk. Te zirni i'erda %ia, by. P. Meijer
71'3. Behalven den inhoud van dit Stuk, en de Registcrs over de drie laetfie Dee/en, 3a biadz in gr. octavo.
,

als wy het bovengemelde Gefchrift van Mejuffrouw
Z oBeun
doorbladerden , kwam ons dit laettie Stuk van deft

Hais- uitleger in handen, 't welt, des tloogleeraers ontvouwing van 't Boek der Openbar.nge van ; oarnes behelst;
waerdoor we enigermate bepaeld werden, om de melding
hiervan ter(lond te laten volgen. In de algemene goedkeu
dit Werk in deszelfs algemeen beloop heeft-ring,de
weggedragen, mag ook ongetwvyfeld 's Mans laetfle arbeid.
aen 't zelve deden; daer hy 't met de eigenfte oplettend
voltrekt, waermede hy 't acngevan--heidnorlku
gen heeft : ------ Wat 's Mans gedachten over de daerin
gegeven Profetifche voordellen betreft, hy houd zich, tets
aeuzien van derzelver beloop, grootlyks aen de fchikking
van den geleerden Mr. Lolvran, die, zyns oordeels,
„ ongetwyuield de beste Uitlegger is van dit deel van het
„ Nieuwe Testament, welke tans voor handen is." Voor
het overige zyn 'er hem in dit Boek zo vele duistere
Rukken voorgekomen, dat hy enigen tyd in twyfel sonde, of by 'er wel aentekeaingen over zoude maken.
„ lblaer, op eene ernfiiger en aendachtiger overlezinge,
begoot ik, zegt hy, den Lezer allen hulp aen te bie
vermogen ;vas, om hem in flaet te-„denimy
„ flellen tot het begrip van deszelfs algemeen cogmerk,
en hein te leiden tot die leerzaeme en gewichtige on„ derrichtingen, welke het met groote kracht en klaerheit oplevert; zonder zeer diep in te treden in een
;, oordeelkundig onderzoek nopens die byzondere gebeurd, tenisfen, waertoe men mag denken, dat de verfcheide„ ne Profeetién betreklyk zyn," Uit dien hoofde heeft
men in des Hoogleeraers aentekeningen geen achtervolgen
ontvouwing van de gefchiedkundige vervulling dezer-de
Profetiën te zoeken ; echter laet by 'er zich hier en daer,
veelal in navolging van opgeinelden Lowman, over uit.
Zie hier ondertusichen 't geen by ons wegens liet getal
des Beestes, (waer van we boven gewag tnaekten,) voor f telt.
Ii^
,,0iá
„
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„ Onder alle de verfchillende verklaringen, zegt hy,
„ hier aen gegeven, welke alle op te tellen, en veel meer
„ nog te beoordeelen, een al te uitvoerig werk zou zyn,
„ vind ik geene, die my zo wel behaegt, als die van
„ Sir ISAAK NEWTON, dat de woorden Axros en n"?'),
„ de man van Latium of van Romen, waervan de letteren, als talletters aangemerkt, te farcen 666 uitmaken,
„ hier bedoeld zyn. En ik denke, dat dit getal hier
gemeld wordt, om te kennen te geven dat de verfchy,,

,, ving

van die

magt,

wier ondernemingen 1260

jaeren

„ zouden duuren, (vergelykt Roofd/ . XII. 6. (lent. d.)
„ ftond te gebeuren omtrend 666 jaeren na den fchryftyd
„ der Openbaringe, in 't jaer 96. En dit houde ik voor
„ den grooten fleutel, waarmee het tydperk van den val
,, van Babilon te berekenen is, daer dus de opkomst
„ van het Beest bepaeld wordt op het jaer 756 of daeromtrent; wanneer de Paus, na de vernietiging van
het Stedehouderfchap van Ravenna, een tydlyk Alleen,, beheerfcher, dat is, in de Profeetifche tael, een beest
, werd." In de opgenoemde Aentekening d, heeft de
-Hoogleeraer het volgende. „ Deze 1260 dagen zyn de jae„ ren der Pauslyke Opperheerfchappy. Mr. FLEMING
(die de eer heeft, hierin gevolgt te worden van Sir
Jsnnc NEWTON en Mr . LOWMAN, fchoon, zoo verre
„ ik weet, niet genoemd door den eer flen, wren de laets, fie erkent te volgen) onderftelt, dat zy begonnen zyn
' met het jeer 756, wanneer de Franfc/ie Koning Pepin
, den Paus het tyd'yk gebied over Romen vergunde, by
de vernietiging van het Stedehouderfchap van l^avenna;
,, waeraen die Keizerlyke Stad voor een poos behoorde.

,, Hierop werd de Paus het agtf e Hoofd van komen;
en het tydperk, waarin hy zo blyven zou , eindigt om„ trent het jeer 2o16; of als men, (gelyk met reden
„ gefchiedt,) de Pmofeetifche jaeren rekent op 360 dagen,
„ omtrent het jaar 2000; 't welk hy meent, dat de aen,, vang zal zyn van het duizendjaerig Ryk. FLEMING of
„ Refurr. p 120."
Deze telling van 666 jacren heeft gewis dit voordeel,
boven die van 6o6 jaeren, dat ze by liet natuurlyke beloop
der opgegeven talletters blyft; en als men de reden, die
Mejuffrouw Beun bybrengt, tegen liet zoeken van dit getal
in de talletters van zekeren Naem, (die inderdaed niet
geheel te verwerpen zyn,) laat gelden, zo zou men, d'era
Naam daer latende, hier enkel op het getal der jaeren kunnen
.
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nen flaen blyven. Men zou dan dit getal kunnen aenzien
als een getal van jaren ; en 't dus ; gelyk hier gefchied,
kunnen nemen voor 't getal van jaren , dat 'er, na 't fcliryven der Openbarmge, tot op de verachyning dier magt zou
verloopen: 't welk dan het tydperk aenwyst, van we de
í26o jaren aenvanglyk te tellen zyn; 't geen Mejuffrouw
Beun zich ook vóorllelde in het opgegeven getal te vinden.

Leerredenen aan Christlyke Ouders, ter bevordering van eerie
goede opvoeding hunner Kinderen, door CHR. FR. ENGEL MAN, Predikant te Lampersdor f en Opziener van den Steinau Chen Kreits. Uit het Hoogduit^ch vertaald. Te Amflerdam, by H. Keyzer. Behalven het hoorwerk , 243
bladz. in octavo.

aer 't oogmerk van den Eerwaerden Engelman zyn delr ze Leerredenen gefchikt, tot ene loort van Huisboek ;
't welk hem goed gedacht heeft op te Rellen, ten eigade
brave Ouders 'er zich , in hunne Huislyke Godsdienst
zouden bedienen; en door 't lezen dezer-oefnig,va
Leerredenen opgeleid worden, om de opvoeding hunner
Kinderen ernilig gade te flaen , met het in 't werk flellen
der daertoe vereischte maatregelen. 's Mans poogingen
zyn van die natuur, dat ze daedlyk van nut kunnen zyn;
vermids by de hiertoe uitgekoozen onderwerpen met oor
behandelt , zyne lesfen deswegens overtuigend voor-delfelt en ernflig aendringt; des men het gebruik van dit
Gefchrift allen Ouderen wel moge aenpryzen. De
daerin vervatte Leerredenen zyn acht in getal; en dezelven gaen over de volgende onderwerpen. (r.) De groote
dierbaerheid onzer Kinderen. (2.) De plicht der Onderen,
in de tegenwoordigheid van hunne Kinderen , zich betaemlyk te gedragen. (3.) De buitenfpoorige toegevendheid der
Ouderen jegens hunne Kinderen. (4.) De al te itrenmie
opvoeding der Kinderen. (5.) De noodzaeklyke omzichtigheid der Ouderen , het ééne Kind meer genegenheid te
betoonen dan het ander. (6.) Stervende Kinderen zyn
Leeraers hunner Ouderen. (i.) Het dwaze en gevaerlyke
by het wenfchen der Ouderen voor hunne Kinderen. En
eindelyk (8.) ene beantwoording der vrage: Hoe moeten
de Ouders liet aenleggen , our hunne Kinderen voor de
verleiding der Waereld te bewaren ?
Zie hier het
hoofd..
K

N
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Itoof,lzaeklyke van zyn antwoord op de ]aetstvoorge iel dc
vraeg, dat drieledig is.
„ 1. Tracht, dat awe Kinderen in den waaren Godsdienst
jvei gegron 1, en tot overtoiging en denzeGven gebragt wo den.
ik ver[ia hier, zegt zyn Eerwooerde , door den Godsdienst ,

niet alleen al dat geen_, 't welk %vy gewoon zyn de 1cer:nis. van God, en de overtuiging van alle onze pligten jegens hem , jegens andere Schep:eien en jegens o_Iszelven,
om dat Gods veil zult s van ons eischt , te noemen ;
maar ik hegryp daaronder tevens de getrouwe én gemocdelyke beoefl'eining van alles wat tvy naar den viii van
God moeten doen en lasten. En wanneer wy het onder
Godsdienst willen beezigen als een veili g-wysinde
middel om onze Kinderen daardoor jij flaat te .stellen
dat zy de vlagt der verleiding lnnnen tegenslaan, moeten
wy daarhy voornanmel k op drie (lukken zien : Dat zy
Mies we het^r°y, ei, , wet zy als C... isle. en moeten doen en Meten ; dat zy I eren, hoe y 't r)o ren beor' enen; en eindelyk,
dat zy het, zelve indedaad ook doer: toeziende dat zy (teens
levendig overtuigd zyn , i an de nnodzw klykheid ran dery
bovenr.atuurlyken byjtand van God , ter vollr ren )ing van al
het goede."
Ii. Toont hun de Ondeugden alleen van Ii are gevaarlyke
2yde. Het verleidende íchynfehoon van kwaade voorbeelden is, gelyk onze Leeraer opmerkt, be!nettend, en het
veiligfte voorbehoedzel daartegen is dit, wanneer enen de
ondeugd altyd van hare. ílrafwvaardige, gevaarlyke en fclhadelyke zyde vertoont. Om hieromtrent den besten weg
in te flaan, zullen icy ons be; cepen op de bzfcliryvingen en
dreigementen in Goo's woord; de uitkomst ven de ondeugden
tounen ; en op het gedrag der waereld omtrent de g dloe era
;

leeren achten.

11I. Toont hun de Deugden altyd in Taaie beminnelyke
Ter verllerkinge van het opgemelde voorhehoedzel, vervolgt de Leerier, is 't ook noodzaaklyk oat
de Ouders het tegendeel van 't voorgaande , de daadlyke
beoefening van liet goede den Kinderen recht aangenaam
en recht beminnelyk trachten voor te dellen. „ Tot dat
einde moeten wy lien : .,41tyd op het welbehagen van God

gedaante.

an het goede trachten oplettende te inaaken . en daar by te
onderhouden. Daar benevens moeten wy vrede gebruik maa ken van zyne uuitdr22kkelyke beloften , welke ,',y den vroomen
en oprechten gegeeven heeft : en laatstlyk hun de uitko ec
t. et
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der deugd en der vroomheid hier in de lwaereld door voorbeet.
den toonen."
Zyn £erwaerde breid deze denkbeelden kortlyk uit , en
doet zien , hoe Ouders , hunne Kinderen dus ge,-vapenci
hebbende, op goeden grond mogen hoopen, dat zy, door
Gods hulp , niet alleen firyden maer ook overwinnen zui1eu.
&icl2 elyke O-verdenkingen en Alleenfpraaken tot bevordering
van een redely,k Kristendoan. Door Dr. C. FR. sr.lLER,
Knggl, der H. Godgel. te lrlang. Naar den vyfdeza
druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Lerfee Deel.. Te
Leen +erjen , by G. Tresling , i783. Behairen het
Voorwerk 3i b1n4z. in gr. o' wo.
en Schriften van die natuur is maer al te veel eigen,
A dat
zodanige Overdenkingen en Alleenl'praken, fchoon

gefehikt ter •bevorderinge van den practicalen Godsdienst,
meer voorkomen als uitwerkzelen ener Berke aendoening
.des harte, dan aas gevolgen enar ver(fandige overweginge.
Mier uit vloeit niet zelden voort,, dat foortgelyke Schriften,
hoewel geenzins te laken , in zo verre zy het gemoed to
den Godsdienst opleiden, echter niet zeer voldoen aen
hun, die gewoon zyn , hunne Godsdienílige aendoe.tingen
niet verflandige overwegingen te paren; om cie werkzaemheden van het hart met die van liet verfland hand aen hand
te doen gaen. Verinids zy nu dit menigwerf in zulke
Schriften , doer ene verhitte verbeelding meer dan een
verftandig overleg in doorftraelt, niet vinden, zo loopt een
Boek , onder een tytel van die natuur , groot gevaer vary
onder dit ongunstig vooroordeel te vallen. Dan hiertegen
durven wy den Lezer, met opzicht tot dit Werk van den
Hoogleerner Seiler, wel waertchouwen. Het behelst ene
reeks van Godsdientlige befpiegelingen over een groot getal
ran onderwerpen, naer verfehillende flaten en omtiandigheden gefchikt; van welken men zich, met ene oordeelkundige keuze, in velerleie toeflanden, nuttig kan bedienen.
Ze zyn gemoedelyk en (leunen tevens op beredeneerde
gronden , welken, en , de Natuur, ,en de Genade aen de
hand geven; dienende zo tot opwekking, verlevendiging
en verflerking in ene oprechte Godsvrucht , als ter ae.nmoediginge, opbeuringe en vertroostinge in 't bewandelen
van den weg van ware Heiligmaking, door Gods genade -
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ryke onderf'euning in Jezus Christus. Tot een
ftael van des Aurheu s denkwyze lirekke zyne volgende
voorílelliog van den zin, in welken ieder Christen liet Onze
Vader geduurigiyk behoort te bidden, dat zyn Hoogeerwaerde kortlyl: aldus uitdrukt.
Onze Vader, die ii de hemelen zyt! Eeuwige , almachtige , goedertierene God, van wien het heelal afhangt, diens
de hemel is ende de aarde, met alles, wat in en op dezelve is.
Uiv naam werde geheiligd. Ach dat deeze Uwe hooge
cigenfchappen recht erkend, van alle Uwe fchepzelen geprezen, van ons menfchen, ook van my, door eenen heiligen wandel vcrheerlykt wierden.
Uw koningryk kome. Uwe kristelyke kerk werde, hoe
langs hoe meer, onder alle volken uitgebreid , onder ons
bevestigd, en Uw onzienelyk ryk., in gerechtigheid, vreed en vreugde in den Heiligen Geest béftaande, werde ook
geduurig in myn hart opgerecht.
Uw wil „efcliiede, gelyk van de Engelen en uitverkorenen
in den hemel, alzoo ook van ons op aarde: dat wy in Uwe
geboden wandelen , aan Uwe leiding ons lydzaatn onder
bedaardheid al het overige van-u'erpn,mti}l
U verwachten.
Ons dage?yks brood geef ons heden. Niet om overvloed,
maar om onze nooddruft bidden wy. Schenk ons gezond
geluk, eer, vreede en vergenoegdheid,-heid,nrg
zoo veel als U behaagt, en met het ware welzyn van onze
zielen be[laanbaar is.
Vergeef ons onze fchulden, gelyk ook wy vergeven onzen
f ku!denazren. Hiermede vergeef ik allen, die my beledigd
hebben. Ach! vergeef my, om Kristus wil, de groote
fchuld myner zonden, geef my een verzoculyk hart, en
door het geloof vreede in mync konfciëntfe.
Leid ons niet in verzoekinge. Staa my, ende alle Kriste
verzoekingen van dit leven , dat wy-ne,byidvl
door vrees noch liefde, door overvloed noch gebrek, tot
zonde verleid werden. Laat de verzoeking niet gaan boven ons vermogen.
Maar verbs one vaas den boozen, van al het kwaad, en 't
geen voor ons heil nadeelig is.
Wint Uw is het koningryk. Gy zyt de groote Regeerer
dcr weereld, en vooral van Uwe kerk op aarde. Van U
alleen kan, ende mag ik dit alles, en voorts al wat my
Qnthreekt, verwachten.
U ve is de krachs ende de hseerlyklieid, in eeuwigheid. 4tn en,
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Het waare oogpunt, waaruit, naar de Leere des Bybels, her
leertuk van CHRISTUS Teerzoendood moet befchourvd en beoordeeld worden. Uit het Hoogduitsch vertaald. In 's Hage, by C. Plaat, 1783. In gr. oEtavo, 7o bladz.

olgens den Schryver van dit Stukje, heeft men , naer
de leere des Bybels, zyne gedachten over den dood
van Christus indezervoege te leiden. „ Het eertie, eis
genlyke en .hoofdoogmerk van Christus dooct was zyne Op„ ian'-ing. Hy moest Herven , ten einde by weder op„ gewekt konde worden. . Zyn dood was noodzaaklyk on
„ zyner Opfandinge wille.. Dit is het waare Punt, van
„ waar wy moeten uitgaan. Nu gebruikt de Godlyke
„ Wyslicid deezen dood van Christus , ,om zyner Opflandinge
„ 'witte reeds noodig, Hechts verder tot een waarfèhourverrd
„ Strafexefapel en tot een gerustfi`ellend Verzoenoffer voor
„ ons Menfchen. En hier toe wierdt verder, niets gevorderd, dan, eensdeels, eerre plechtige verklaaring Gods
„ aan de Menfchen: dat deeze Dood , om andere redenen
„ reeds noodig , tevens een Stra/exempel en 17erzoe; offer
„ voor ons zoude zyn ; en , anderdeels , de vrye gaedkeu„ ring van Jezus tot deeze gebruikmaking van zynpn
„ dood. Dan, dat God den dood van Christus t-n voor„ deele van beide oogmerken gebruikte, gefclbiedde geenzins, om dat zulks aan Gods zyde nodig was, maar
„ alle.n, om let liet aan 's Menfchen zyde vereischt wierdt.
„ Enkel en <llewn , ter bevordering onzer roste en ter on„ zer venccteriul;c , gevolglyk ter ftaavine onzer gelukzaligheid, welke het oogmerk is, liet welk de Christ„ tyke Openhaaring zoekt te bereiken , verklaarde God,
met goedkeuring zyns Zoons , zynen dood te gelyk
„ voor eene plaatsvervullende Straffe , ter voldoeninge
voor onze zonden , en gebruikte eenen dood, reeds om
„ andere redenen noodzaaklyk, tevens tot een verbete„ rend Strafexempel en tot een gerustffellend Verzoenoffer
voor ons." - Dit begrip ontvouwt de Schryver
in t breede, en tracht deszelfs gegrondheid door aengevoerde bewyzen te ftaven. Veelligt zal zyne voorI'elling
by zommige ingang vinden, nadien ze op ene fchrandere
wyze uitgewerkt is; maer 't gewoone lot der Schryveren,
die een middels}peg tusfchen twee twistende, partyen inflaen, gelyk de Autheur hier doet, is, dat ze aen geen
van beiden voldoening geven.
Ge.
Ks
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Gebeden en Overdenkingen ten dienfle van de openbaare en
huisfeiyke Godsdienstoefening , door c. j. ZOLLIKOFFZR,
Predikant der Euangelisch Hervormde Gemeente te Leipzig.
In het Nederduitsch overgezet. Tweede Stuk. Te lmflerdam, by de Erven P. Meijer en G. Warnars, I78g.
269 bladz. in gr. oftavo.
Stuk is op ene foortgelyke wyze ingerlgt
D italstweede
het eerfte, waervan wy voor enigen tyd gewng

gemaekt hebben , met mededeeling van een voorbeeld uit
het zelve (*). 't Zy derhalve voor tegenwoordig .genoeg
noprns dit Stuk nog te melden, dat het zelve inzonderheid beflaet uit Voorfchriften, die tot deze en gene plegtige gelegenheden behooren; wier. in jonge Leeraers ene
goede handleiding vinden, tot het maken van daer toe
betrekkelyke Opllellen. De tyden en . o.mftandigheden.,
waerop in dezeln geoogd word, zyn, de bediening des
Heiligen Avondmaels, het Kersfeest, Nieuwjàersdag , het
Lyden en de Begraving onzes Heilands , het Paeschfeest,
liet feest der Hemelvaert van Jezus, het Pinxter£eest, de
gewoone Vast- en Bededagen , mitsgaders het feest der
Kerkhervorminge. Hierby is nog gevoegd ene aenncming
van jonge lieden tot het Heilig Avondtnael, benevens een
Formulier tot inzegening des Huwelyks, en een Formulier om de Ouderlingen of Opzienders der Kerke te be.
,

vestigen.

(*) Zie Alg. Trad. Letteroef. V. D. bl. 544.

Eerie Proeve voor Kinderen , ter beantwoording der Catechetifche Vraagen , opgefteld door den Wel Eerw. en
teer Gel. Heer JAN NuLD R, in leven rustend Leeraar
in de Lutherfche Gemeente te 4m elda7iz, en Lid van
het Koninglyk Genootfchap te Stokholtn , opgericht ter
voortplanting en verdeediging van liet Christendom. Door
J. F. SCHEFFER , Leeraar by de voornoemde Gemeente te
Alkmaar. Te Amfterdam, by A. Eichhorn , 1780. Behalven de Voorreden, 154 bladz. in gr. o£tavo.
tweede Proeve voor bejaarde Leerlingen , als boven. Te
Amfterdam , by J. Ammeling , 1783. Behalven de
Voorreden, 402 bladz. in gr. ofiavo.
et de tmvangst der tweede Proeve is ook de voorige,
fchoon reeds in 't jaar i78o u}tgegeeven, ons eerst

M
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ter hand gekomen. A y hebben ze thans byeengevoegd ,
dier ze tog tot elkander betrekking hebben; zynue, tieiyk de Tytel uitwyst, de eerlle gefchikt voor Kinderen,
en de tweede voor bejaerde Leerlingen. , Beiden zyn ze
ingericht Baer de bekende Catechetifche Vrareil, van dens
Eerwaerden Mulder, die dei Eerwaerde Sclieffer in de eerlie Proeve beantwoord op ene wyze . voor welken de Kinderen vathaer zyn : terwyl de tweede Proeve dient, otn,.
door ene meier uitgewerkte beantwoording van die zelfde
vragen, denzulken, die tot weer jaren van onderscheid ge
ene breed-ere onderrichting te verlenen. NNaer-komenzvi,
de leiding , door den Eerwaerden 1i Ader in zyne V; aces}
gehouden, verdeelt zich dit onderwys in drie voorname
hoofddeel n. Het ecrÉÉe gat over eden Godsdienst en de
Heiligg Schrift. 1-let tweeei: behnnd lt s laex l:eune;.;he van
God in zyn be 3aeti,, eigenfchappen en werken; de leerfiellingen
nopens Gods fchepzelen, de Engelen enIMet
leken , benevens 's . enfchen Zouden, val en de gevol
lièken
-gen van uien ; de kennis van Jezus Christus in zyn per_
foon , nate uren • Raten en ampten ; mitsgaders de leer wegens den Heiligen Geest, naer zyn perlboii en genadekverkingen. En eindelyk firek.t het dcïde. of laetíle deel ter
voordragte der Zedeleere, met ae,iuwyzinge hoe zy, die,
op deze zuivere grondbeginfelen van geopenbaarde kennis,
hun geloof en Godzaligheid bouwen , en daerin volharden,
ten euwigen leven uitverkoren zyn , terwyl liet volhar
ongeloof de oorzaek van de verwerping tot de eu--den
wige verdoemenis zv. Aen 't hoofd dezer Proeve is een
kort ontwerp vaan de waerheden der zaligmakende Leere geplaetst; in 't welke het verband dezer Leertellingen, by
manier ener beknopte ontledende fchetie, kort en duidelyk
onder 't oog gebragt word.
Deze manier van een catechetisch onderwys , naer een
.tengefchakeid leerverband der waarheden van den GoL sdienst, te geven, fchynt, onder de Broeders Lutheranen,
iets nieuws geweest te zyn, in de dagen van den Eer waerden Mulder, althans hier te Landeen 't is ons voorgekomen, dat ze 'er nog niet algemeen in zwang is. Finn.
lie catechetifche oefeningen zyn en blyven veelal geíchikt,
naar de leiding van den kleinen Catechismus van Uitheros;
die intusfchen, hoewel ook ingericht naer 's Mans oogmerk, in beantwoording a.en de toenmalige omflandigheden , echter niet kan (trekken , om den Leerling een geregeld verband der Godsdienllige waerheden in te boezemet:.
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men: dan ene oude vooringenomenheid en de volduurende gewoonte fchynt hierin grootlyks de overhand te hebben. Evenwel is 't 'er za mede gelegen, dat deze en
gene Leeraers dier Gezintheid, het verkeerde daervan bevroedende , en een beter aeneengefchakeld onderwys den
voorrang gevende , gelyk de Eerwaerde Mulder, reeds gebruik maken van hunne eigen byzondere leerwyze, zo als
zy dezelve bekwaemst oordeelen , om den Leerling de
Godsdieuflige waerheden in derzelver zamenhang te leeren
kennen. Een openbaer voorbeeld hiervan heeft de Eer
Deiman , diestyds nog Leeraer in de Lutherfche-waerd
Gemeente te Utrecht zynde.., gegeeven, ;net de afgifte
van een Kort Samentel der Kristelyke. Leere, by wyze van
korte Stellingen , met daer achter gevoegde Vragen , tot
die Stellingen betrekkelyk; mitsgaders van zyne Katechetifche Aanleiding tot de kennis der Christelyke Leere; welke
beide Gefchriften naer ene vierledige hoofdverdeeling ge
Na ene voorbereidende ontvouwing van de-fchiktzyn.
Christelyke Leer, in derzelver oorfprong, enz. word derzelver inhoud voorgedragen , als behelzende „ ene genoeg, zame onderrichting, (i.) van God, de oorzaak onzer
Zaligheid. (s.) Van den Mensch, den geroepenen erfgenaam der Zaligheid. (3.) Van de Schikkingen, welke
„ God gemaakt heeft om ons zalig te
en (q..)
van het gedrag des Menfehien, indien by zalig wil wor„ den." De Eerwaerde Deiman, alle andere foorten van
onderwyzingen in hare mindere of meerdere waerde latende , oordeelde dat het hein vry Rond hierin zyn eigen
weg te bewandelen. „ Zo lang 'er," zegt hy daeroni in
zyne Voorreden , „ zo lang 'er geen vast Leerboek met
algemeen goedkeuring in onze Gemeentes is aangeno,, men, moet het, myns oordeels, ieder Leeraar, is by
„ anders Hechts getrouw aan de Waarheid die hy belydt;
en voorzichtig genoeg eene goede keuze te treffen, vry
„ Itaan , by de Onderwyzing zulk een Leerboek te ver„ kiezen, dat hy daartoe meest bekwaam oordeelt."
Op dat eigenste fpoor treed ook in dezen de Eerwaerde Scheller , en bedient zich , ter ontvouwinge zyner
Kerkleere , van de welingerichte leiding der Catechetifche
Vragen , waervan de in de Lutherfche Kcrke hooggeachte
Mulder, in zyne huifelyke Catechifatien, geduurende zyn
leven, gebruik gemaekt heeft. Zyn Eerwaerde toont , in
heide deze Proeven , met liet. beantwoorden dier Vragen,
cat by zeer geíchil:t is tot deze foort van onderwyzing,
Baer

manken
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Baer by zyne antwoorden by uittIek naer de onderfcheiden
vatbaerheid heeft ingericht , en zich, naer vereisch der
zaken, beknopt en onderfcheidenlyk uitdrukt. In de onderwyzinge zelve houd zyn Eerwaerde, gelyk by in de
Voorreden, (waerin hy een verflag van deze zyne onderneming geeft,) meld, dien voet, dat hy de Leerlingen niet verbinde, om zyne antwoorden van buiten te
leren , en dezelven dus op te zeggen. Hy vordert veel
eer van hun, dat ze deze zyne antwoorden met aendacht
lezen en herlezen, om zich de daerin voorgeftelde denk
eigen te maken ; en dan ftrekken zyne verdere-beldn
mondelyke ondervragingen, om hen deswegens nader te
onderrichten , en tot ene gegronde kennis op te leiden:
ten einde het dus niet zo zeer op hun geheugen te laten
aenkomen, als wel hun alle aenleiding te geven, om hun
eigen oordeel werkilellig te maken; dat ongetwyfeld ene
nenpryzenswaerdige manier van catechizeeren genoemd mag
worden; als waerdoor men het Verfland der Leerlingen
ge(ladig kan fcherpen. Dit kan op den hier geleiden
grond met wezenlyke vrucht gefchieden. Wanneer de
Kinderen naer de eerfee Proeve onderwezen zyn, en dit
zelfde onderwys, als ze tot meer jaren van onderfcheid
gekomen zyn, weder herhaeld, breder uitgebreid en nader ontvouwd word, is zulks natuurlyk gefchikt , om hun
ene geregelde kennis der voorgeflelde Leere in te prenten.
Men kan derhalve gegrond verwachten , dat de p00gingen van den Eerwaerden Scheller, indien ze voorts
door zynen Kerkenraed onderfieund worden, en ingang
vinden by de Leden zyner Kerke, daedlyk zullen ftrekken ter bevorderinge van den aenwas van kennis in zyne
Gemeente; het groote doelwit dat zyn Eerwaerde zich
hierin voor(lelt.
Schetze der eenvoudig[Ie bewijzen voor de waarheid van den
Christelijken Godsdienst, naar den Socratifclzen Leertrant.
Te Amiterdam, by de Wed. J. Dóll, 1783. Belzalven
de Voorreden, 79 bladz. in gr. o'tavo.

et gewigtig bewys voor de waerheid van den ChristelyH ken
Godsdienst, ontleend uit deszelfs voortreffe]yken

inhoud, word hier in een overtuigend licht geplaetst, en
door het gefchiedkundig bewys ten krachtigfte verfferkt;
ter onwraakbare verzekeringe, dat Jezus waerlyk van God
ge-
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gezonden, en zyne Leer ene Godlyke Leer is. Aen dit
trapswyze voortgaende betoog is ten lactfte nog gehecht ene
beantwoording der tegenbedenkinge, afgenomen uit den
Beringen invloed, welken die Leer veelal op derzelver belyders heeft. Het een en 't ander is niet een welwikkend
oordeel uitgevoerd; her welk dit Gefchrift met refit ene
plaets doet verdienen, onder dat flag van Schriften, die
ter verdediginge van de Christelyke Leere ftrekken.
;

, Anatomes et Chirurgite in Illustri Amftelredamenti Profeslbr,is.,deicriptio 1'hefauri odium mor
CALLO.-bofrumHvian,cdexstDfraio
Am(Ielrwdauii apud. Y. C. Sepp, 1783. in 4to. Zoo pp.

ANDRE.E BON`

e verzameling van Zieke Beenderen, die dit Kabinet
D
uitmaaken, is de eerlie en eenig[le, tot nog toe,welke dus beichreeven liet licht ziet. De 1 leer j. xo-

vivs, oudtte Geneesheer in Amílerdam ; een Man , die
zyn ganttche werkzaame leven, ten nutte van zynen Evenmensch , en tot bevordering der Genees- en Heelkunde, bedeed heeft; en die, geduurende den tyd van dertig jaaren , geen moeite nog kosten gefpaard heeft , om
her groot(le gedeelte deezer leerzaams , en ter verkryging
eener grondige kennis , van de waare natuur der BeenZiekten, zo nuttige ftukken , byeen te vergaderen, beBoot, in den jaare 1772, deezen geheelen Seen -Schat aan
het Chirurgyns -Gilde te íchenken ; niet dat pryswaardig
oogmerk, om tot algemeen nut der Heelkundigen te dieJien.
De Heer BONN, kort te vooren tot Hoogleeraar in de
Ontieed- en Heelkunde aangelleld, maakte, 'er tot dat nuttig oogmerk ter(Tond gebruik van, en vermeerderde deeze
Verzameling, door het byvoegcn van verfcheiden zeldzaame
(lukken , die van tyd tot tyd zig aan zyn outleedend onderzoek, en onvermoeide naljaooringen, opdeeden. Ver
beroemde Heelmeesters volgden dit loflyk-fcheidnr
voorbeeld, en verrykten, door dergelyke gefchenken, dec ze Verzameling.
Het getal wies tot over de vvfhonderd voorwerpen, die
thans in een kostbaaren en geflooten Kas, door Heeren
Bur emeesteren daartoe gefchonken , op de Chirurgyus
Gilde -Kamer bewaard, voor een ieder te zien zyn.
De beroemde Hoogleeraar nor iv ondernam, vervolgens,
dee-
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detze uitmuntende Verzameling in de gevoeglykfte orde te
fchikken en te befchryven, en tragtte deeze befchryving ,
zo veel mogelyk , op te belderen , en voor hun, die zig
op de Genees- en Heelkunde toeleggen, nuttig te doen
worden, door aanhaalïngen van waarneemingen, die met
de befchreeven frakken overeenkomst hadden: In
deeze zo nuttige als gewichtige onderneetning, is de Hoog
leeraar zo wel gelaagd , en heeft zyn ontwerp zo meesterlyk
uitgevoerd, dat wy ons van de goedkeuring, die deeze
geleerde arbeid, by Kenners in ons Land zo wel, als by
huitenlandfche Geleerden , zal wegdraagen , volkomen
verzekerd houden. Des wy , in fl ede van met
welverdiende loftuitingen ons in te laaten, ons alleen zul
vergenoegen met onzen Leezer de orde, waarin de-len
voorwerpen door zyn Hooggel. gefchikt en befehreeveit
voorkomen, mede te deelen.
Voor eerst. De Beenziekten van de Ruggraat, en wel
van N. i tot 14, over de Scheefheid; van N. í5-26,
over de Bochelwording, en van N. 27---31 , over de ge
Ruggraat.
-fpletn
Ten tweeden. De Beenziekten- der Geleedingen. Van N.
52-36 , komen de ontwrichtingen van den Schouder
voor; van N. 37-70, de ontwrichtingen van de Heup,
en mankgaan; van N. 71-77, de ontwrichting van het
Scheen -Been ;Ivan N. 78-94, de zwelling en beenbederf
der Geledingen; en van N. 95-146, de gewrichts-verftyving en vastgroeijin,.
Ten derden, De Beenziekten, van uitwendige oorzaaken.
Hier heeft de Hoogleeraar wederom de volgende fchikking
gemaakt ; — van N. 147-162, befchryft by de Bekkeneels- wonden en Breuken ; van i63-263, de Breuken
der overige Beenderen ; en van 264---287, de Beenbreuken
van Dieren.
Ten vierden. Peenziekten, van inwendige oorzaaken. Valt
N. 288-3o2, de weekheid der Beenderen; van 3o3--3o7
de vaste Beengezwellen ; van 308-329, de fchubbige
Beengezwellen ; van 330-332, de doornagtige ; van
333-337, de fponsagtige Beengezwellen; van 338-345,
de fponsagtige gezwellen van het Beenvlies; van 346-35^,
het Beenbederf ; van 357-379, de Beenziekte door Venusfmet; en van 38o-388-, de Beenziekte door Scheurw
buik.
,

Ten vyfden. Yuarveelden van natuurlyke affcheiding van
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bedorven Beengedeelten , welke van N. 389---438, zeer
uaatiwkeurig belchreeven worden.
Ten zesden. Van N. 459-444 , komen de aangebooren
Ligthaams- gebreken voor, en
Ten Zevenden, geeft de Hoogleeraar nog eene befchry-.
ving van verfcheiden voorwerpen, als van onvoldraagen kinderen , Beenderen, Nieren - en Blaas-Steenen, en gedeelten van Dieren.
Wie zonde geen lust hebben, eene naauwkeurige Befchryving van zulk een aantal voorwerpen, die door
de bygevoegde Waarneemipgen van uien Hoogleeraar BONN
zo veel licht over de kennis en de waare natuur der Been.ziekten verfpreiden, te leezen !
Inzonderheid, echter, bevat deeze Been-fchat een menigte van voorbeelden, om den waaien aart en de wyze der
natuurlyke affcheiding, en de groeijing van nieuw been,
te verklaaren.
Dit laatfie gaf dan ook eene aanleiding aan den
Hoogleeraar, tot het opílellen eener Verhandeling, over
het zogenaamd Been-eelt of Been-weer, zynde die nieuwgevormde Beenflof,, die de gebrooken Beenderen herëenigt,
eu by de meeste Beenziekten "mede waargenomen word.
Daar wy ondertusfchen de reeds aangekondigde Nederduitfche Vertaaling deezer Verhandeling , nevens die (ter
befchryving van dit Been-Kabinet, met verlangen te gemoet zien, -- zal liet den Neederduitfcheti Leezer gewis
niet onaangenaam zyn, hier vooraf een kort en zaakelyk
uittrekzel deezer, met veel oordeel gefchreeven, Verhandeling, aan te treffen.
Naardien het Latynfche Kunstwoord, Callus, niet minder dubbelzinnig is, dan in onze taal, Been-eelt of Been.
veer, om den aart deezer nieuwe Beenflof uit te drukken ;
voor zo verre dezelve, by de Schryvers over dit
onderwerp, befchreeven word onder de verfchillende benaamingen en gedaante van Beenig-fap , Lym , Vleesch ,
Kraakbeen en Been, welke geen van alle iets vertoonen,
dat naar een dik, vast en buigzaam eelt, of leder, gelykt,
zo begint de Hoogleeraar met het dubbelzinnige
daar van te doen opmerken; terwyl by tot de verfcheidenheid. onder welke de grocijende Beenftof voorkomt, overgaande, de inderdaad naar eelt of leder gelykende natuur
van deeze Callus aantoont, en bevestigt.
Men heeft, tot hier toe , volgens de gevoelens der beroemi}e Mannen, den oorfprong en de groeijing van het Bèenweer,
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weer, aan het Beenvlies, — of aan een uitgeflort lilagtig
vocht, toegefchreeven — Dan onze geleerde Schryver Remt wel toe, dat., by een Beenbreuk, zwelling van
het (kenvlies gefchied ; — als mede , dat 'er, by eene
verfche breuk , eerre uitftorting van vochten, — ja ook
zomwylen aanhoudende lekking, by een verouderde Beenzweer, plaats heeft : — maar by vermeent reden te heb
om vast te {lellen, dat dit uitgeflort vocht, de ge--ben
brooken beenhukken omringende , nooit lilagtig verdikt, en
op deeze wyze de Beeneindens zamen lywt; — en dat
ook zulk een lym nimmer in een onbewerktuigd nog bewerktuigd I{raakbeen overgaat. — Zyn Hooggel. mis
hieromtrent de waarneemingen in Lyken , die het-trouw
oog bedriegen kunnen.
Het onderzoek der t' zamengel}elde Breuken en Beenwonden , by leevendige 111enfchen , leert gantsch iets anders : — 'er groeit. in den omtrek der gebrooken Beenfokken , een Fieescle , ' t welk zig eerst als graw1ntjes of
heuveltjes opdoet , — waarin men , niet liet gewapend
oog, kroppende bloedvaatjes waarneemt: — dit vleesch
vult allengskens de wond, - floot de verftorven Beer.einden af, — hcreenigt de overige gezonde Beengedeelten : — terwyl ook dit vleesch in een Beenwond
of Beenzweer weelderig kan uitfpatten. Dit zelfde
word zo wel aan de Beenderen van het hoofd , als der
uiteinden, waargenoomen.
Uit Been- leesch , ' t 'welk niet zo zeer van liet Beenvlies
voortgebragt word , als wel van vaten , die tevens uit het
gezonde been groeijen , ondergaat vervolgens eene merkbare verandering; namentlyk het verdikt , word vaster,
en van eens waarlyk eelt- of lederr'gtige, vaste, en tevens
lbuigzaame, natuur: — dus vind men liet, allerduidelykst, by aanmerkelyke bekkeneels- wonden , en affcheidingen van beentlukken van het hoofd. \Vanneer dit
Ieder nog week en vleeschagtig is, ziet men duidelyk de
her(tn-flagaderen kloppen: maar, wanneer het fleviger
word, kan neen die klopping alleen door 't gevoel onder
overgang van 1Zleesch , in,-íchiden.—Byz
J clt of Leder, verdwynen ook de Vleesch•heuveitjes aan.
de oppervlakte; en deeze i:rygt de gedaante van een glad
en gefpannen lidteken.
Een dergclyke Vleesch- en Eelt-groei jing heeft plaats by
natuurlyke affcheiding van liet verf'orven beengedeelte,
ook naa afzettingen.
Een nieuw Beenvleesch floot
-- —
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als dan het doode af; en fluit , vervolgens, den Beenflomp y
dien het als een nieuw gegroeid Beenvlies overdekt.
Dat nu dit vastgeworden Beenvleesch , voor en aleer het

been word , eerst in den flaat van Kraakbeen overgaan
zonde, gelyk anderen, uit proeven, met Dieren genoomen,
afgeleid hebben , meent de Hoogleeraar BONN dat door
Heelkundige Ondervindingen, of doorOntleedkundig Onder
niet is beweezen ge--zoekinMfch,tgoe
worden: — terwyl die beroemde Mannen, die proeven
op viervoetige Dieren en Vogelen genoomen hebben, geen
gewag maaken van zulk eene waargenoomen Been-vleeschgroeijing, die in Menfchen evenwel onbetwistbaar is. —
"ier leert de ondervinding in opene en zaamgeftelde
Ieenwonden, het geen daar, door de bekleedzelen heen,
niet konde gezien worden. 'Er zyn daarenboven
geen Heelkundigen, die betuigen een waaren kraakbeenigen
nart, in het Beenweer by een ii\Mlensch , te hebben gezien.
De vergelyking 'met liet Eywit, of Glasvoelat van het
oog, welke door bette flollen , bellist niets , zegt de Schryver, om aan te toonen , dat zulk Kraakbeen niet , dan
een geflolt lytnagtig vocht, zyn zonde. — Deeze dier.
lyke deelen zyn bewerktuigd , en vol vaten en vliezen,
offchoon onzichtbaar : — het is eveneens roet het Kraakbeen en met het Beenëelt gelegen. Het natuur.
lyk. Kraakbeen is niet, maar gelykt ílegts naar een geley ,
't welk ALBINOS reeds te vooren heeft beweerd en beweezen.
Fier onvolkoomen Beenëelt gaat evenwel naderhand in
been over. — Dit gefchied, volgens onzen Schryver,
niet op dezelfde wyze, als by de natuurlyke Ceengroeijing
der Kinderen: — neen , maar in liet verdikte en vasterwordende lederagtige Beenëelt, beginnen zig alom Beenvezeltjes te vormen , te verlengen, zaam te vlechten, en
op een te groeijen; waardoor dan dit eelt, zonder noodig te hebben eerst Kraakbeen te worden , in Been overgaat. — Beenvlies en Kraakbeen zyn van een onder.
fclteiden natuur , zelf van de eerf'e vorming in de tedere
vruchtjes af, wanneer reeds het Beenvlies en Kraakbeen
beide aanweezig zyn , om het toekoomend Been uit te
manken , waar de een van de andere niet voortgebragt
wordt.
Flet volkoomen en hardgeworden Be^nëelt is, ondanks
deeze verfchillende vorming en oo4fprang, egter niet min.

der
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der vaar been, -- bewerktuigd, gelyk liet overige Been.
getl:el, — en beftaat uit vezelen, — bevat merg, — is
in deszelfs oppervlakte meestal met een oneindig getal
gaatjes doorboord, tot doorlaating der bloedvaatjes, — is
met Beenvlies omkleed , en ontvangt daarvan die bloed
groeit dus met het been, en is aan dezelfde ge -vaten;
als dit onderworpen.
-brekn
Op -deeze wyze groeijen gebrooken Beenderen wederom
te zamen ; zonder eigentlyk , gelyk men te vooren ge
heeft, zanrengelymd te worden.
-mend
llus wordt het verlies van eenig beengedeelte door
-nieuw been aangevuld , zonder dat de holle zweer ooit
door Rollend lym gevuld word gevonden. --- In het
een en ander deezer gevallen, hangt het fpaarzaamer door
de natuur gebezigde, of onregelmaatig uitgefpreide Beenweer, niet af van een uitgeftort, geftold, lilagtig vocht,
maar van den neer of minderen overtolligen vleeschgroei in
den omtrek der beenfcheiding; en dit hangt, by de Beenbreuken, voornaatncntlyk af van de onrustige of te vroegty.
dike beweeging des Lyders , en van de dragt zyns Lig
onvoltooide verharding deezer nieuwe-chamsopdeng
beenige zelfhandigheid.
De nieuwe 1-leupkommen, naa voorafgaande ontwrichting gebooren, worden op dezelfde wyze gemaakt, door
het vormen eens , eerst vleefchigen en vliezigen , daarna eelt
heen veranderden , rand deezer nieuwe gelee -agtien
vlakte , die mede door geen tot onbewerktuigd Kraak.-ding
heen (follende vochten, nog alleen door verdikt Beenvlies,
gemaakt worden.
De gewrichtsverílyvingen en zaamengroeijingen der Beenderen maaken zelf geene uitzondering; meestal is daarby
vermaaling van eenige Beendeelen; en dus altoos nieuwe
vleeschgroeijing, die tot leen overgaat.
Ter bevestiging van zyn gevoelen, brengt onze Schryver het weekworden der hardde Beenderen by, het welk
ook aan het Beenëelt niet onmogelyk is, naardien liet zelfs
weder tot een vleefchige en vliezige zelfhandigheid kaft
ontaarten.
Eiudelyk ftaaft de Iloogleeraar zyne flelling, door eene
vergelyking deezes nieuwen Beengroeis, met de 13 eenwording
by Kinderen , en het verbeenen der zagte deelen in hoog
geval gefchied zulks door-bejardn.Ihtl
beenige flippen en kernen , die in het midden deezer
Kraakbeenderen groeijen , en de plaats van 't Kraakbeest
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inneemen. -- In het laatfle geval , inzonderheid ten
opzichte der Kraakbeenderen van het Strottenhoofd en der
Ribben ,hewyst onze geleerde Schryver, dat het Beenworden, nog door inwendige l;eentlippen , - -- nog door tusíchen
het Kraakbeen-vlies en het Kraakbeen uitgeflort, onbewerktuigd lillend en írollend vocht getchied : maar door
Bene vorming van Beendeeltjes , die zo wel in het bui
als binnentte deezer Kraakbeenderen zich vereeni--tenf
gen , en eindelyk waar been uitwaaken : waarby het Kraakbeenvlies tot Beenvlies word.
lle vorming en groei van het Beenweer komt dus met
beide deeze onderfcheiden wyzen van Been maaking eeniger
maate overeen: edog, verfchiilt van den natuurlyken Beengroei , dat zy niet door been[lippen en kernen , binnen
het Kraakbeen gebooren , gelchied ; -- en is van de tegennatuurlyke verbeening hierin onderfcheiden , dat het
geen heenige omkorlling vertoont: maar door de geheele
eeltagtige zelf(landigheid gclykelyk been word.
Het belluit, 't welk zyu llooggeleerde uit dit alles getrokken heeft, is het volgende : „ In den Meusch is de
„ natuur van het onvolkoomen Beenweer vliezig , 't welk
in 't begin zig vlee!chig vertoont; daarnaa aan leder ge„ lyk , 't welk in geen waar Kraakbeen verandert ;
naar, hard wordende , den vliezigen aart met de bee„ nige verwisfclt; terwvl liet been het ledera;gtige opvolgt.
liet volmaakt Beenweer is bewerktuigd , en maakt
een gedeelte van liet overige Been , waaraan het ge„ groeid is , uit. Somwylen even geluk een Ziekiheen
„ ontaartende, word liet nu eens yvoor-hard , dan eens
„ week, en word ook door been- bederf ontbonden.
„ De wyze , hoe dit alles gefchied , zegt de Heer
„ BONN , is onbekend. 1\'len kan , in dit geval , alleen
„ over liet geen onder het bereik onzer zintuigen valt,
„ oordeelen."
Be halven de doorgaans in deeze Verhandeling aangehaalde voorbeelden uit liet befchreeven Kabinet, bevestigt de
I loogleeraar zyne voor; elleld€ gedachten , door talrvl:e
aanhaalingen van Waarneemingen der berne:ndtte Mannen;
en belooft de uit zyne Verhandeling getrokken gevolgen ,
door nauwkeurige Aftekeningen der voorwerpen, die eerlang uitgegeeven zullen worden , te bevestigen.
flit is de voornaamíle Inhoud dcezer met zo veel oor
Verhandeling. — De-delnbzhiopgfeld
}IoogIeeraar heeft niet zo zeer de gevoelens van
-
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nnnderen opzettelyk wederlegd of tegengefprooken ; maar
veel eer zyne gedagten , op overeenflemmende Ontleed
Heelkundige Ondervindiugeti-kundigeWarm
gegrond, voorge&aagen: -- terwyl zyn voortel geheel
nieuw is , en een gantsch ander , en onzes oordeels , reeft
veel beter licht over den waar'en aart, en voortbrenging,
van het Beenweer verfpreid.
Spiegel Historiael of Rijruk; onijk van ,Iecoa VAN MAettLANT , met aanteekeningen door Nfr. J. A. CLIUNETT en
i\Ir. J. S-TEEN I1 KEL, Leden van de Maatfchappy der
1Vederl. Letterk. te Leyden. Lierte Deel, Te Leyden,
by t'. de Does, 1784. In gr. 9é7o^ o.
,

y, die een verborgen fchat ontdekt heeft , en denzelven heimelyk bewaart , zonder 'er eenig gebruik van
te maakgin, nag zigzelven ydel flreelen, met het bezit van
dien (chat; doch by Helt zig, wanneer anderen het- vrugtloos bezit daarvan gewaar %orden, regtmaatig bloot voor
veragting : waartegen hy, die van zyn ontdekten (chat,
voor zig en anderen, het vcreisehte gebruik maakt, ver wagten kan, dat by eerre algemeene loflyke goedkeuring
over -dit zyn gedrag zal erlangen. De ondervinding van
vroegere dagen , tot op den tegenwoordiger tyd, heeft

maar al te dikwils geleerd , dat 'er op de eerthé kuyze vee le oude Handfchriften bezeten *orden , die daardoor eindelyk wel eens geheel in vergetelnis geraaken. Maar, ten
gelukke, vond men ook nu en dan Bezitters v-an een beter
oordeel , die zig op de laatst aangeduide manier gedroegen , en hunne ontdekking van oude IIandfchriften, doof
derzelver gemeenmaaking, ten algemeenen nutte Meeden
(rekken. Een nieuw voorbeeld daarvan levert 'ons det
uitgave van den bovengenoemden Spiegel Historiael; met
welker afgifte de Heeren Cli^nett en Steenwinkel den beoefenaaren der Gef'chiedkunde, en vooral der Nederdultfche Taaie, een uitfleekenden dienst doen.
De ontdekking van een Handfchrift van den Spiegel
Historiael vn Lodewyk van J7elthem, (in 's Lands Boekt
te Leiden,) in 't jaar 1727 door le Long uitgegeeven,-ry
bragt die Heeren tot het belluit; om dat Werk- met meer
naauwkeurigheid , en dus verbeterd, op nieuw voor den
dag te brengen. Intusfchen- werd de Heer en Mr.. Cligdeu zevens, sloor inkoop, tnagtig een Handlchrift van eelt
L3
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anderen Spiegel Hirtoriael, opgefteld , gelyk wel dra bleek ,
door Jacob van Maerlant : welks ontdekking te gewigtigcr
was, om dat dit Stuk reeds voorlang verhonlen gebleeven
ware. Men had ilegts Bene oppervlakkige kundigheid van
een Stuk van dien aart; en 't was geheel onzeker, of 'er
iog ergens eenig Handfchrift van berustte , dan of het vol
veel minder wist men ,-firektvlonmgzy;e
wien men voor deszelfs Opileller hadde te houden. Uit
deeze onzekerheden is men nu gered: men heeft het zo
lang verhoolen Handfchrift gevonden , en kan met zekerheid bepaalen, dat het gedicht zy door Jacob van Mreerlant, den Nederlanderen reeds eenigzins bekend , door zymen zogenaamden Rymbybel; gelyk dit alles in de Voorreden voor dit Gefchrift breeder gemeld wordt , met een ne
geen men nopens deezen Dichter-vensgadrfl 't
heeft hunnen opmaaken, zo uit zyne Schriften, als uit de
weinige aantekeningen , die hem aangaande nog voor handen zyn.
Zyne benaaming Ichynt ontleend te weezen van eene
plaats, genaamd Maerlant, ,(welker ligging niet met zekerheid te bepaalen is,) alwaar hy, ten minfte eenigen tyd,
zyn verblyf gehad heeft. Hy was een hlaaming van geboorte, zynde, (doch onbekend waar ter plaatze,) gebooren in 't jaar 1235. Men kan uit 's Mans Schriften alneemen, dat by, hoewel niet tot den geestelyken (land behoo.
rende, zynde flegts een Leek, naar de eeuw in welke hy
leefde, niet regt gehouden mag worden voor een kundig
Wysgeer, een uitneemend Redenaar, en de Vader der oude Nederduitfche Dichters; welken laattlen eernaam men
hem reeds in zynen tyd naar verdienlle gegeeven heeft.
In den ouderdom van 65 jaaren overleed hy te Damme in
Vlaanderen, alwaar hy het ampt van Schryver of Griffier
deezer Stad bekleed heeft. -- Verder verleent ons de
Voorreden een verflag van 's Mans Schriften, en inzonderheid van . deezen Spiegel Histo iael; welken hy, uit een
Latyusch Werk, (waarvan vervolgens nader,) op bevel
van Graaf Floris den h, in Nederduitfche Dichtmaat over.
gebragt heeft; vangende dit zyn Werk aan in 't jaar 1283,
het welk by voltrokken zal hebben voor 't jaar 1296; in
Welk jaar Graaf Floris, aan wien by deezen zynen arbeid
opdroeg, rampzalig om 't leeven gebragt werd.
By de breedere melding van dit alles, voegen de Hleeren
Clignett
Steenwinkel nog in deeze Voorreden, een kort
berigt van een (buiten meer andere bekende Werken in
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hunne aantekeningen op deezen Spiegel Historiael gebruikt,)
minder bekend rymwevk, te weeten, de Natuurkunde van
Broeder Gheraert , daz men , ten onregte , aan zekeren
Broeder Th'rnas toegceigend heeft. Men vindt naamlyk
twee onderfcheiden Stukken in het zelfde Haudfchrift byeengevoegd; eerst eene Verhandeling over de Natuurkunde in rym , waarfchynlyk opge(}eld in het einde der dertiende eeuwe ; en daar agter een ander ftuk in onrym,
Wrede over de Natuurkunde, welk laatfle Stuk gemaakt is
door een broeder Thomas, en door een broeder Arent,
Leermeester der Minderbroeders te Utrecht ,in 1300 overgeleezen , onderzogt en aangepreezen. Deeze plaatzing
fchynt aanleiding gegeeven te hebben, om ook het voorte auk , het rymtiverk , aan dien broeder Thomas toe te
eigenen; daar 't intusfchen opge(Ield is door een broeder
Gheraert, naastdenkelyk te Gent; terwyl broeder Thomas
liet zyne te Utrecht fcbreef.
Wat wyders deezen Spiegel Historiael van 7acob van
Maerlant zelven betreft, desaengaende onderrigt men ons
in de Voorreden het volgende. Dit werk is eene Neder,.
Yfiuitfche berymde vertaaling van het Latynfche Speculum
if storiale van Vincentius, bygenaamd Bwgundus, als zynde een Burgundier, of ook Wel Beliovacenfis, naar de Stad
Beauvais in Vrankryk , alwaar by als een Domi?icoaner
Monnik in een Klooster zyn verblyf gehad heeft. Onder
andere Schriften van zyne hand is 'er één, getyteld Spe
bevattende eene algemeene gefchiedenis,-culmHistor.ze,
van de fchepping der waereld af, tot op het jaar 1244 ;
welke deeze Vincen•ius, op bevel en ten koste van Lodewyk den IX , Koning van Vrankr yk , opffelde. Men heeft
dit Gefchrift , onder de oude Getchiedkundige Schriften,
Altoos zeer hoog geagt, te meer, vermits de Autheur, by
het vervaardigen van 't zelve , meermaals gebruik gemaakt
}treft van boeken , die tot op onzen tyd niet overgebleeven zyn. En daar van Maerlant dit Werk, als boven
gezegd is , op bevel van Graaf Floris in 't Nederduitscti
vertolkt, heeft, kan men 'er uit afneemen , dat de Graaf
overtuigd was van de voortrefFelykheid van dit Werk, en
zig tevens verzekerd hield van des Dichters bekwaamheid
en trouw, tot het wel uitvoeren van zynen last.
Uit het Clot deezer berymde Vertaalinge blykt eenigzins,
dat de Dichter voorneemers was dit Gefchiedverhaal verder te agtervolgen; het welk. egter waarfchynlyk niet ge
zal zyn; men heeft 'er althans geen fpoor van ge--fchied
L4
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vonden. En 't is te minder te denken , daar de Spiegel
Histeriael von Lodewyk '-an Velthe^n , beginnende juist. omtrent dien tyd , daar dit Werk eindigt, op dezelfde wyze
in 't ontvouwen der gefchiedenisfen voortgaat; noemende
die Schryver ook zyn Stuk die vifte partie, als een ver
Werk van van Maierlant, welke zyne vertaa--volgan't
] ing in IV Paertien of Deden gel'chil:t heelt. — Na
de volledige afgifte van deeze 1V aerti. n , zal men den
Leezer mede cie opgewelde bedoelde verbeterde uitgave
van die vifte partie , of van 't Werk van Lodeicvk van
I%eltlaena, doen erlangen ; 't welk deezen Spiegel Historietel tot het jaar 1316 brengt.
Van de voortrefl'elykheid deezes Werks , ten aanzien
van liet Gefchiedkundige, reeds gewag gemaakt hebbende,
flaat ons nog te melden , dat liet, buiten dit, den bemin
onzer Nederduitiche Taale ten hoogile aan te pryzen-nare
is , als zynde opgelteld door den beroemdf cn onzer nude
Dichteren , toen 'er nog geene verbastering in de regelen
onzer taaie was ingefloopen; en behelzende veele ve ro uderde woorden, waaronder niet weinigen , die by anderen
onzer oude Schryvcrcn naauwlyks, of geheel niet, voor
ook ten deezen opzigte , een ten-komen.Iitsd,
uitez!le nuttig Werk, voor hun, die , (gelyk het inderdaad met dit onderwerp gelegen is,) refit begrypen, hoe
eerie welgeoerende kennis onzer oude Nederduitiche Taaie voltIrekt noodig zy , ten grondigen verf'ande onzer
Noederfpraake (*); waarom ook de fIeeren Clignett en
Steenwinkel , ten einde denzulken de behulpzaame hand
te bieden, zig voorgeteld hebben , by ieder gedeelte van
deezen Siegel Hisroriael , niet alleen Gefchied- en Oud
aanmerkingen, maar vooral ook zodanigen te-heidkung
voegen, die ter bevorderinge onzer Taalkennisfe ltrekken;
waarvan dit eerfle gedeelte ons reeds een merkelyk aantal levert. ----- 't Zy genoeg, daar we , ('t geen we
dienflig oordeelden ,) wat breed geweest zvn , over het
geen ons de Voorreden meldt, flegts kortlyk den inhoud
van eenigen dier aanmerkingen te meiden ; zullende een
volgend Deel ons wel gelegenheid geeveu, ow iets uitvoe(*) Men zie dit onderwerp, door de Hceren Uitr eevers van
dit Werk- , breeder aangedrongen in hunne L lei bnp voor
1<iunne Taalkundige Mengelingen, waarop ze zii* heer in hunne
Voorreden beroepen , terwyl ze het lcezen der Oude Schryveran aanbeveelen.
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voeriger deswegens voor te draageis. Wy zullen ons hierin tot de min bekende woorden, of derzelver betekenis
bepaalen.
Het gebruik van 't woord over, in de betekenis van
boven, het een vcor, d. i. boven 't andere verkiezen ,geeft
hier aanleiding, om ons onder 't oog te brengen, hoe dit
voorzetzel in zeer verfchitlende betekenisfen gebezigd work
de. (i.) Over is boren (pree, fuper,) ter :tanduidinge van
uitneemendheid en magt, als ver een Volk regeergin: en
van daar ons Over)ioofd voor Opperhoofd. (a. ). Over is bo}yen (/upra,) bo'-en en zomtyds ook op iets anders. (3,)
Over is voor, (pro,) en 't zou wel kunnen zyn, dat ons
over, door letterverzetting, oulinks veranderd zy in voer3
nu voor: van daar ook de fpreekwyze over, d. i. voor ie.
mand bidden. (q..)' :Over is als, gelyk, (ut, velitt,infizar;)
iets over waarheid; of over eene fabel houden ,ien nd over
Koning groeten, en meer dergelyken; in (lede waarvamw,y,
nu gemeenlyk voor feh*yven. (s.) Over is voor (ante,) ia
tyd of plaats ; en .deeze betekenis hebben vy nog behou,
den in ons overtreffen (antecellere•:) en ook wel (6. rya
(Fort:) 't is over 'd. i. voor menig jaar gezegd, en men za!
'er over d. i. na duizeztd jaar van Preekeis.
Te vullen, of te vollen is volkorren, in zyn geheel, [gelyk
we ook ' nog fchryven ten volle.] Meer verfchil in klantbaart het gebruik der Ouden , om zommige woorden met
een fierk geblaas uit te fpreeken, en die niet eerie k' te
fchryven , in welken wy dezelve niet bezigen : als Hys' voor
Ys; Hoever v. Oever; i-feet v. Eet of Eed; 1-lure v. Ure;
Hoegften v. Oegften; Hechte v. Echte; Hingel v. Ingel of
Engel;, Hachten v. Achten; Hup v. Up of Op; Hu v. U
en Gehent v. Geënt d. i. geeindigd. Geheel buiten gebruik is thans het woord ontdoen , in de oude betekenis
van openen (aperire) Vreemd klinkt de verbastering van
het Latynfche woord Diluvium in Lcuie, waarvoor de 0uden gewoonlyk fchreeven diluvie, d. i. Zondvloed. Ons
voorzetzel ut had oudtyds mede de betekenis , niet alleett
van op, maar ook van tot. Het woord leysten of leesten,
en zo ook gheleysten of gheleesten, in de oorfpronglyke
betekenis volgen, zegt meermaals iets doen of uitvoeren;
van waar ook vollersten zo veel als volvoeren of voltrekken.
Het valt onzen geoefenden Taalkundigen niet moeilyk, de
opgenoemde betekenisfen, uit. onze oude.Schryvereu, voldingend aan te toonen; dan zo is 't niet gelegen met het
woord gliien, doer vair Maerlitnt gebruikt in de betekenis
vau
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van zeggen of fpreeken; welk woord han tot nog by geen
der Ouden voorgekomen was. Ze vinden egter eenig fpoor
ter wettiginge hiervan in 't oude Hoogduitfche gen, gepen ,
dat meermaals zeggen of fpree',en betekent. Het woord
ode, d. i. ligtlyk, komt mede ten uitertle zeldzaam voor.
De fpreekwyze van iemand of iets te begaden is wel niet
zeldzaam ; maar derzelver uitgebreide betekenis , zo ten
goede als ten kwaade, maakt het moeilyk om liet denk.
beeld, dat 'er de Ouden aan hegtten, niet één woord uit
te drukken. Best volgt men hierin de gedagten van den
I leer Alewyn, die 'er het woord tceflellen voor genomen
heeft: nademaal het zo wel in verciering, als befinetting,
en in verfchillende foorten van behandeling, als mede in
de inrigting omtrent lyken, het bereiden van fpyzen enz.
gebruikt wordt. Bepaalder is de betekenis van 't woord
fniernen, dat zeldzaamer voorkomt, en zo veel zegt, als
fpceiig, fchielyk, ras. Raakende de uitdrukking van loet
land eeren, waar voor men ook wel fchreef ecrien, in de
betekenis van ploegen, waarover onze Schryvers zig at
vroeger in hunne Taalk. Meng. hebben uitgelaaten (M); ze
bevestigen hier nader dat dezelve goed Nederduitsch is;
en tekenen te gelyk aan , dat men dit woord in deezeu
zin niet, gelyk ze toen oordeelden, voor verouderd heeft
te rekenen; gemerkt die fpreekwyze by de. Landlieden, in
den Bommelerwaard en in de Betuwe, nog zo algemeen
gebruikelyk is, dat 'er niemand in die treek zy, die dezelve niet verflaat. I7rijthof is, in de eerile plaats, een
omheinde tuin of hof, gelyk vrijdgliers eene omheinde
weide; van daar wordt het gebruikt voor een Voorhof,
of Voorplaats van een Paleis, en ook wel voor het Paleis
zelve. Nei en zegt grinniken , en bellen is basten , zynde
het eer[te den Paarden, het Iaatfie den Honden, eigen.
Llker ijc, mitsgaders haerlijc of llarelijc, is eik hunner,
een ieder, waarvoor de Ouden ook al íchrecven jegelijc of
yegelijc. Het woord Keruets wordt, by letterverzetttng,
kreuitfe, kieuisfe, thans Kreeft, Cancer, oudtyds ook wet
door Krabbe vertaald. Ke'nr;re, ke lenare en ke ver is hetzelfde als heler of kelder. Gadoot en ter gayer d-^od duidt
aan een fchie yt en dood, en ook eene groote jler rte. Lanken betekent de ingewan''en, wordt ook gebruikt voor de
lenden, als mede voor de zyde van 't lichaam in 't algemeen. Lenwighe of Eenwich is zaamgefteld uit een en
wij & ,
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(*) Zie Alg.
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wi,*'ck., d. i. geregt, aanduidende een gevet van één tege>t
één ; gelvk i•olei^'i; ck betekent een gevegt van volk tegen
volk. Thans zeggen wy, nmgelyk in navolging van 't Latynsche Duellurn, een reegevegt; welk woord den Ouden
onbekend was. liet woord wie, ons tegenwoordig wyl of
wyle, is zeer gebruil.elyk voor tyd in 't algemeen, of een
zeker bepaald gedeelte tyds; maar de Ouden bezigden liet
ook voor ledigen tyd; en zeer vermoedelyk is de eerfle be.
tekenis van dat woord rust, 't welk nog overgebleeven is,
in ons wylen, als men van een overleeden , die rust, gewag,
naakt. Ga^jen zegt zo veel als geneezen of gezond maaken, • en betekent ook volraaken; welke tweeledige betekenis insgelyks plaats heeft, in de woorden ganfinge en gants.
[Zo hebben we ook nog tegenwoordig gantsch, dat geheel
betekent , en ongans , dat onze Landlieden voor ziek of
ongeteld bezigen.] Liebaard zegt by de Ouden een Leeuw,
en niet , gelylk Ki`iaen heeft, een Luipaard. Het woord
gemoede , dat niet zeer gemeen by onze oude Schryvers is,
Ichynt de betekenis te hebben van ontflag, ook zomtyds
verlof, toef emining. Ten laatfle komt hier nog voor het
woord wallen of wellen, en van daar walling , welling , ia

de betekenis van kooken, zieaen; van waar liet ook over.
gebragt wordt op de hevige beweeging des bloeds in 't
lichaam. De Heerera Clignett en Steenwinkel ontvouwen ons de kragt deezer woorden , met aanwyzing
van derzelver gebruik in onze oude Schriften; en voegen
wyders daarnevens andere aanmerkingen ; die ter ophelderinge van het Oudheidkundige behooren; het welk deeze
uitgave van den Spiegel Historiael des te nuttiger maakt.
G. J. VOORnn, Leovardienfis, Exercitatio de Cantate Patrim vera Virtute , explicita atque asterta. Leov. Typis
G. Tresling, 1783. In octavo, m. f. 171 pp.
adien men niet zelden de overhellende neiging voor 't
N-`^ Vaderland
, als 't Land zyner Geboorte, die veelen
Meufchen natunrlyk eigen is , verwart met de liefde voor 't
Vaderland, als 't Land zyner Inwooninge, die eene weezenlyke Deugd is, zo tragt de I-leer Yoorda dit onderfcheid in een duidelyk licht te zetten , en de liefde voor
't Vaderland , in den laatften zin, als een pligt voor te
draagen. Ten dien einde ontvouwt by beknoptlyk wat
het
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het Natuurlyke Licht , de Mozaï{che bedeeling, en de
Christelyke Leer desaangaande vordert.
In de neiging voor 't Vaderland, als 't Land zyner Ge
doet zien,-borte,pziglvnfchouwd,seyk
niets dat men verpligtend kan noemen;. maar de daadlyke
inwooning in een Land maakt eene weezenlyke verbintetnis. Als men daij fpreekt van de Liefde voor 't Vaderland
als eene Deugd, komt de trek voor 't Land zyner geboorte wel in als eene medewerkende neiging, maar 't is eigenlyk de inwooning die dezelve pligtmaatig maakt; en
men heeft dat Land, waarin men gehuisvest is, 't zy men
'er al, of niet gehooren zy , aan te merken als zyn Vaderland, waaraan men Liefde verfchuldigd_is. Uit dien hoofde omfchryft hy de Liefde voor. 't Vad rland.indeezervoege.
„ Ze is die genegenheid voor de Burgerlyke Maatfchappy,
waarvan .wy Leden zyn , door welke wy ten hartlyk.
fie wenfchen,, 'dat het haar wel gaa; 't welk ons aan„ zet om aan dezelve, naar ons uiterffe vermogen, zon„ der belediging van anderen , nuttig te zyn; zelfs in zo
verre, dat wy , wanneer de nood zulks mogte vorderen, ons byzonder eigen belang , en ons zelven , aan
't algemeene belang dier Maatfchappye opofferen." --^
Hier toe roept ons de liefde tot God, en tot ons zelven,
die ons doet Ilryden pro aris et focis, voor Altaaren en
Flaardlleden. Daarby. komt de liefde tot onzen Evenmensch., die met ons in dezelfde Maatfchappy verbonden
is; en de hartlyke dankbaarheid voor alle de zegeningen
in 't Vaderland genoten. Deeze verpligting .om=
trent die Maatfchappy blyft des onveranderd ,, wanneer
iemand met die Maatfchappy in een ander Land overgaat: doch wanneer hy, de Maatfchappy in zyn Geboorteland verlaatende, overgaat tot eene andere Maatfchapp}i;
in een ander Land, en zig aldaar met 'er woon nederzet, neemt by eene nieuwe verbintenis aan voor dat had,
als zyn tegenwoordig Vaderland. 'Er mag eene nstuurlyke neiging voor zyn Geboorteland in hem verblyverr;
maar deeze. heeft niets verbindende in zig.
Dit denkbeeld. van de Liefde voor 't Vaderland,, als
eene Deugd, waartoe de Inwoonders. verpligt. zyn , door
de Natuurleer ingeboezemd, leert ons ook, zo als de Fleer
Tloorda - verder toant., het Woord der Openbaaringe , zo
onder het Oude als onder het Nieuwe Verbond.
Ly de ontvouwir g van 't vroegere tydhetbek leert by ons
opmerken, hoe de Liefde voor 't Vaderland, by de Aarts,
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vaders, als eene Deugd geene plaats had ; en hoe dezelve
eerst ila:id greep onder hunne Nakomelingen, toen deezen
in het beloofde Land gevestigd waren. Vau dien tyd
af liep alles lamen om de jooden aan dat hun Vaderland
te verbinden ; ' t welk ok ten gevolge had de aanvang
prediking der Lu.lnbelieleere in 't Joodïche Lind,-lyke
doch ten einde liep niet de daadlyke opregting van 't
Nieuwe Verbond, waardoor Jooden en Heidens gelyklyk
in Gods gunst deelden. Onze Autlieur tekent ter dier
gelegenheid aan , dat de Jooden deeze Liefde voor hun
Land wel eens tot een huitenfpoorig uiterile bragten ; dat
dezelve eter by veele jooden, na de Babyloni(che gevangenis , door hunne verftrooijing, merkelyk afnam; dat
de by uitstek verbindende voorregten van 't Joodièhe Land,
met de verkondiging van 't Evangelie onder de Heidenen,
afliepen ; dat de ongeloovige Jooden zulks wel weder
maar dat de geluovige jooden, met de omhel--ftredn,
zing van de Evangelieleer, liet zelve allengskens meerder
erkenden; tot dat laatstlyk dit alles ophield, zonder dat
het zelve weder op die wyze ooit herheld zal worden.
Vat wyders den inhoud der Euangelieleere, nopens de Liefde van 't Vaderland als eene Deugd, betreft;
de Heer L'oord.ei erkent, dat dezelve nooit .gis zodanig in
die Leer uitdruklyk gebooden wordt, met aanvt'yzing der
reden , waarom zulks niet raadzaam ware. Doch tevens
doet by zien , hoe 't Evangelie , zo ten opzigte der BeItierderen , als niet betrekkinge tot de Onderdaanen , alle
die pligten voorlchryft, welken de Liefde voor 't Vader
als eene deugd vordert ; des de zaak zelve ook in-land
't Enongelie aanbevolen zy. — Wel byzonder heeft
men hier, zegt hy, gade te slaan, dat die Leer overeen
niet bovengegeevene bepaalin , dat niet flegts liet-lemt
Geboorteland , maar 't Land der Inwooninge, 't zy wy
'er al of niet gebonren zyn , in dit geval als cons Vader
voorkomt : en daar hy, die de in 't Enangelie voor -land
niet betrekking tot de Burgerlyke-gefchrvnplit,
Maatfchappy, ern_flig ter harte neemt, ongetwyfeld voor
een recht beminnaar van zyn Vaderland te houden zy, zo
vervalt de haativke befchuldiging van 't Euangelie , als
niet uitdruklyk de liefde voor 't Vaderland aanbeveeleude , van zelve. - Natuur en Openbaaring gaan dus
hier, gelyk in alle andere pligten , op de betrekking der
dingen gegrond, hand aan hand ; 't welk de Heer 1/oord
ons, op eene leerzaams wyze , in dit Gcfchrift, onder 't
oog brengt.
Va-
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Vaderlands, Gefchied , Aardryks, Gef acht en Staatkundig
Woordenboek. Bijeengebragt door den Uitgeever. Negende en Tiende Deel, behelzende Letter C. Te Am/lerdam,
by J. Kok en Zoon, 1783. In groot oEtavo 609 bladz.
uitvoering van dit Woordenboek gaat de Schryver,
I nbydeaanhoudendheid,
op dezelfde weze voort, als wy,

met betrekking tot de vroegere Deelen reeds gemeld hebben; verleenende den Landzaat dus eene gemaklyke handleiding, om het een of ander, tot 's Lands gefchiedenis of
toelland behoorende, gereedlyk na te gaan, en te ontdek
waar desaangaande breeder onderrigting te vinden zy.-ken
Tot eene nieuwe proeve hiervan verftrekke het volgende
Artikel over het Committimus van Zeeland.
„ COMbIITTIMUS, welk Latijnsch woord in het Neder
betekent, wij bevee/en of belasten , en wordt ge--duisch
meenlijk gebruikt , wanneer de 1 looge Overigheid, of een
hooger Rechter, die provifioneel aan iemand een gunst ver
onderzoek over de gefuadeerdheid aan derzelver-ient,h
dagelijkfchen en competenten Rechter overlaat , om, liet
zelve gedaan zijnde , als dan nader te disponeeren, ten
welken einde hij hem committeert. Door den naam van
Committimus verflaat men ook eenige plaatfen, wier befluur grootendeels tot de Provintie Zeeland behoort , als :
Axel, Ter Neuze, Biervliet en ook wel Lillo en Liefkens.
hoek, enz. De reden, om welken die van Zeeland altoos
zeer op bet behouden der beftuuring over de plaatfen van
het Committinzus gePaan hebben, is, volgends hunne eigen
verklaaring , in eene Deductie van den 16 Januari] 17a2,
voornaatnhjk deze : dat zij deze ven aanmerken, als een
Bolwerk voor hunne Provintie, welker verzorging zij zig
keet toevertrouwen.
Dit bePruur van het Committimus van Zeeland, of derzel.
ver Gecommitteerde Raaden, zijn, van zo even genoemde
plaatfen, reeds federt jaaren in het bezit geweest, van het
heffen der gemeene middelen en de inkomflen uit de Do.
meinen daarvan; van de aanlielling eeniger Bedieningen,
vervulling der Krijgsampten en eenige andere voorrechten. Dan met dit all' behoort hun niet de oppermagt over
dit gedeelte van Staats -lrlaanderen, en zulks is door de
Staaten van die Provintie ook nooit beweerd; maar waren,
en zijn als nog, van oordeel, alleenlijk recht tot de belluuring te hebben, als Committanten of Gemagtigden van de
A1-
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Algemeene Staa!en, of eigenlijk van den Raad van Staaten.
Menigmaal heeft dit recht verfchi.11en veroorzaakt, tusfchen
Zeeland en de andere Provintien, zijnde echter Zeeland in
het bezit daarvan gebleeven : deszelfs oorfprong wordt afgeleid ui, de volgende omftandigheden. 't Ambacht Ter Neuze was-, in het jaar 1583 , niet zo fpoedig in de magt der
Staaten gekomen , of Prins Willem de LerJ1e heide zekeren
;oost van Leene tot l aljuw, Dijkgraaf en Graaflijken Ontvanger over het zelve aan ; niet last om eed te doen in
handen van Gec mmitteerde Randen van Zeeland, zo als
gefehiedde, op den 7den April 1584 Den joden Februarij
van het volgende jaar deed van Leene, volgens mondeling
bevel van Prins 1l-laurits, en van den Raad van Staaten,
rekening en verantwoording van zijne beíhuuring aan getnelde Gecommitteer- e Randen. Zijn opvolger Yacab Soij
werd door 1,eicester aangefleld, zonder gehouden te zijn,
eed aan de Gecoinmitteei ae Randen te doen: gelijk hij ook
zijne eerpo rekening aan den Raad van Staaten , maar de
tweede aan die van Zeeland deed. De Raad van Staaten
(1588) in aanmerkinge heemende, dat 'er nog dagelijks in
pie aangewonnen landen vin Sta1ts-17iaanderen f efchillett
voorvielen , over de goederen , toebehuorende aan perfoon u, welken de Spaanfèhe zijde hielden , had op den iaden
Augustus van dat jaar hefloten, het beleid der genieene
,Aiiddclen, Domeinen en andere aangetekende partijen, benevens de beflisfing der gef chillen over dezelven , en over
het 11uk der Dijkaadje en Politie, bij provifie te (lellen , en
tot wederopzeggens toe op te draagen aan de Gecommitteerde
Raar'en van ZeeLind , als naast gezeten zijne; behoudende
echter liet beroep en de uitfpraak op de Raad van Staaten,
& ie daarenboven ook 't aanflellen van de Ontvangers en
andere bedienden der gemeene Middelen aan zig behield,
wordende daarvan ten zelfden tijde aan Zeeland Ac`ie ver
welke Ate zig dan ook grond het recht, dat zij-lend;op
fustineert te hebben, en oefent in de landen van 't Committimus. Veelen waren de tefenfpraaken van zulken , die
wilden , dat daaruit zodanig recht niet te haalen was. Zee land echter beriep zig, dc langduurige bezitting daarvan
in haar voordeel te hebben. Zeker is 't, dat die Provin.
tie, die behalven dat genoeg befnoeid is, van dien tijdaf,
't bettuur gehad heeft, niet flechts over Ter Neuze, maar
ook in vervolg over Bietvliet, Lillo, Liefkenshoek en Axel,
van 1591— 1596, en in 1589 ook over Hulst en Hulier4mbaclzt ; in welk laatstgemelde jaar de Gecommitteerde
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Raaden van Zeela°ad niet Prins Maurits overeenkwamen,
dat hij zig, in het geeven der lla:euten, aan de bezetting
buiten de Provintie, ter bellellinge van dezelve, zou gedraage.n volgends de order, die ten opzichte van de bezet
binnen de Provintie in acht genomen werd; een or -tinge
der. beraamd den Eden February i 587. Fredrik Hen .'rik
handelde uirijdig daartegen, in het vcrwisfelen van een gedeelte der bezettingen van Atiel en Sluis, buiten kennis van
GecommitteIrde Raaden, doch vond zig haast genoodzaakt
zijnen begaanen misllag te herlie.11en. In 1593 deeden de
Staaten van Zeel nd een opleef van een honderdilen penning, over deze landen, behalves nog eene bijzondere zet
ieder gemeete Lands.-tingvaeryfchlingop
Dan hun bethuur bleef ook na dien tijd niet ongefloord;
zijnde de verpachting meermaals , niet door hen, maar door
de 4lgemeene Staaten en den Raad van Staaten, gedaan ;
ten mintlen werd 'er beweerd , dat ze daar door gefchieden
moest. Eruttig verzetteden zig die van Zee'and (1621) tegen liet zenden van twee Commil'en , tot de verpachting
aldaar , verklaarende ter Generaliteit zulks niet te zullen
gedoogen, te meer, daar zij meer vertchot dan voordeel
aan de landen van 't Comnai.tirnas gehad hadden. Tien
jearen laater hielden die an Zee!a'id, zo met liet maaken
van een Plakaat op de Jagt , als anderzins , zulks nog even
ernflig flaande. De Allgen.eene Staaten daarentegen hielden
liet t tuk der verpachtinge nu en dan, en bijzonder í66r,
als een zaak tlrijdende niet liet hoogst gezach, en deeden
liet bij Plal,.;atcn verbieden. 't Geen op de groote verga
16,i daaromtrent bcilooten is, ziet men bij Aitze--dering
via XXXI. flock. \ at echter toen en in laateren tijde de
reden geweest mag zijn, dat die van Zeeland gedraald heb
om lion recht over het G,nninittinius tot in 1656 te-ben,
voor.èhijn te brengen , is mij onbekend ; wordende op den
2otlen September nog bevolen, dit Ruk van den beginne op
te haalen , niet aauwijztnge van recht ; waarin ook niet
voldaan moet zijn ; vermits de volledige Deductie eerst
1722 ten voorfchijn kwam ; waardoor toen het verfchil op
nieuw weder levendig werd, zonder dat ons gebleeken is ,
dat het zelve ten volle bellist is geworden. Echter oefenen de Staaten van Zeeland, of derzelver Gecommitteerde
Randen , hun gezach in de volgende ('takken; als , de verpachting der gemneene Middelen , alle half jaaren , ten overfIaan van Gemagtigden uit den Raad van Staaten. Door
hell worden de Ontvangers der verpoildingen en htiisfchat-
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tingen binnen Axel en Ter Neuze aangefteld, zo ook de
Ontvanger van 't collateraal ,over het gantfche Co;rin^ittimus.
Ook worden de Middelen der gemeene Verponding, als anderszins , aan de Provintie van Zeeland verantwoord. Nog
hebben zij , zonder bijzondere last benodigd te zijn , het
ontliag van aangetekende en verbeurd verklaarde goede
: groot is hun belang en gezach, ten aanzien van de-ren
dijkaadjen, en bijzonderlijk op de nieuwe. De Plakaaten,
de gemeene zaak betrel l'ende , en voor alle de Brieven tot
het houden van Bede- of Dankdagen , worden door hen
naar 't Comnaittinius afgezonden. Voorts , Rellen zij 'er
Cipiers , Stadhnuders en Notarisfen aan. Een voornaam
gedeelte van de belieering der Gecommitteerde Raaden van
Zeeland over die plaatfen heflaat in de verlt:erking, herí}elling en verbetering der Vestingwerken, het verzorgen
van Oorlogs• en Mondbehoeften, enz. voor de bezettingen, die doorgaands ter bepaalinge van Zeeland flaan ; en
over die [lellen zij aan Commandeurs en Majors, die, zo
wel als al liet volk , aan hun den eed doen. Het geeven
en goedkeuren der Patenten flaat ook aan dezelven, die
zij meer dan eens, als dr'arover te beveelen lie! ben„'e , op
oorlogichepen geplaatst hebben. Nog hebben zij de magt
tot de verhooging van de `•edde der Predikanten , en
Schoolmeesters , aldaar; ook om die te benoemen en af
te zetten , waarin zij altijd zijn gekend geweest. Einde q
lijk behoort aan hun het herpellen der vervallen kerken :
berustende echter, zo als hiervoor gezegd is, de opper
landen van 't Comrnittimus bij de 4lgemeene-niagtoverd
Staaten.
,

-

-

Zie AITZEMA Zaken van Staat, XXXI. Boek, in fol. p. 268,
26 9. 437 en 43 8 . RomIJN DE xooce, Spiegel van Staat,
II. Deel, VI. Afdeeling, p. i8o en i8 t. DeduEtien te
vinden in de Notulen van Zeeland van 15 yanuarij
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Nederlandfche Reizen , tot bevordering van den Koophandel , na
de meest afgelegene gewesten, des Aardkloots. Doormengd +net.
vreemde lotgevallen , en menigvuldige gevaaren , die de Neder
Reizigers hebben aoorge/laan. Met Plaaten. Eeros-landfche
Deel. Te Aaniterdam , by P. Conradi , en te Harlingen , bl
V. v. d. Plaats. in gr. 8vo.

o

nder deezen tytel vangt uien een Werk aan, 't welk voor
den Nederlana!èhen Leezer zyne bevalligheid en nut kan
1'L D2EL . ALG. LETT, tNL. 4.
heb,.
M
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hebben; daar men zig voorf'celt by een te verzamelen de merk_
waa:rdiglle reistogten onzer Landsgenooten, waaraan wy de
Vestiging en uitbreiding van onzen Koophandel en Zeevaart,
de Ileunpilaaren van 's Lands welweezec, verfcihuldigd zyn.
't Is waar , de belchryvingen dier Reizen zien reeds voorlang
het licht; maar , behalven dat ze, afzonderlyk uitgegeeven,
niet dan verftrooid te vinden zyn , en althans niet in zodanig

eene orde, dat ze den voortgang onzer Landsgenooten in dec en ontvouwen , zo zyn ze veelal langwylig , en , voor den
hedendaagfchen finaak , in een ongevalligen ftyl opgelLeld.
Deeze en andere gebreken hieromtrent t ragt neen door dit
Werk af te wenden ; niet die Reizen in cone gefchikte volg
een te verzamelen ; liet langwylige, met agterlaating-reksby
^'an het overtollige , weg te neemen , en het gefèhiedverhaal ,
niet melding der merkwaardige voorvallen en ontdekkingen ,
fn een bei haafden flyl voor te draagen. Het Werk is dus
gefchikt tot eene Poort van een gcfchicdkundig verllag der
Nederlandièhe Reistogten, na afgelegen gewesten, tot bevordering van den Koophandel, opgemaakt uit dc echte berir*icn,
die onze beroemde Zeelieden deswegeus in 't befchiyven hun
Reizen verleenen. — "Ter aenvangiyke uitvocringe hier--ner
van , geeft men , in dit ecrlle Deel ,by manier van Inleiding,
yooraf een beknopt berigt van de opkomst, en den gelukkigen voortgang der Nederlandlehe Oost -Indilche Compagnie,
zedert de eerde poogingen onzer Landzaaten , niet betrekking
tot den Oostindifchen handel, in 't jaar 159.I tot op het jaar
X63 t. En verder verleent ons dit Decl een verflag van
Ce drie mislukte reistogten onzer Laudsgeuootep, om langs
Noorwege, 11Muskovie en Tartarye een doortogt te zoeken na
de Koningryken Cathai en China; met een bygevoegd kort beigt van de vrugtlooze pooging van den Engelíbhen Zeeman
Hudfon, om , niet eenige Lngei('cl,cn en Hollanders onder zyn
bevel, een doortogt door het Noorden na China te ontdek
komt ten laatlle een ge;chiedverl: aal. van-cn.Ilierby
lien eerllen reistogt der Hollanderen na de Oostindiën, langs
den weg, dien de Portugeezen hielden , niet de Kaap de
Goede Hoop om te fievenen : welke reistogt, fchoon dezelve
niet ten gunfigle uitviele , egter de Hollanders noopte om
hunne nit begonnen onderneeming voort te zetter, waarin zy
vervolgeus, gelyk in het tweede Deel gemeld zal worden,
gei;ikkiger Haagden.
Le inrigting en uitvoering van het Werk, ten aanzien van de
schikking en wyze van verhaalen, den ftyl, enz. is alleszins
Yolddende ; des het den leesgierigen , zo als we boven aan r*edtlid hebben, in vecicrleie opzioten, een bevallig en nuttig
onderl,oiid verleene ; daar het , by het aangenaame , dat wel irige igte gefehiedverhaalen van reist,ogten by de meeste Leezers
bebLen, ook weezerilyk van dienst is, om een aanmerkelyk
ge-
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gedeelte van 's Lands gefchiedenisfen, niet betrekking tot de
Indiën, in deszelfs begin en voortgang, r,a te fpooren. We
zyn thans wat bepaald in ons beIek , om een byzonder Raal
van de uitvoering te berde te brengen; doch een volgend Deel
,zal 'er ons op nieuw wel gelegenheid toe geeven.

De dood Fran ABEL. Naar liet Irco duitsch van den Heer sEssrER, door E. j. B. SCHONCK, J. U. D. ReEior der Latynfcl1e
Schoole te Nymegen. Te Nymegen, by A. v. Goor, 1783•
Behalven de Voorrede, 231 bladz. in quarto.
eeft dit Dichterlyke Werk van den agtenswaardigen
er, in het ouripronglyke, naar verdienfte, met den
lof bekroond; zo ren aanzien van de fchikking en
r
2^
uitvoering, in 't algemeen ; als wel byzonder ten opzigte van
het naauicvkeurige in agt neemen der'Naruure, en vooral der
eenvoudige Natuure , in dien vroegen tyd van 't Menschdom.
Het inneemend verflag van 't oortpironglyke, (dat hierdoor te
bekend is , om. dcszelfs beloop nog te melden,) heeft al vroeg
veelz's doen wenfchen , dat liet ook in 't Nederduitsch te
voorrchyn mogte komen ; en men vernam eerlang niet ver
dat de Beer Schonck wilde beproeven, in hoe verre by-mak,

^^fei

zynen Landsgenooten daarmede dienst zoude kunnen doen.
Thans is deeze zyn voltrokken arbeid gemeen gemaakt, en de
Nederduitfche Leezer zal, in liet doorbladeren deezer zyner
navolginíge van den Heer Gesfner, fehoon dezelve by 't oor
dat niet wel te evengaren is, veel moge verlie--fpronglyke,
zen, ['over reden hebben , om zyne aangewende poogingen
danklyk te erkennen. Men flag, ten voorbeelde , het
oog op eenige Tatereelen, die ons de ontdekking van 't ge
aan Thirza en Mehala, waarvan de eerie-plegdmisryf,
aan Abt!, en de laatfie aan Kain , als Echtgenoot verbonden
Was.

De Dichter, de aandoeningen van Adam en Eva, op het zien
va n den ge(iieuvelden Abel, en op liet hoorgin der taaie van
Kain;
Ik lick hein nedr^reveld, beeft vrij , ik ben 't, die hem
Perinoor•dde! ik vlok u behrte, uit welke ik wierd gebooren,
Je heb hem uedrgveid;

die zig, op het uiten deezer woorden, weder boschwaards
wendde, afgemaald hebbende, schetst ons by den aanvang
van den laar.ften Zang, de gemoedsgefeldhcid van Thirza en
Mehala ; die , (van 't voorgevallene nog onbewust,) met elkander fpreeken over de jammerlyke gemoedsverbittering van
Kasra tegen Mel; welke Mehala eenftemmig met haar dage -
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lyksch gebed tot God , nog hoopt, dat eerlang zal afneerneii
en geheel uitgerooid worden. Onder dit gefprek hooren
zy, agter zig, in het digte Bosch, een bitter gekerm ! 't welk
haar allengskens nadert. Thirza bezwymt , en Mehala zygt
insgelyks neder : weder tot zigzelven. gekomen zynde, doet
zig de akeligfte vertooning voor haar op. -- Het gehoorde
kermen, naamlyk, was daï`van Adam en Eva geweest; Adam
torschie het lyk van zynen Zoon, en Eva,- (inert lyk weenende, ging al wankelende naast, hem; ze naderdewallengskens
de plaats, daar TJrirza en Mehala zig bevonden, die zy egter
íi ier zagen. Op die hoogte gekomen zynde, bezweek Eva van
magtloosheid; des Adam, om haar te heter de bchulpzaame
hand ie_, bieden, . het lyk ; van zynen, fchouder af, in 't gras
lei. De Gezusters bekwamen op dat tyditip, en worden door
dit gezigt getroffen.
dï''aar ben ik ach! nog, ligt mijn uitverkooren fcliat,
Mijn Abel, daar!. .4I God!... waarom moest ik ontwaaken!...
Riep Thirza, haatlijk licht! . waarom moest gij genaaken ?
Ach Abel!.,.. Meliala,... 6 iisfelyk gezicht!
Schrikken!., ach! ik ben, als door een blikfemfcleicht,
Getroffen! Abel dood! 6 treurige gedachten!
Mehala, hoewel insgelyks ten uiterfle ontroerd, tragt haar
op te beuren, door liet denkbeeld , dat by niet waarlyk dood
is , en dat zy hem , door haare omhelzingen • uit zynen diepen (Jaap nog wel zal doen ontwaaken ; met die lireelende
gedagten naderen zy, doch al beevende, het lyk.
Ach.! flame't Thirza, ach! mijn altijd dierbre Vader!
.Ach moeder Eva! wee! ó wee mij ! ach hoe laan
Zij daar!.. en jmelten in een maateloos getraan!
Welk eene ontroerenis ! all' mijne leden beeven !
Ach Abel! mijn geluk! mijn troost! mijn a ! ... mijn leven!
Mijn lieve wederhelft! ontwaak toch! 6 verdriet!
Mijn dierbaare Abel! ach! hoort Gij on ja' klagten niet?
R7et wierp zij zich op 't lijk van haar beminden neder
Ona dat te omarmen; dan, op nieuw verjchrikt zij weder,
Gilt , op het zien van 't bloed, dat fepert uit de wond ,
En zijgt, ganseh ademloos, op den bebloeden grond;
Gelijk en marmer beeld, ontbloot van denkvermogen.
Haar' wanhoop tekent zich in de opgef annen Dogen.
De zuster 4vevnde, raast haar zijde , 't aangezicht
Dan naar den Hemel, dan naar 't dierbaar lijk gericht;
Met bange zuchten en aanhoudend handenwringen.
,

In die om(iandigheden tragt Adam haar te troosten, door
haar berigt te geeveri van eene Godlyke verfchyning, door
wel.
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welke by, gclylc in den voorigcn Zang gemeld is , verzekerina ontvangen heeft, dat de ziel van Abel tot een beier
fiand overgegaan 1s, en een geluki}aat geniet , welke alle
menschlyke bevatting te boven gaat. Zulks beurt Mehala,
(liggende Titirza nog [feeds in een [laat van ongevoeligheid y)
wel cenigzins cap, doch kan haar traanenvloed -egter niet peheel fluiten. Overeenkomfti g niet haar voorgetelde vleiende
denkbeeld van Kaaren Egtgenoot, brengt zy, zig te gelyk
voor den geest, hoe fiiiertlyk dit ongeval Kain moete zytb,
en welk een troost het voor hem geweest zou zyn, indien
by nog van den ltervenden fl el den zegen hadde mogen
ontvangen. .. blaar op 't uiten van die gedagten ontdekt zy
Bene houding der Ouders , die haar ontzet , 't welk haar dus
doet vervolgen.
Dan ach!. . . wat nieuwe frnert doet uwe leden beeven?
Gij deinst te rug! ... helaas I werk' eene ontroerenis
Spreidt z-cia op uw gelaat! na jne Ouders! ach waar is..
Waar is hij, Vader ?. , . waar is Ka:n ? .. , zegt toch, Moeder!
Waar is mijn Echtgenoot? .., uw Zoon ?.,, mijn oud/iéBroeder?
Wie weet , riep Eva gansch ontroerd, in welken oord
De wraak hem volgt! hij heeft.. . maar Hemel welk een woord!..
Neen, neen dit denkbeeld doe alleen mijn boezem treuren!
Zou ik , elendige , ook uw' ziel nog m_ er verfcheuren ?
,7a, donder het vrij uit, 8 mijne Moeder! ja,
Dat onweer /hortte gansch op on j .' riep Mehala,
ik voel de,fiormen reeds in mijnen boezem woeden;
T' eifchoon mJ niet ! ... (preekt uit, het geen ik kan vermoeden,
a Kain!... Kain!... heeft.. 4 fclendaad al te genot!
ra hij!. .. klaagt Eva, hij! .. mijn kroost!., heeft hem gedood!
be bange boezenafrnart verbood haar naeer te fpreeken.
De Vrouw vara Kain, door ontroereni3 bezweeken,
Bleef lang als fpraakeloos en onbeweeglijk (aan;
Raar frak gejpannen oog fchoot niet een' enk'len traan
Men zag liet koude zweet van 't bleeké voorhoofd fr000nen,
Haar lippen lieefden; Hij ! , . giltze. uit , Hij omgekooanen! ...
Door Kains vuist gedood ! ... mijn man heeft hein vermoord! ..
ó Gruw•lijk wanbedrijf ! in welk een woesten oord
Vervolgt u thans de wraak! raa;sfchien heeft reeds Gods donder
Uw gruweldaad gef raft! Gij zijt rni/chien van onder
't Gefchapendom verdelgd! Zoo gij nog adem haalt,
Wat woestenijen hebt gij fins niet doorgedwaald!
Dus leiaagt Trouw Mtliala, en fcheiort z ch borst, en wangen.
Haar' weeklagt wierd door die van Abels vrouw-vervangen.
De uitbarst : Broedermoord ! kan 't zyn ! .. hoe heeft zijn vuist
Dat dierbaar hoofd, zo vol vare vrindlijkheid, vergruisd!
Gewis heeft Abei, riet een oo,; van mededogen,
Hem aangeblikt, toen hij
z hand 'hield opgetoogen.
Ver51 3
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hervloekte i'u'ist! die hem dien doodelijken jla,;...
Houd op, riep Mehala, mijn waarde Zuster ' ach!
Vervloek mijn' Kain niet ! hij is uw broeder tevens ;
Laat ons veel liever bij de liron-aer onzes levens
Vergeving ftneeken voor den Zondaar ! 'k tw-jfele niet
Of dit is ook door hem, dien hij verjioeg , l;ejcbied.
Gewis heeft Abel hem gezegend, onder 't (erven,
Thans bidt hij , dat h j moog' genaê voor hem verwerven.

Gij dan, vervloek hens niet; laat liever ons gebed
Zich, uit het tondig flof , vorhefen, en zich met
De reine fineekbeê van uw' zaal'gen Abel mengen r

Thirza, te kennen gegeeven hebbende, dat ze dit in dien
fterken zin niet bedoeld had , viel weder op het ontzielde
lichaam, niet de vuurigfte omhelzingen, en borst in de vol
weemoedige tonnen, (waar mede wy deeze Proeve-gend
zullen eindigen,) uit.
.Ach!... waarom mogt ik U niet voor de laatfe maal
Onalaelzen, en mijn mond uw' bleke lippen drukken,
Terwyl Gij fiierft ! ... waarom mogt het mij niet gelukken
Nog eens die liefde taal, uit uwen veegen mond,
Te hooren! 8 dan laad, in dien bedroefden fond,
Uiv fiervend oog nog eens tot mij zich konnen wenden!
En... ik... in uwen aren mijn leven moogen enden !
Ach! dat mijn zielloos lijk thans naast het uwe lag!...
Maar neen , ik leef nog , om aan toomeloos geklag
Het treurig overfchot mijn's levens op te draagen!
41, wat tot heden toe m-jne oogen kon behaagen
Zal voorts mijn' bange finert vergrooten ! lomrig woud !
Dat hem too menigmaal hebt aan mijn zij befchouivd ,
'k Zal mij verbeelden , dat gé uit m jnen mond wilt vveeten :
Vaar is hij toch, die, in ons lommer nier gezeten,
Met zoo veel tederheid , U pleeg te omarmen ? (preek
Verlaat'ne! waar hij is? dus zal snij bron en beek
Geduurig vraagen; ach! 'k zal, door aanhoudend weenen,
Mijn' traanen , met uw vocht, om zijn gemis vereenen .'
.Voor eeuwig!... eeuwig!.. is mijn Abel mij ontroofd.'...
Voor eeuwig! zal dat doodsch gelaat, dat bloedig hoofd,
Die bleeke tiv'angen, en dat oog ontbloot van leven,
Met lijk èn bloed beklad. mij voor het aanzicht zweeven!
yiiet mijne traanen! vliet! en jlroomt op 't lig haam neêr l
Dát dierbaar lighaam l... van mijn' Abel... dat wel eer
,De deugdelijkfle ziel bevatte, en af deed daalen
Tot mjne oanarming'! met wat glans en lield're flraalen
Vertoonde zich de deugd in deze fchoonheid ! ach!
.Hoe vrien.dl jk uit zijn' mond! met ,wwtlk' een' tedren lack
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Op zijne wangen!... van zijn' lippen!... in zijne pogen!...
Doch thans is deze ziel naare aardfche but onnttoogen;
Te rein , te zalig , om ;net zondaars , out vaat mij
Hier langer on te gaan!... Vliet traa,ten.' ja vliet vrij
Enlroomt in ruine maate op 't zie!oos li<<hazin neder!
Pleet vrij zoo lang, tot dat mijn droeve 2tel zich weder
Met zijne ziel vereent, en 't fgfl jk deel, in de aard',
Zich met het hoflijk deel van mijnen .4)el paart !.
1/de Stukje. Tendimus ad Cmlestem Patriam. Te
Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhoven , 1783. In oElavo
137 bladz.
wy, voor eenigen tyd, van 't vierde. Stukje deezes
T oen
Menge'werks gewag maakten, hebben wy gemeld (*), dat

liet zelve, onder anderen, by gelegenheid eerier aanpryzinge
van het rymlooze dicht , oenige ftaaltjes hiervan zelfs in zes
uit con diestyds nog onuitgegeeven dicht--voetigarzn,
fink, aan de hand gaf. Thans levert men ons in dit Stukje
het Ged'cht zelve, of wel den eerflen Zang. Het heeft ten
tv-tel: Proeve over 's Menfchen befemming, en ftrekt,om te toonen, dat de Mensch bel'temd is om gelukkig te zyn; waartoe
hem de ganlehe Natuur, overeenkomftig niet zvne gefteldheid ,
bel^ulpzaam is; alle zyne voortreffelyke neigingen en hoeda'nigheden, wanneer ze wel geregeld en in 't werk gefield
worden, de hand leenen; en de Godsdienst hem ten kra tig_
fle opleidt. In de uitvoering beantwoordt de geheele Zeng,
aan de diestyds opgegeeven ftaaltjcs ; waaruit men deszelfs
voortreffelykheid reeds enigermaate heeft kunnen ift)eemeu.
Wel byzonder heeft ons de ondervinding bevestigd, dat men
het gemis van 't Ryin in zodanig een Vers, bchoore'yk geleezen , minder gewaar wordt , dan men zig gewoonlyk ver
niet zo flootelyk zy, als dezulken-beldt;shrymoz
beweeren. De Zang was voor iemand, niet gedagtig aan 't
rymlooze, meer dan ter helfre, of nagenoeg ter lengte van
vyfhonderd regels , afgeleezen , eer by bemerkte dat liet een
rymloos Dichtfluk was.
By dit fchoone Dichtnuk, 't
welk te wenfchen ware dat alle de zodanigen niet opnierkzaamheid lazen, welken zig diets fchynen te maaken , dat de
Mensch beftemd is , on1 hier op Aarde een kwynend en mistroostig leeven te leiden, komen in deeze verzamNling nog
twee zeer wel vertaalde Fragmenten, of bewaarde brokken,
uit de vermiste Boeken van cIceito, over 't Gemeenebest.
Het eene is de by alle kenners zo hooggeagte Droom van Scip io; waarin die Wysgeer de onftervelykheid der Ziele, en liet
() Zie Alg. IPad. L etcrcef. V. 1). bl. 593.
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verfchdlend lot der menichen na dit leeven, ter aantnryzinge
van de Deugd, ten ern1tigfte voordraagt. Eene v oorftellin;,
by zonder gefchïkt , om de 13eftierders van een Gemeenebest,
uit overweeging van de gerngheid van al liet tyLdlyk genot,
in vergelyking van een honger eeuwigduurcnd geluk , te wapenen tegen de ydele lol'tuitin,en , en cone buitenfpoorige
eerzugt ; en hen te noopen , om zig door eens f{ andvastige
betragting der Deugd , ten nutte van het Gemeenebest, een
weg te baanen, tot liet verkrygen van dien heerlyken geluk
welke het deel is van alle dezulken , „ die, zig in dit-ifat,
„ leeven Reeds op het beste toegelegd, dat is , het welzyn
„ van hun Vaderland bedoeld hebben." -- Een daaraanvoleend Rukje zullen wy, om dezelfde reden, als 'e in dit Mengeliverk geplaatst is, ook hier geheel overneemen.
„ In het 5de Boek van dit zelfde Werk over 't Gemeenebest, (dus vangt het aan,) vondt men de volgende, uitmunLende en op onze tyden maar al te zeer toepasfelyke plaats:
-

,

„ De oude zeeden , de oude helden Haven't Roomscla Gemeenebest (*).
,

zegt Ennius , en dit gezegde , zoo kort, zoo vol van waarheid , fchynt my den Dichter, als door eene Godlpraak , te
zyn ingeboezemd. Want noch deeze helden , indien 't Gemeenebest niet zulke zeeden had gehad , noch deeze zeeden,
indien 'er niet zulke helden aan 't hoofd geweest waren, kou den ooit dit Gemeenebest gegrondvest, of deszelfs zoo wyduitgefirekt gebied, zoo lang, flaande gehouden hebben. Ook
was het, voor de onder ons geheugen vallende tyden, de gewoonte der Vaderen , voortreflyke mannen , in 't bewind , te
ílellen ; terwyl deezen , ' van hunnen kant, de zeeden en in hellingen der vaderen handhaafden. Maar ons gedacht, daar
't zelve het Gemeenebest reeds als cone heerlyke, doch door
ouderdom eenigzins verflaauwende Schildery, ontvangen heeft,
verzuimd nog daarby, niet alleen dit tafereel niet dezelfde
kleuren, waarmede 't eerst gefchilderd was, weder op te haaTen , maar bevlytigd zig zelfs niet eens, om 'er ten minflen
de gedaante en buitenfte omtrekken van te behouden. Want
wat tog is 'er overgebleeven, van die oude zeeden, door welken de Dichter zegt, dat liet Roornsch Gemeenebest gehaald
werdt ; daar dezelven zodanig zyn, in vergeeteiheid, geraakt,
dat wy 'er ons, niet alleen niet aan houden , maar ze zelfs
niet eens meer kennen? En wat zoude ik van voortreflyke
mannen f'reeken, daar 't juist, door gebrek aan de zodanigen, is, dat de zeeden zyn verlooren gegaan? Ondertusfchen
zullen wy, wegens dit groot verderf, niet alleen reekenfchap
geeven, snaar ons ook, als wegens eene doodfchuld , verant'woorden moeten. Want onze ondeugden, en geenzins eenig
toe(") 111or-ibus anti] is ree fee Romana virisue.
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toeval, zvn oorzaak, dat wy, van 't Gemeenebest , alleen
den Naam behouden, de zaak zelf reeds voor lang verlooren
hebben!
Wat zegt gy, myne Landsgenooten! Moet bier niet een ieder onzer zugten — en bloozen? — Maar zullen way alleen zugten en bloozen? — Neen, dat 'er eene edeler pooging op volge ! dat de oude vlam eens weer aan den gloed
des Romeinfchen Redenaars ontf ooken worde! Nog is het
tyd; nog zyn de trekken van 't grootsch tafereel niet ten eenenmaale uitgewischt ; nog kunnen wy ze weder ten voorichyn
brengen; met voorigen luister weder ten voorfchyn brengen,
en over ons en onze nakomelingen, in weldadigen glans, doen
fchynen , zo wy maar
„ De oude zeeden, de oude helden, onder ons , herbeoren zien."

Vaerzen van ULTRAlwcrrntJS. Pro patria et libertate. N. r, enz.
Te Utrecht, by S. de Waal, 1783. In gr. oaavo.
Ultrajeíiinns treedt , met genoegzaam gelyke fchreeden, in
't voet poor van Zeelandus, des zy , die de Gezangen van
Zeelandus met welgevallen gehoord hebben ,00k in deeze Ver
UitrajeEtinus behaagen zullen fcheppen. Derzelver on--zenva
derwerp is , overeenkomltig met de Latynfche zinfpreuk, het
i'aderland en de Vryheid; tragtende de Dichter zyne Landsge-

nooten van alle zyden op te wekken, one's Lands welweezen
ter harte te neemen, en deszelfs zo Rurgerlyke als Godsdieníi_ige Vryheid voor te Raan, ten einde.
De oude zeden, de oude helden , die Nederlandsch Geineenebest
gef aafd hebben , weder te doen herleeven.

Met dat bedoelde zingt hy, onder anderen, der Vryheid op
deeze wyze toe.
Laat ons iets van Vrijheid zingen.
Gij, o Vrijhe d! floeg wel eer,
Door uw f cherp gewette klingen,
Spanjes fnoode Dwangzucht neer.
Edle Vrijheid, lust en leven
Van 's Bataven ziel en zin,
Voelt nog Heeds de banden kleven,
Vaal haar onverbreekbre min.

zij
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Zij ontbloot op nieuw haar degen,
Hoe de IÍeerschaucht raast en vloekt;
Staat gelijk een Rots hert tegen,
Die haar onheil rustloos zoekt.
Utrecht , nevens endre Steden
Bláak th Evan haar liefde-gloed :
Zagen zij haar recht vertreden,
Kookte firaks het Heldenbloed.
-

Utrecht roemt op Jongelitzgen,
Ouden, die, tot 's Prijheids Eer,
Grijpen hun metaalen klingen
En het dondrend f chietgeweer.
Utrecht roemt op Burgervadren.,
Wien , tot heil der Burgerij
Vrijheids- Liefde-vuur in de adres
Tintelt , fpijt der jlavernj !
Nevéus Edle lf/etenfchappen,
Bloeiend in haar grjze vest,
Ziet men Krijgskunst fier adnjlappen
Schrik der vaderlandjclie pest!
Krijgsgenootfchap, Vrijheids zoonen!
Laat u' Vrijheid minnend doel
Rusteloos haar ijver toonen;
Nimmer flerft dit krijgsgevoel.
Proeve over den Mensch, Zedelyke Proeven, en 0ordeelkunde.
Door A. POPE , vertaalt door E. sEKKER , Weduwe WULP:. In
's Gravenhage , by f. v. Cleef 1783. Behalven de Voorrede
174 bladz. in gr. octavo.
zo nog oenigen, onzer Leezers zullen 'er gevonW einigen,
den worden, die niet met lof gewag hebben hooren man-

ken van den beroemden Pope , als één dier uitmuntende Scliryveren, die eene levendige verbeeldingskragt , en een geestig
vernuft , met een welwikkend oordeel heeft weeten te vereenien. Zulks toch firaalt, volgens een eenpaarig getuigenis,
zelfs van dezulken, die 's Mans denkwvze in zyne byzondere
gevoelens juist niet toevallen , in alle zyne Schriften door , en
vertoont zig by uitftek in de hier bovengenoemde Stukken,
welken Mejuffrouw Bekker den Nederlanderen in hunne taal
vertolkt aanbiedt. Ze behelzen in de eerfle plaats Bene
Proeve over den Mensch , befchouwd in zynen aart en ftaat ,
met
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met opzigt tot het FIee'al , tot zi,gzel -en , tot de Maatfchappy en
tot het Ge'zs!° ; welke vier bel'chouwincn naar één zamenlóopend geziursputit gerigt zyn, als flrekkende ter verdeediginge
van de Godl, he Voorzienigheid ; die, volgens Pope, noch in 't
flatuurlyke, noch in 't zedelyke, ooit eenig kwaad toelaat,
dan om 'er het algemeene goed door te bewerken; waarop zyr5
,

ftelregel flaunt : AL WAT 'ER is is

GOED.

Hier by ko-

men enige Zede!yke Proeven , gaande over de iraare kennis der
Menf ', n , over het Char4er der L i ouwen , en het recht ge:
L^ratstlyk ontmoet men hier ook nog zyne-bruikdesRyom.
Proeve over de Oordeelkunde, ftrekkende ter ontvouwinge van
't geen regtmaatige Oordeelkundigen hebben te vermyden en in
agt te neemen, om weezenlyk nuttig te zyn. Alle deeze Stukken leveren een aantal van leerzaams bedenkingen ; die
ons inzonderheid Bene menigte van charaé}ers voor ooges flellen, welken gelihikt zyn om ons tot de Menschkunde op te
leiden; te noopen, om tegen de dwaasheid op onze hoede te
zyn, en ons gedrag , ter bevorderinge van weezenlyk geluk,
zo voor ons zelven als voor anderen, verftandig te heflieren.
Men neen:e hier Bene les van dien aart mede, uit
zyne befchouwing over 't rechte gebruik des Rykdoms; waarin hy, onder andere aanmerkingen deswegens , den gierigere
Cotta en deszelfs verkwistenden Zoon, in hos ti e uitfpoorighe.den en redeneerwyze afmaalt, en tevens, in 't voorbeeld van
zynen Vriend, den Lord Bathurct, (aan wien by deeze zyne
befchouwing briefswyze inrigt ,) het waars gebruik der Schat
Vriend dien Stelregel herinnerd-tenfhs.Zy
hebbende: „ De Schepper gaf ons de Driften. fly regeert door
„ haar de Stervelingen , en fruurt hen tot byzondere oogmerken; in de Natuur brengen alle uiterliens goede gevolgen
„ voort ; erf in den Mensch loopen zy te (amen tot het alge„ meen welzyn;" vervolgt hy aldus.
„ Vraagt gy, MYLORD, waarom of die opzamelt en deeze
Verkwist? Aldus behaagt het aan dien GOD , die den Oceaan
doet ebben en vloeijen; die droogte, regen, koude.en hitte,
gebiedt, op dat de aarde vruchtbaar zy; aan dien GOD, die het
leven vestigt op den dood ; die de aanwezigheid grondt op
de wisfelvalligheid, en die aan de hetnelfche lichten hunne
bepaalde kringen aanwyst!
„ De verborgene Schatten zyn gelyk aan Infekten, welke
Jlegts naar vleugelen wagten, om, ten belemden jaargetyde,
weg te vliegen ; de bléke en holoogige rrAMMoO is niets, dan
de Schatbewaarder der Armen. Nu zyn de Rykdommen in
iéne bewaarplaats byeengevoert; doch weldra wordt die bevaarplaats eene miltfpringende Fontein, die al het Volk, al
het Gedierte, drenkt en verzadigt.
„ De oude COTTA onteert , door zyne gierigheid, zvnen
Rykdom en zynen Rang; de orde COTTA heeft echter verdicr^-
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dienflen en gezont oordeel. Zync Keuken, (alwaar het Btirbaarfche Spit nooit opgewonden Wordt,) is zo kout, als zyne
koelte Grotten. Zyn Voorhof is, vervult met jonge Brandnetels, en zyne Gragten met Tuinkers; dus eet by Soupes en
Saladen , die hem geen duit kosten. Leeft COTTA van Peul
Verwondert dit u? Hoe lange voor hem was dit de-vruchten!
Benige Spyze. der Brawinen, der Heiligen en der Philolóphen!
De Ryken te vergasten is niets dan verkwisten; en wie zou
de Voorzienigheid hare Behoeftigen durven ontrukken ? Zyn
oud Kasteel gelykt een afgelegen klooster, bewoont door de
Stilzwygenheid en bewaakt door het Vasten. Nooit hoort
men 'er de zoete tonen der Muziek, die het jonge Volkje ten
dans leiden; de middagklok heeft nog nimmer een Gebuur ter
maaltyd geklept. Zyne Hoevenaars zien, al zuchtent, die To.
rens, die nooit door den rook verduistert worden ; en rukken
liet Rypaard niet geweld naar eenen anderen kant. De Reiziger, die des nagts in zyne BosCchen verdoolt, vloekt den ouden Vrek, zyne uirgelpaarde kaars, en zyne nimmer opengaande deur, terwyl eene uitgehongerde Hofhond aan de poort
gromt, en de Bedelaars dreigt op te vreten.
„ Hoe zeer verichilt zyn Zoon van hens ! Hy ziet zyn's Vaders misf]ag, Co meent, dat hy, om wel te doen, in alles
het tegendeel doen moet. Het verkeerde valt ligt te ontdekken; hoe mooglyk is het , 6 Jongeling , beter te doen! Ny
flagt gehele Hecatombes ; by giet gehele Wynftrornen uit. De
vratige Landjonker en de gwzige Pastoor kunnen zich hier
verzaden. Deeze Verkwisting heeft Beene verachtelyke oorzaak; ó neen ! Zyne Os!en worden voor het lieve Vaderland
gellagt. GEORGE , en de VR YEIEtn , zyn de Drinkconditien;
't is zyn yver voor de Prote1Iantiche Linie , die hem bederft.
Zyne Bosichen (chynen , agterwaards , van den neakten grond
te wyken ; goed ; 't is voor de Vloot ; laten des de Boschgóden zuchten. Nu kleedt zyne Wol onze dappere Soldaten.
Lindelyk verkoopt hy, uit VaderlaFidsliefde, alle zyne Laude..
ryen. Hy doet nog meer. De jonge COTTA wil de uitvoerige hoop des Volks voldoen. Hy gaat naar Londen, en, aan
het hoofd der vreedzame Burgerwagten , verbrandt hy, in
beeltenis, den Paus. Zou het mooglyk zyn , dat Engeland
zyne dien(Ien onbeloont laat ? Engeland , die, ten koste van
Kaaren welvaart , hare Patriotten betaalt ? Ely vraagt een
1 mpt; by toont aan het Hof, hue veel gewigtige dieniten hy
gedaan heeft. Vruchtloos! Hy maakt een Bankbreuk, en,
zie daar, zyn ondankbaar Vaderland laat hem over aan de
lrengheid der Wetten.
„ 6 BArHOesT ! die nog niet door den Rykdom bedorven
zyt, leer ons deszelfs waarde en gebruik. Leer ons dien niet
betaamlykheid genieten , en niet wysheid uitdélen ; hem niet
door laagheden te zoeken , en ook niet door hecrschzugt.
I1e!n
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Hem niet in luije ledigheid te verkwisten , maar onze uitga-

ven te regelen naar onze bezittingen. Leer ons de Huishoudingskunst aan de pracht , aanzien aan milddadigheid , overvloed aan matigheid verbinden. Leer ons den moeilyken niiddelweg tusfchen eenc laffe miltheid, en eene ftuurfche eigenliefde, bewandelen !
„ Deel , zegt gy , Mrr.ORD, den Behoeftigen en den Waar
oordeel , owe goederen uit. Dus volgt gy het-digen,mt
voorbeeld der Godheid , die voor alle hare Schepzelen zorgt.
Verbeter, dus de mishaften der I'urtuin, en toon, dat gy ten
minften hare giften wel aanlegt. Opgeíiapelde fchatten zyn
niets waardig; het goed gebruik alleen ;naakt het- wenfches
lyk : zy hebben veel overeenkomst met die vergiften , die
in behoorlyke maate , en ter regter. tyd gebruikt •2ynde
wonderen in de Geneeskunde uitvoeren; of, gelyk Ambergris,
die, in eene menigte hyeen liggende, een zeer wale'helyken
reuk geven, doch die, verlpreit zynde , den lieffelykten geur
ten hemel zenden.
„ Zeer wel ; men moet dari van honger by de Groten
Herven, op dat men niet de Groten zoude eeten P want de
Schurk , die hem bedriegt, en de Vleijer , die hem bederft,
zit aan zyn tafel. Noen my eeros één Grote, die fmaaklyk
kan ecten , zonder een Fioolfpeelder , Pannelikker , of een
geestigen Gek. De .Man van Verdienlien, de verfandige Alan;
heeft by hem geen ingang, zo by ten min(ten niet wordt binnengele;t door eene M9áitres(e, eerie Comediante, of een Dobbelar. Wie onzer Edelen nemen U, of OXFURr, ten voor
Wie helpt den Verlatenen ? Wie onder(eunt den-beki?
Ongelukkigen ? Waar ook zulk een Man moge uitichynen,
S Fortuin, verheerlyk her Toneel zones verblvfs ! Dat de
Engelen hein in den gelukkigen middelhaat bewaren! 't Is
dáár,, daar de Engel the weldadigheid , eer zy • voor altoos,
ons Vaderland ontwykt, nog een wyl Rand houdt."
De Vriend der Kinderen. Naar den tweeden Hoogduitftlzen druk
vertaald. Zevende esa Ac/it /1e Deel. Te Haarlem , by C. H.
Bohn en Zoon, '783. La otiavo.
et deeze twee laatfile Doelen befluiten de Uitgevers, de
agtervolgende vertaaling van den Vriend der Kinderen ; terwyl zy, daar 'er nog zestien in 't Hoogduitsch overig zyn,
om het Werk niet te groot en te kostlyk'temaaken,hetraad
zxamer geagt hebben , vervolgens, onder een nieuwen Tytel te
beginnen, en alleen het hoofdzaalclykfte uit de overigen te ver_
zamelen. Uit dien hoofde maakei des deeze acht Stukjes
een, op zfgz,,lve ffaarde , in zyne Poort volledig Werkje uit ;
dat, gelyk we reeds één en andcrcvcrf te kennen gegeeven
hebben , een aangenaam en leerryk onderhoud voor Kinderen
b holt; 't welk ook nu en dan zodanige lesten uitlevert, die
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voor hurl, welken zig van dit onder^yys met betrekking tot
die Kinderen bedienen, mede van nuttigheid kunnen zyn. Tot
eene laatf e proeve uit dit Werkje, zullen wy 'er eene les van
dien aart .uit overneemen., welke ter waarfchouwinge tegen de
gemelykhgid in gezelfchappen firekt, waartoe het volgende ge.
val aanleiding gaf.
De Vader bevond zig , niet zyn Huisgezin en drie zyner
Vrienden, ter uitfpanninge, op het Landgoed van den Heer
patnan; en deeze lieer , alles aanwendende om zyne Gasten, ook
byzonder de Kinderen, te vermaaken , had, onder anderen ,
Bene ífeng , niet een houten vogel op dezelve , doen oprigten ;
om de kinderen na den vogel te laaten fchieten.
,, En, (dus veryolgt het verhaal,) terwyl door het dorp een
Iramer., die uit eene digt by gelegene, flad van de kermis
kwam, met zyn marsje rond liep, zo kogt by van denzelven
voor twee guldens of daaromtrent aan fnuisteryen; als een
kleen Schryfleitje, een paar Mouwsknoopjes, een Naaldenkoker en Vingerhoed, een koperen Tekenpen, Mn paar fralei
$choengespen, een Pennemes, een Zakf^iegeltje, en een yvoten Meniorieboekje ; welke allen tot pryzen voor de Schut_
ers gefteld werden. De vogel, die op een kienen afIland
ond, was zo geplaatst, dat 'er niet veel kragts toe vereischt
werd , om denzelven in een uur of twee 'er af te fchieren.
Jcedrik, die in zulk Poort van Ridderipelen Wel den grootilen
,zin heeft, en zich van alle middelen, als 'er eenige winst by
een fpel te behalen is, wel weet te bedienen, was de geluk
werd welhaast Koningje of Voorfchutter.. Karel-kigfïe,n
bad, zo als 't. ichecn, 'er niet veel verrnaaks in; ook was by
piet in zo een goed humeur, als ik wiel gewenscht had, en
need 'er derhalven niet zeer zyn best toe. Lotje was te
driftig, en nano geen tyd genoeg om wel te mikken; en Lysje te zwak, om den kienen boog, hoe ligt dezelve ook voor
haar gefpannen werd, vast te houden; en, dewyl zy van de
tien keeren pas eens raak Echoot, klaagde zy telkens over den
boog, óf over Fredrik , dat hy 'er geduurig alles affchoot , en
^v gevolg,yk dan ook niets raken koude.
„ Na dat dit Ridderfpel afgelopen was , begon Mr. Plailoteknrós over de Kinderen Benige aanmerkingen te maken. UW
Charaéer, myne kleine Vrienden 1 zeide hy, laat zich alzins
auidelyk kennen; en liet zoude u zeer ten voordeele irekkén,
als gy, by het oefenen van dergelyke geringe fpelen, acht
daft op uwe gebreken, die zich daarin voordoen, om namelyk dezelven te verbeteren ; want diezelfde kwade luimen
bl.yven ons anderzins in dingen van meerder gewigt ongevoelig by." Hierop gaf by voorts ieder min of meer Gene
les; doch wy zullen ons tot die aan Karel bepaalen.
„ Men, moet (zeide by tot Karel,) zo veel op zichzelven
-
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leeren verkrygen, dat men ook aan een ander, fchoon het al
eens
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eens it ftroke niet onze neiging, oenig vermaak en genoe,
gen tragte toe te brengen , vooral wanneer wy geloven,- dat
try zelve denkt anderen, met het geen by in 't werk Relt,,
@enig pleizier aan te doen. De braave Heer Darno.p dagt zekerlyk, dat hy ulíeden allen ,niet dit door here aangerigt 1pe1„
groten dienst deeds. 14 kan, daar by 'es thans niet by is,
(want hy was voor een poosje weggegaan,) het u dus te
veyer zeggen. Moet ligt hem nieteenigermate verdrietig e t^
fpytig vallen , dat zyne hoop en verwagtmg zo te ]oor gelid
wierden ? Hy zag u ge1duurig als met tegenzin den boog
opvatten, en liever van wat a;ndèrs, dan van dit zyn opgegeven rpel , praten. Moest gy , ten minire uit erkentenisfe den
i'Jan het vermaak niet aandoen, van wel te vrede en vergenoegd te wezen? Ik zeg niet vergenoegd te fchynen; zo afs
in deze onmflandigheden de uitdrukking. mogelyk zou konnen
lyden ; maar niet .'er. daad en wezenlyk vergenoegd te z y n.
Want een nmenschlievend en gemeenzaam harte fcltept zekerlylc
daarin vermaak, dat het anderen door zulken geringen dienst
verheugen kan; en hier zo n de het eens ware dienstvergelding
wezen., die men wel degelyk denken mag aan hem verpligt
te zyn. Ik begeer niet dat leen hem deswegens eenige on.
cvaarlheden voorliege, van een Onuitlpreek'yk Vermaak, dat
by ons zoude verdchaft hebben, daar het ons intus'1'chen weinig getroffen heeft. Maar dit wil ik, dat iemand zyne ver
niet geheel overmeesteren , of-drietclykh,ngvadie
door een gunftig larlt=ewende poging in genoegen of weltevredes leid veranderen kan , op eene beleefde wyze leere verbergen en -bedekken. Iemand, die gewoon is zulke grillige
luimen, in, te volg en, kan met de allery oorrref3yk11e hoedanigheden, die hy anderz^ns bezit, een allerundraagelykst man
worden. Ik heb nmenlehen gekend, die, a!s de een of ander
perfoon, het een of ander geloek, voorftel of fpel, in eels
gezeirchap hun niet Cmlakte, door hunne genrelyke gebaarden
en verhoorde houding, alle vermaak en genoegen aan het
zelve benamen , en Let geheel ontydïig, tegen elks oogmerk,
van een dec den scheiden.
„ By deze gelegenheid kan ik u eens korte en hierop zeer
toepasfelyke Fabel verhalen, zeide Papiiio, namelyk van
g

DEN UIL EN DE ZANGVOGELEN.
„ In zeker lommerryk bosch, alwaar eerre talryke menigte
van zingend gevogelte z eh onthield , flood een oud vervallen kasteel, het welk door eerren Uil bewoond werd. Deze
Votes , die gaarne vrie.ndfchlp met heng houden wilden, mog elyk om dat ze van hein , als den Vogel van rl!inerva , de
Codinne der \iVysheid, vele nutte en wetenswaardige zaken
hoopten te horen, verzogten hem hun gezellehap op den eer.
Ren dag in de Maand Mal, dien zy gewoon waren vrglyk
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te vieren, by te wonen. Ongemeen groot was de vreugde,
welke zy zich voorftelden te zullen ftnaken, in het byzyn
van dien geleerden vogel , dien zy ook op hunne beurt,
door dit vrolyk feest, geen minder vermaak hoopten aan te

doen.
„ Hy kwam. Onder deze klene vogels heerschte eene algemene liefde, eendragt, weltevredenheid, en vreugde. Elk
deed zyn best , om hein door hun lieflyk gezang te bekoren , en in het zelve te doen deel noemen. De Nagtegaal en Basterd -nagtegaal , de Lcurik, de Meerl , de Vink
en het Vlasvinkje, kortom al her gevogalte, liet zich op het
lieflykst horen. Maar de UUil bleef ftatig en donker zitten
kyken , gluurde niet zyne katogen hun van ter zyde gemelyk aan; en zou zyne oren, indien by flegts vingers gehad
had , voor hunne aangename gezangen geflopt hebben. Mis
geen liefhebber van Muficq, wy zul--fchien,dagtzys
len eens een ander (pelletje aanvangen, op hope of hy dan
ook wil mede doen. Hierop huppelden en fprongen zy op
de takken heen en weder, vlogen in 't rond door elkander,
zetteden elkander na, pikkende de een op den ander. Het
Kwikflaartje en de Musch maakten allerleie grappen ; doch
alles te vereeefsch; de Uil bleef ftuusch en grynz g kyken ,
en fcheen zich in 't donker, op eene wyze die niemand racen
lronde , alleen te willen vermaken.
„ De vogels dus ziende dat 'er niets aan te doen was,
vlogen, de een voer en de ander na, weg, en elk zogt zynen
boom of 11ruik weder op , tot dat deze eigenzinnige druiloor
van een vogel moederziel alleen bleef zitten, en zich genood
woeste woning weder op te zoeken, en zich-zaktvondye
te vermaken, zo als met zyn ftroeven en norfchen aart best
overeen kwam. Zedert dien tyd , zegt men, heeft niemand
onder al het gevogelte zich ooit weder met hem willen bemoeijen ; elk ontwvkt hem, elk befpot hem, en dit gaat zelfs
zo verre , dat hy by klaren en helderen dag niet meer durft
te voorichyn komen.
„ Mcoi , zei Mr. Pleiloteknus. ja , ja , inyn lieve Karel, dit
rs juist het afbeeldzel van een man , die , wanneer hy in een
gezelschap is, daar liet niet met zyn hoofd overeenkomt , een
fcheven Cl) viezen mond trekt , en, door zyne eigene te onvredenheid en misnoegen , ook anderen gemelyk en misnoegd
maakt. Doch het vergaat hem gemeenlyk even als den Uil ;
men laat hem aan zyne eigenzinnigheid over, vermydt hem ,
en bant hein cindelvk overal uit.
hierop beloofde Karel, dat hy zich nooit weder zo gemelyk en eigenzinnig of te onvrede gedragen zonde , en ,
volgens zyn goed hart , durf ik van hem vertrouwen, dat de
bedenking van niemand , die ons op allerleie wyzen poogt
te vermaken, hier door eenige verdrietlykheid te mogen aan
indruk op zyn harte zal hebben." -doen,gwscht
„
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de inrichting van dit Werk, komt de Iloogleeraer
Volgens
Lilienthal., in dit Deel, tot de overweging der gefchie-

denis van 's Fleillands Lyden, Dood, Opfiandig en Ilemelvaert; fchikkende het zelve tot oplosfing der zwarigheden ,
door 't Ongeloof daertcgen ingebragt; welled hy manlyk te
keer gaet , en verflandig beantwoord. Flet Euangelifche
verhael hiermede afgehandeld zynde, zo plaetst zyn Hoog
'er gepastlyk by , Eene beknopte overeen -erwadtnflo
Heer Y. Clz. , van zyne-fiemngdrchzsvaen
Geboorte tot zyne Hemelvaert , volgens de 1/ier Lvangelisten;
verlenende ons ene korte acnwyzing van 't beloop der geichiedenisfen, in ene achtervolgende tydreeks, zo als het,
uit de in orde gefchikte verhalen der vier Euangelisten , opgemaekt kan worden. Onze Autheur Relt dit naer een wel
voor; en zyne bedenkingen, over 't-ingerchtlda
laetfte gedeelte van 's Heillands gefchiedenis op Aerde , behelzen verfcbeiden leerzame byzonderheden, die den Christenen, ter verfterkinge van hun Geloof, kunnen dienen,
of ílrekken, ont deze en gene bedenkelykheid uit den weg
te ruimen. Tot een voorbeeld van de laetfle foort neme
men des Autheurs overweging, „Of het een- en twintigfte
„ Hoofdituk van JOFANNEs Evangelie, byzonder de twee
„ laatfie verten van dat IIoofdfluk, niet van J1HANNEs,
maar van eenen lanteren Schryver oorfpronglyk zyn?"
waerover hy zich indezervoege uitlaet.
„ Vermits liet den f chyn heeft als of JOHANNr s • me t
zyne laatfle aanmerking in liet flot van 't twintigfie Hootd-fink, zyn gelieele Evangelie heeft willen befluiten, zo is
de geleerde HUGO GROTIUS op die gedachten gevallen, dat
liet volgende een en twintilgf'e flnofdfiuk eerst na den dood
van den Apostel en Evangelist Jo11AnNES, in den naam
N
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der gemeente van Ephefen, veelligt door Kaaren Bisfchop,
bygevoegd zy, om te wonen, hoe naauwkeurig dat alles
vervuld zy, 't welk Jefus aangaande het lange leeven en
den niet gewelddaadigen dood van JOHANNES voorzegd
had (*). Hierom zou deeze in het vier- en twintigtle vers
in liet meervouwig getal van deezen Apostel 1preeken, als
van Benen derden perfoon; ivy veeeten, dat zyn getuigenis
waarachtig is; en vervolgens in het vyf- en twintigfee vers
nogmaals betuigen; dat Jefus nog vele andere dingen ge daan had, die hier niet opgel'chreeven waren, 't welk in
den mond van denzelven Schryvef, zo men meent, eerre
onnutte tautologie, Bene onnutte herhaaling van een en het
zelve zou geweest zyn. Ook uit deezen grond houdt HENRICUS HAMMOND ten mintlen deeze twee laatfte verfen voor
een byvoegfel der Ephefifche Gemeente (t). Dan , wanneer ook inderdaad de twee laatfle verten van liet twintig(Ie
Hoofduk als een flotaanmerking moesten aangezien worden ; zo had nogthans JOHANNES ook nog het volgende,
veelligt in zynen ouderdom , daarhy kunnen voegen (s).
Doch inderdaad hefluit by in die verzen niet juist zyn geheele Boek, maar flechts het verhaal van de tekenen, of
zinlyke bewyzen, welken Jefus den discipelen nopens zyne
opftanding gegeeven heeft, toen zy nog daaraan twyfelden;
en by voegt 'er in het een- en twintigtic Hoofdlluk nog
Bene openbaaring of verfchyning by, welke de discipelen,
die 'er reeds van overtuigd waren, naderhand ontvingen,
en de andere Evangelisten voorbygegaan waren ; belluitende vervolgens zyn geheele Boek , niet de nieuwe aanmerking, dat de omilandigere aantekening van al dat geen,
't welk
,, (*) In notis ad jou. XX. 30 , 31. en XXI. 24, 25.
1 et zelve beweert nog omítandiger .IoH. CLEI(ICUS in de Bibiiotle. univerfelle. Tom. XII. pag. 437., om nu van andere
nieuwere Schryvers niet te fpreeken."

„ (t) In notis in N. T. ad la. L"
(^) Dergelyke aanhang('els van denzelven Schryver zyn
ook in andere boeken der Heilige Schrift niet ongewoon ; by
voorbeeld RICHT. XVII---XXI. NEH. XII , XIII, ook volgens
de meening van lomniigen de beide laatfIe 1-loofdflukken vain
den BRIEF AAN na RONIEINBN; 't welk zy daaruit balluiten,

oni dat de Woorden Rom. XVI. 25-27. in veelc Handfchriften en verfcheidene Overzettingen reeds op het ende van het
veertiende Hoofd luk haan; zodaanig dat het daarop volgende
ais een Postfcriptum des Apostels aan te merken zv.'
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't welk Jefus ooit of ooit gedaan heeft, de waereld met
boeken llechts overlaaden zou hebben. Doch, gelyk by
anders gewoon is, midden in zyne verhaalen hier en daar
dienflige aanmerkingen in te lasfèhen (*); zo doet by zulks
ook , by gelegenheid der woorden van Christus aan Thomas , die thans overtuigd was: zalig zyn ze , die niet zul
gezien, en nogthans zullen geloofd hebben (t). Hy erin-len
dat Jefus wel zynen discipelen ook nog an--nert,amlyk
dere zinlyke bewyzen aangaande zyn' leeven en opflanding
gegeeven had ; maar die waren tot het zaligmaakend geloof
in hem , als den IVlesfias en Zoon van God, niet volfirekt
iioodzaaklyk; als waartoe een ieder, die ook Jefus in het
vleesch niet gezien had , door opmerkzaam leezen der godlyke Schriften geraaken kon. En hierop wordt dan het vere
haal onmiddclyk voortgezet.
.. ,,Zou nu dit verhaal van eenen lanteren Schryver oorfpronglyk zyn; zo had dezelve niet zo voltlrekt tot een volgend
verhaal over- of voort - kunnen flappen, zonder aan te merken, dat hier -een aanhangfel begon, welk men by het ei
bericht van JOHANNES nog had willen byvoegen. Dus-gen
zou het ook, na dat de dood van deezen Apostel werklyk
gevolgd was, zeer overtollig geweest zyn , die geenen
welke hem voor onflerflyk hielden, beter desaangaande tg
onderrechten. Doch waarom zou JOHANNES , die Reeds
gewoon is, in den derden perfoon, van zichzelven te fpree=
ken, niet ook op gelyke wyze hier in het vier• en twintigfe vers zyn getuigenis voor waarachtig verklaaren kunnen, gelyk by zulks voorheen gedaan heeft (S) ? Ja, het
zou zelfs tegenfirydig zyn, wanneer een ander Schryvet
het bericht aangaande den discipel, dien Jefus' lief had,
welk hier voorkomt, zou opgetekend , en zich nogthans
daarby zo uitgedrukt hebben; dat het was dezelve discipel, c'ie deeze dingen gefchreeven heeft (*). Het kan geene verhindering aanbrengen, dat by in liet meervoudig getal 'er nog byvoegt : ivy weeten, dat zyn getuigenis waarach-'
tig is (4-). Want, om nu te zeggen; dat cLRYSOSTOMus
en
(*) By voorbeeld, Jon. 1L 21 , 22. VI. 6, 7r. VII. 39.
XIi. 37-43. XIX. 3 6 , 37."
,, (t) Jon. XX. 29."
„ (5) JOH. XIX. 35,,,
., (*) Jon. XX. 24.
,, l+W L. c."
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voor 'JJeu- fchynen geleezen te
hebben, zo pleegt zich toch JOIHHANES meermaalen zo uit
te drukken , *). En waarom zou hy niet, even zo goed
als de Bisfchop van t±phefen, in den naam der geheele ge=
meente, wy weeten, hebben kunnen íchryven; te meer ver
kort daarop in liet vyf- en twintigfte vers weder-mitshy
het enkelvoudig getal ik meene gehruilkt. Ware het een- en
twintig(fe Hoofdhuk werkelyk niet uit de pen van jouNES gevloeid; dan zouden ten min[le fommige affchryvers
het zelve weggelaaten hebben; daar liet nogthans werklyk,
en zelfs de twee laatfte verten van het zelve (t), in alle
de Handlchriften , die 'er nog overig zyn, gelyk ook itt
alle de oude Overzettingen gevonden wordt. Ook de oude Kerkvaders brengen daaruit plaatfee onder den naam
van jou .NNEs by(S). En voor 't overige komt ook de
de fchryfilryl van 't zelve met dien, welke anders jouas gebruiklyk en eigen is, volkomen overeen (*)•"
en THEOPHYLACTUS

(*) Jon. 1. 14, 16, 18. I Jou. i. geheel. I Jou. V. zo.
3 Jou. vs. 12."

„ (t) Alleenlyk in den eenigen eeralen Codex van UssERlus
ontbreekt vs. 25."

„ (5) Hoewel TRRTULLTANUS adverfus Praxeam . Cap. XX.
JOH. XX. 30. Claufulam Evangelic, dat is, het Plot van zyu
Evangelie, noemt, zo beroept hy zich nogthans Cap. L. de Anima, op hou. XXL. 23."
„ (*) By voorbeeld, het Ket -ráura by den aanvang van
een nieuw verhaal vs. I. vergeleeken met Hoofdui. V. I. VI.
1. VII. I. XIX. 38. de befchryving van zyn eigen perfoon, vs.
7, 20. het pleonastifche vs. 5, 7, 9, 13, 15 , de fpreek-
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vs. 5, IO, I2, 15, 16, 17, 22 en2.'

,Heilirre 'Trrarbreken va't de Vier Euangelisten; en de Hande12n gen der Apostelen , befchree^•en door Lukas : benevens
hunne Reizen en Brieven, If `jerufalenss ver w oesting. Met
nieu^re 4anmerkin;en. h Ide D el , door R. SCHUTTE ,
Predikant te Amlerdam. Met Landkaarten. Te 4mJlerdam, by J. Vesfing Willemsz. 1783. Behalven het Moorwerk en de Bladwyzers 442 bla:.'z. in gr. oftavo.
in 't tweede Deel voltooide Jaerboek , behelzende
O phethetleven
van Jezus Christus, volgen , in dit derde en

laetfle Deel, nog twee Jaerboeken; gaende het tweede over
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de Handelingen der Apostelen, fints het jaer 33 tot 56;
en her derde Jaerboek over cie Reizen en Gefchriften der
Apostelen , van 't jaer 56 tot het jaer 73; in welken de
Eerwaerde Schutte zynen tydrekenkundigen arbeid , met
diezelfde naeuwkeurige oordeelkunde, welken wy in 't eer
opgemerkt hebben (*), voortzet. By deze jaer--fleJarbok
boeken komen hier ook nog enige aenmerkingen over de
Euangelien en Handelingen, in welken zyn Eerwaerde ver
duisterheden, die inzonderheid het tydrekenkundi--Icheidn
ge, en tevens andere onderwerpen , betreffen, tracht op te
helderen ; waerin 's Mans fchrandere uitlegkunde doorftraelt.
En eindelyk is hier aen nog gehecht een algemene Tydtafel op de Heilig-, Jaerboeken, beginnende met het 4711e jaer
voor Christus geboorte, en eindigende met het jaer 73 na
Christus geboorte , of het afloopen van den Joodfchen Oor
een opslag gereedlyk kan nagaen -log,;waerinmt
wanneer en onder wiens bef'uur de opmerkenswaerdig[le
gefchiedenisfen , geduurende dat tydsverloop , voorgevallen
zyn. Zie hier, tot een flael van 's Mans Aenmerkingen, 't geen zyn Eerwaarde bybrengt, over Hand. XVI.
t —4. ter verdediging van 's Apostels gedrag, in Timot,l.eus te laten befinyden.
„ Paulus , (zegt hy,) willende den leerling Timotheus ,
zoon van eene geloovige Joodfche vrouwe, maar van eenen
Griekfchen vader, niet zich op reis neetnen, befneed hem,
om der Jooden wille, die in deze plaatfen waren: want zij
kenden alle zijnen vader, dat hij een Griek was. Hand.
XVI. 3. Ik kan niet begrijpen, hoe men den Apostel hier kan befchuldigen : dat hij of 't gevoelen der Jerufalemfche Kerkvergaderinge trouwloos verlaaten , of fchandelijk in 't fIuk der Befiiijdenisfe geveinsd zou hebben. Geen
van beide is waar. Want was dat zijn meening geweest,
dan moest hij eene overniaate van wispeltuurigheid , ge
uitvoeren van zijnen last, en-pardmetouwlshin'
tevens eene onbegrijpelijke domheid gehad hebben: dat hij,
die een der afgezondenen van de Jeruzalemfche Iierkvergadering was, om de affchaffing van de Befnijdenis der heidenen bekend te maaken, die Befnijdenis zelf zou hebben ge
dat hij dit in die zelfde reis zou gedaan hebben,-dan;
ile;ts een maand of vier na 't houden dier Vergaderinge;
en dat hij mei dat alles niet fchroomen zou, de ordonantien van de Apostelen en Ouderlingen , aangaande dit Pluk,
alout(*) Zie 41g. I'd. Letteroef. 1 ft. D. bl. 85.
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alomme over te geeven. Ik wil nu van zone Godvrucht
niet eens fpreeken. ik geloof zelfs niet, dat iemand die
zijne redevoeringen en brieven geleezen heeft , hein voor
zo onnoozel zal aanzien , dat hij hem in f±aat zou kentien , om dit dwaaze ('tuk uit te veeren. Ja wie durft hem
zulk eene onbefchaamdheid toefchryven , dat hij, in cveerwil van eene openbaare veinzerij , twee jearen daarna zou
roemen , dat hij Titus , zijnen reisgezel als hier Timotheus, fchoon een Griek , niet had laates befuijden; en den
valfchen broederen in dit auk voor geen uur tijds was geweken , enz. Zie Gal. 11. 3-5. jk ben derhalven
ten vollen verzekerd ; dat de Befnijdenis van Timotheus
in zulk een licht befchouwd wierd door Paulus en de broeders, dat ze niet [treed tegen de betluiten der Kerkvergaderinge.
„ Wat dan? Men heeft, naar mijne gedachten, noch
het befluit der Jernfalemfche Kerkvergaderinge, noch de
rcdegeeving van Timotheus belnijdenisiè , welke wij hier
vinden, recht begrepen.
„Om liet befluit der Kerkvergaderinge te vatten, moeten
we eerst zien , wat het ['tuk in ge(chil was, 't gene zij
beflisfen moest.
„ Dit betrof de Befnijdenis, niet in 't gemeen en onbepaald, maar naar de wijze van Mofes; waardoor ht juk
der Mofaifche wet den Bef:?edencn op e'en llals gelegd, en
hij verpligt wierd om die wet te onderhouden. Nooit wordt
'er, in de Jerufalemfchc Kerkbyeeukomst, anders , dan met
die bepaalinge van gefprooken. Zie dit duidelyk hand.
XV. i, 5 , io, 24. En zoo (preekt ook onze Paulus in
zijnen brief aan de Galaters, van de B fiaij enis, welke in
de Jerufaleni the Vergadering afgekeurd wierd , nooit als
van eerre plegtigheid, die in f4braharns tijd onder de belofte, maar altoos als van eerre die in Mofes t jd onder de
Wet,fland greep; en hein die bekleden wierd verbond om
de ganfche wet te onderhouden. Zie Gal. II. ij. —i6,
III. 2, 5--2t. IV. 5, 21. V. 1 -4. De Befnijdenis
naar de wijze van Abraham kon men toen nog onfchuldig
draagen , als een merkteken , dat men uit den geloovigen
Abraham , aan wien God de Belofte deed , was afge(Iamd,
of dat geflacht was ingelijfd: maar de Befnijdeni; naar de
wijze ran Mofes niet, om dat men daardoor onder de Wet
kwam , die tegen de Belofte in een zeker opzicht wordt
overgefteld. Verg. Gen. XV. 6. en XVII. 1 -4. met
.Rom. IV. io —i;. Gal. III. 6-9 en 17.
,,
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„ Wijders raakt die vraag over de Befnijdenisfe alleen de
Heidenen of Grieken, (want dat zijn gelijkluidende wonrden,) en geenszins de Jooden Cu derzelver kinderen of
kindskinderen , uit Joodtchen of Joodegenootfchen bloede
geteeld. De vraag was , of men Heidenen , en derzelver kinderen, als die belijdenis deeden van den waaren
Godsdienst, moest befnijden, en of men die moest betiiijden naar de wijze van Mofes, dat is, met eene onderwerpinge aan Motès wet ? De Jerufalemfche Kerkvergadering
oordeelde, dit niet alleen onnoodig, maar fchaadelijk.
„ Men heeft ook de rede,eeving van Timotheus befnijdenisfe niet gevat. Was Timotheus een Heiden geweest, dan
had hij niet mogen befneden worden; en Paulus, des ben
ik wel verzekerd, zou dit niet toegelaazen hebben. Maar
't verfchilde hier van hemelsbreedte : en dit zegt ons Lukas zoo duidelijk , dat ik verwonderd tra , hoe het de aan
heeft kunnen ontvlugten. Waartoe-dagteruiln
fchrijft hij anders vs. i , dat Timotheus een zotm was van
eei e gelovige JooDSCHE VROUWE , doch van eenen GRIEKSCHEN VADER'? \Vaaroor zegt hij vs. 3. Zy kenden allen
ZYNEN VADER, dat hij een GRIEK was; en waarom niet,
zij kenden allen r)IEN JONGELING, dat hij een c1:IEh leas'
Waarom, bid ik, anders, dan om dat hij geen Griek was,
maar wel zijn Vader ? Timotheus werd, naar 't edelst
deel der echtelingen , zijne moeder Eunice, eene godvruchtige Joodin , gelijk ook zijn grootmoeder Loïs was, gerekend tot Gods L'olk te behooren. En dit is naar de Godlijke geflachtrekening I Kor. VII. 14. Timotheus was dan
een o(,d en geen [leiden. Hij was een Zoon van Abraham. Het was dus niet ongeoorlofd, en zelfs in de om
gronding der Kerke, uit Jooden en-Ilaudighenv
Heidenen , niet onvoegzaam , dat hij, die een zoon vast
Abraham was, hefi,eden wierd , en dit teken van Abrahams
nakroost droeg. Want in Abrahams zaad moesten, oor,
ten opzichte van de aankondiginge des Neils, alle Volken der
aarde gezegend worden. Gen. XXII. i8. Het Euangelie
moest, bij de gronding der Kerk, door afgezondenen uit
de Jooden gepredikt worden. .7ez. II. 2, 3. _7er. XXXI.
7-9. Hrf. I. ii, 12. Zach. VIII. 23. 1X. 13. Doch
daaraan was de onderwerping aan Moles wet niet verknogt.
Hij is niet befneden naar de wijze van Mo%s ; maar als
Abrahams zoon, en die tevens uit den geloove was, naar
de wijze van Abraham. Men vergeiijke Gal. III. 6-9.
„ Zo maakt ook Christus onderlcheid tusfchen de Refnij.
N4

186

R. SCHUTTE

fnijdenis die uit ,de Vaderen was, dat is, haaren oorfprong
trok uit het bevel aan Abraham gegeeven; van de Befnijdenis welke Mofes hsn gegeeven hadt , en die hen aan Mofes
wet verbond , dat die niet gebrooken vierde. _7oh. VII.
22, 23.

„ Dan heeft men eindelijk de waare en voldoende reden,
waarom Timotheus al, Titus niet, befnedeu werd; fchoon
die omtrent denzelfden tijd van denzelfden Apostel , in
denzelfden post wierd geleld. Titus kon dit teken van der
Jooden adeldom niet draagen. Want hij was een Griek of
Heiden van afkomst. Dus kan de Befnijdenis bij hem niet
anders aangemerkt worden, data als eene Befnijdenis naar
de wijze van Mofes, welke met eene onderwerping aan de
wet gepaard ging. Maar de Befnijdenis van Thimotheus
kon en moest aangemerkt worden, als eene Befiuijdenis
naar de wijze van Abraham.
„ Dan is Paulus volkomen onfchuldig, en moet van alle
veinzerij , en trouwloosheid in 't uitvoeren van den last der
Jerufalemfche Kerkvergaderinge , vrijgefprooken worden.
Hij beftieed Timotheus, om der 7ooden wille , die in deze
Dlaatfen Lystre en Ikonie waren , magtig op dit teken van
hunne afflainming uit Abraham gezet . en die niet gaarne
het Euangelie uit den mond van een Jood, die het teken
van der Jooden adeldom niet droeg, zouden ontvangen.
Hij kon, fchoon hij den 7ooden hier een Jood wierd, daar
hij dit worden kon , om ook de 5ooden te winnen , naar
i hor. IX. o, evenwel roemen; dat hij, ten opzichte van
de BESNYDENIS NAAR DE WYZE VAN MOSES, den valfchen
B oederen geen uur was geweken met onderverpinge. Gal.
IE. 5. Hij mogt ook, in het doen van eene gelofte, hun,
die onder de vet waren, worden als een onder de wet, i Kor.
IX. 20. verg. toet Hand. XVIII. 18 en XXI. 23, 24, our
dat hij een ToOD was ; en om den laster tegen te gaan , dat
hij alle de JOODEN, die onder de Heidenen ware:., leerde van
Mofes af te vallen , zeggende dat de JOODEN de kinderen
niet -ouie bef na jde;a, noch naar de wijze der wet wandelen.
Dit was vol(}rekt valsch. Niets vaa dat alles had Paulus
geleerd. Hij had hechts alom me de befluiten der Jerufalemfche Kerkvergaderinge bekend gemaakt, en die raak
Heidenen, deze moten niet hefneden worden ,-tend
en zich daardoor aan ;lofts wet onderwerpen , gelijk liet
aintunds, Hoofdft. XXI. a5. door de Jerufalemfchc Ouderlingen verklaard wordt.
„ Zoo verfpreidt onze AZnmerking een nieuw licht,
on!
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om inzien te krijgen in Paulus toegeeflijkheid omtrent de
Joodfche Kerkplegtigheden ook in volgende gevallen ; en
om hem tegen kwaadaartige befciluldigingen met grond
te verdeedigen."
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J. D. MICHAELIS Oosterfche en

voortzettinge der Nederduitfche vertalinge
Tervanfpoediger
dit geleerde Werk, heeft men weder, als voorgelyk afgegeven ; waerin de

heen , drie Stukken te
oefengrage Lezers op nieuw vele opmerkenswaerdige byzonderheden zullen aentreffen. Tot een flaeltje hiervan diene
een voorbeeld uit ene proeve, nopens het nuttig gebruik
dat men, in de oordeelkundige uitlegging der Bybelbladen,
van de Schriften van Jofephus kan maken.
In onze gebruikelyke Overzetting van den P,ybel, gelyk
ook in vele anderen, leest men t Sam. XIX, 13, dat
Michal, een beeld in Davids bed geleid hebbende, een
geitenrel aen zyne hoofdpeleuwe lei. Jofephus, deze gefchiedenis verhalende, zegt, Anhiq. VI. ti. 4; Zy leide een
geitenlever onder het dek; waermede de Griekfche vertaling
in[Iemt; het welk toont, dat men hier eertyds niet 1'^-)
maer I gelezen, en dus op geen geitenvel, maer op
een geitenlever gedacht hebbe. 1)eze lezing komt den
Optleller der Proeve met rede waerfchynlyk voor, als beter dan de tegenwoordige aen den zamenhang beantwoordende. „ Jofephus verklaart, zegt hy, de gefchiedenis zo verf andig, dat men zig waarlyk over zyne kutidigheden verwonderen moest, indien men zig niet herinnerde, dat hy een Priester geweest was, en de Priesters
leevers der dieren te zien kreeften; want, met één woord,
hy fpreekt als een Anatomicus, als iemand die de leere der
Irritabiliteit gehoord had, en zoo overeenkomflig met de
natuur, dat geleerden van Clericus aart, die misfchien
nooit een

leever anders dan gekookt of gebraaden voor zig

mogen gehad hebben, zig van lachen niet konden onthouden. Zy toonde, fchryft hy, aan de wagten het toegedekte
bed , en nadien de zig heweegende (of om eens het by de
Medici gewoonc eigenlyke woord te gebruiken, alfchoon
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het Latyn is , de palpiterende) leever ook het Beddek fleeds
in bewiweeging bragt (of hief en weder zakken liet) gelcofden
zy, dat David daaronder lag en adem haalde. Dit kwam
Clericus, die misfchien nooit een verfchen leever gezien
had, en uit loutere volkomen geleerde onkunde van algeineen bekende dingen , van het geen de Anatomicus tot op
den flachter en tot de keukenmeid toe weet, des te (louter
oordeelde, en teevens zig verbeeldde , dat Jofephus het zyne alleen uit de LXX genomen had, ten hoogfte belachlyk
ongerymd voor (*). Zo kan een geleerde aan liet lachen
geraaken, dat iedereen medelyden met hem heeft. De gefchiedenis hangt volgens Jofephus dus famen. Michal wil
de boden wys maken, dat David ziek is en te bed ligt; zy
legt ten dien einde een Afgodsbeeld van menfchelyke gedaante in het bed, zoo dat liet bovendek daardoor de gedaante ontvangt, als of 'er een mensch onder lag. De
Oosterlingen dekken het aangezicht en hoofd geheel toe;
(gelyk de Heer Niebuhr zoo dikwils verhaalt, en ook als
de oorzaak van de doodlyke verkoudheid van wylen den
Heer van Haven, daar by werklyk aan flierf, aanmerkt,
dat by zig hier aan gewend had, en zonder dit te doen ,
met liet hoofd buiten lik Bedlaaken , op het dak gellaapen
had;) derhalven konden de boden het wezen van hen], die
onder het dek lag, niet zien. Doch om hen te doen geloven, dat het een levend mensch was, haar zeer kranke
man, die fliep, en dien men in zyn rust thans niet moest
ftooren , leide zy ter plaats daar het hoofd was een verfchen
geitenleever: deeze behoud nog eenigen tyd haare beweeging of Palpitatie, hief derhalven liet beddek by herhaaling
op en reder, en thans fcheen het, als of daar een zieke
lag, die adem haalde. Thans mag iedereen zelf oordeelen,
welke leezing de waare zy."
(*) 7ofephus, ant JIDIEos Hellenists, qui in confcribenda historia hominem adjuvit , ex LXX mirum quid et ridiculum conflnxit. Merito Viri CoENi commentuzn 7udaicum, quo pravice ver
CLER ices in Counnent, in h. 1. -fionsratedu, n.
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Cardiphonia of g'emneenzaame Brieven , meestal gefchreeven

aan Godvruchtige grienden, ter hunne aanonoediging en beluuring op den leeg des Geloofs en der Godvruclrtt , door
Join NEWTON, Predikant te Londen. Uit het Ennelscla
vertaald, door ro. v. WERKHOVEN, en uitgegeeven net eene
Voorreden, door COaNELIS Barer. Eerjï`e Deel. Te Amnf erdam, by NI. de Bruin , 1783. Belialven het 1 corwverk , 492 bl zdz. in gr. oEtavo.
,
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ire verzameling van Godvruchtige Brieven, waer in de
LEerwaerde Newton, op eene ilichtelyke wyze, zyne
opwekkende onderrichtingen , hartelyke waerfchouwingen,
ernttige vermaningen, troostryke opbeuringen , en wat -van
dien aert meer zy , aen perfoonen van verfchillenden hand
naer de verscheidenheid hunner gcmoedsgettalte , mede
ziet 'er alom een Man in doorliralen, die de-delt.Mn
zaek van den Godsdienst ter harte neemt; en , naer zyne
leerftellige wyze van denken , ten yverigfle tracht te bevorderen. Uit dien hoofde verdienen deze zyne Brieven
ene wezenlyke achting , en men kan dezelven, fchoon men
zyne lecrítellige denkwyze over den Godsdienst, waer in
by zich met de zogenaemde llet, ;od,sten verenigt, al niet
niogte toevallen, tiet ene opwekkende Richting lezen. —
Men toetze dit, tot een voorbeeld , aen 's Mans volgende
voorftelling, wegens de voortre fèlykheid van een Godsdienftig, hoven een waereldschgezind, leven, dat hy, als
een Vriend, een zorgloozen Ongeloovigen , ter zyner wacrfchouwingc, onder 't oog brengt. Vooraf aengemerkt hebbende , dat by één blykbaer voordeel in 't heoordeelen van dit Stuk boven hein heeft, gemerkt hy liet
goede en kwade aan beide ' yden door ondervinding kant,
terwyl de ander het flechts nen énen kant heeft leren kennen , vervolgt zyn Eerwaerde aldus.
„ Indien gij mij Bene lijst zondt van alle uwe verlustigingen; hoe bekoorlijk uw tijd heenen glijdt, en met welk
een beleid d&zelve verdeeld is , tusfchen liet Koffijhuis,den
Schouwburg , de Speeltafel, en liet Wijnhuis , met tusfchen invallende Bals , Concerten , e. z. v. dan zon ik
konnen antwoorden , dat ik de meesten van alle die dingen beproefd , en andermaal beproefd nebbe, en weet,
wat zij, op zijn allerbest genomen , opleveren konnen, en
dat ik van de overigen genoeg gezien Nebbe, om ze allen
hart-
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hartlijk te verachten. Al ftel ik den Godsdienst voor een
oogenblik geheel ter zijde, dan betuig ik nog, dat ik veel
liever zou verkiezen, een wormn te zijn, die op den grond
kroop, dan den naam van £s► ENscil te draagen, enkel om
mijne dagen te flijteu in zulke nietsbeduidende en kinderachtige beuzelingen. Ik zal uw eigen compliment, daar
gij mij een Man van vertand gelieft te noemen , te rug
keerera : Ik geloof dat gij een 1-erfoon van verfland zijt ;
dan , helaas! hoe misbruikt gij uwe gaaven en vermogens,
hoe verre handelt gij beneden uwe vaardigheid, indien
gij geen hooger doel van dit leven acht , dan deeze onzinnige vermaaken ,te gelijk met de eenigszins ernftiger bezigheid, van vroeg op te liaan en laat op te blijven tot
het bijeen faamelen van aardfche fchatten , ten einde in
flaat te zijn, uwe begeerlijkheden te onbekrompener te
voldoen! Dit weet ik zeker, dat, toen ik in die dingen
mijn genoegen plag te zoeken , 'ik die allen in den flerkuen zin ledig en onvoldoende vond; en het eenigst voorrampzalig zij , die geeel welk zij aanbragten
was, dat
dwongen zijn dit een voordeel te heeten !
ze mij dikwerf bevrydden van het verdriet en den last van
— te denken! -- Indien gij nog andere vermaaken
aan de hand hebt , buiten de zo even genoemden , dan moeten ze, volgends uw eigen plan, ondeugend en onbetaaw lijk zijn; en daarom laat de vriendfchap mij niet toe,
dezelven mede op de lijst te brengen. Ik wil liefst hoopen , dat gij uw vermaak in ge-ene nog laagere en verachtIjker dingen zoekt. -- Dus verre flaan we dan op
een gelijken grond. Gij kent al het genoegen dat een wel.
lustig leven kan aanbieden . en ik ken liet desgelijks (*).
„ Wanneer ik, daar tegen, u de Bronwel en de flroonnen van mijne beste vermaaken poogde te befchrijven, als
daar zijn : — eerre troostvolle bewustheid van de verge- eying mijner zonden — eene geduurige gemeenfchapsoefening met dien God, die hemel en aarde gemaakt heeft
— een till vertrouwen op de Godlijke Voorzienigheid
— liet ziclftreelend vooruitgezicht van een beter leven,
in Bene betere WVeereld , benevens de verrukkende voorfmaaken der hemel[^he Gelukzaligheid; — wilde ik, of
kost
(*) Zyn Eerwaerde was . gelyk by in een vroegeren Brief
te kennen geeft, in voorige dagen, niet minder onbezonnen
en zorgloos geweest, en befchryft zyne hartsverandering als.
ene krachtdadige werking van Gods genade.
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kost ik u zeggen , welk een vermaak ik dikwijls geniete , in
het leezen der Heilige Schrift, in de oefening des gebeds,
en in dat foort van prediken en gefprekken, waarop gij
met verachting nederziet , dan boude ik mij verzekerd,
dat gij zo laag van mijn geluk zoudt denken , als ik van
het uwe. Doch hier ligt het onderfcheid , mijn lieve
Vriend ! dat gij veroordeelt , het geen gij nooit door ondervinding hebt leeren kennen. Gij weet al zoo weinig
van deeze dingen, als een blindgeboorne van koleuren;
en niettezenfiaande al uw voorgeven van genoegen , twijfel
ik 'er zeer fterk aan , dat gij ten allen tijde uzelven kunt
voldoen, en alle vermoeden uit uwen geest weren , of
het niet misfchien waarlijk met de zaak zoo mogt gelegen
zijn, als ik voorgetteld hebbe.
„ Daarbeneven ; wat verlies ik toch , volgends mijn
plan, dat mij zoo zeer uw medelijden zou waardig maaken? Geniet gij gevoeliger genoegen, in het bedachtzaam
gebruik der aardíihe zegeningen? Meent gij, dat ik mijne
fpijs met minder ]haak nuttige , dan gij kunt doen , hoewel mislchien met minder kosten en in minder verfche
denheid ? Slaapt gij gezonder en geruster dan ik? Geniet,
ik minder vermaak in de faamenleeving? Het is waar, dat
de gerneenzaatne omgang met wulpfche en dartele deden,
die hunne dagen doorbrengen in lagchen en ijdel gezang.
even zeer tegen mijne neiging , als tegen mijnen pligt , aan
ik heb Vrienden en goede Bekenden, znow el-lopt.Di>ch
als gij. On l er zeer veelen, die mij met hunne acl.ting
en vriendfchap begun igen , zijn lommigen Lieden van
vertand , geleerdheid, vernuft, en — liet geen misfchk
bij u vooral in aanmerking zou koomen — van rijktinni.
en aanzien. Indien gij hierop zeidet: „ Goed! maar iet
„ zijn altemaal Dweepers, gelijk gij zelf," dan zoudt gij
nog niets bewijzen. Want naardien, volgends uw eigen
grondregel, „ het geluk afhangt van onze bevatting ," zoo
kan het tegen mijn achik niet ftrijden, maar veeleer het
zelve bevorderen , dat ik Vrienden hebbe naar mijnen
fmaak. - Dus heb ik uwen Raat van de fchoonfte zij
laat 'er mij nog ééne zaak bijvoegen.-dehfcouw.O
Ik weet , dat gij op eene 1=luuwlijksverbindtenis bedacht
zijt. Oordeelt gij. dat • als gij tot dien Raar geraakte , uwe
grondbeginfels gefchikt zijn, om 'er u gelukkiger in te doen
zijn, dan ik hen? Ons huislijk leven is u niet onbekend. Verbeeldt gij u meerder vrede , eensgezindheid , en
gevoeliger vreugd, in de Egtverecniging te zullen vinden,
dan
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dan ik 'er in gevonden heb , en tot dit uur 'er in vinde ? Ik
wensch dat gij ons hierin moogt evenaaren; en zoo dit gebeurt, dan zullen we al wederom zoo na zijn als te vooren,
d. i. op gelijken voet. Ik behoef geen Deïst te worden,
om het beste en overvloediglte genot te hebben van alles ,
wat dit leven verfchafen kan.
„Maar ik zal ti niet behoeven te zeggen, dat het tegen
leven geenszins in enkel aangenaame lotgevallen-wordig
beltaat. Pijnen, ziekten, verliezen, te leurf'ellingen, beleedigingen en finaad zullen min of meer , den eersen tijd of
den anderen, ons deel weezen. En kunt gij deeze rampen beter dragen dan ik? Dit zult gy niet durven zeggen. Laat ik mij op u zelven beroepen; hoe menigmaal
entrust gij u, en woelt als een wild dier dat in een net
gevangen zit , wanneer de uitkootnften der dingen tegen uwe
verwachting ftrijden; dewijl uwe gedachten neer ingenoomen zijn door het geene gij ziet , moet gij noodwendig veel
pijnlijker aandoening hebben van liet geen gy gevoelt. Gij
kunt de tegenfpoeden niet aanmerken, als door Benen Alwijzen Hemelfchen VADER befchikt, ten uwen beste; gij kunt
de zoetheid van Gods beloften niet fmaaken, noch zijne
verborgene onderfteuningen gevoelen , in een uur van ver
gij kunt uwe zorgen en uw bezwaar zoo niet op-druking;
Hem werpen , dat gij daardoor Bene aanmerkelijke verligting
voor uwen geest gewaar wordt; ook kunt gij zijne Hand
niet zien, als uitgeftrekt tot uwe verlostang. Van deeze dingen weet gij zoo weinig als van de kunst van vliegen. Ondcrtusfchen kan ik u plegtig verzekeren — en ik geloof
dat mijne betuiging meerder gewigts by u hebben zal, dan
mijn oordeel, — dat het wezenlijke zaaken zijn, en dat
ik ze als zondaanig door ondervinding hebbe leeren kennen.
Wanneer mijne tijdlijke belangen allerneteligst en allerhagchelijkst Ronden, heb ik eens en andermaal het meest moogen gevoelen van dien vrede , welken mij de weereld noch
geeven noch ontneemen kan. Dan ik kan de zaak
nog van een anderen ltnnt bezien. Gij vindt u taamelijk
wel , en vergenoegd, wanneer gij onder uwe Vrienden zijt;
maar hoe maakt gij het, als gij to geheel alleen bevindt?
Zoudt gij niet gaarne iets geeven willen , om liet gelukkig
geheim niagtig te worden, van een regenachtigen dag niet
genoegen door te brengen , zonder behulp van bezigheden,
gezel chap of tijdverdrijf? Zou het u geen doodlijk verdriet
baaren, indien gij Bene week lang moest reizen op een een -
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zaamen weg, waar gij geene vroolijke ontmoetingen bath,
om uwen geest te verlevendigen en op te beuren ? -- Armzalig genoegen, dat geene de minfte tusfchenpoozing van
bedaard nadenken dulden kan !"

Alle de Werken van FL. JOSEPHUS, met aanmerkingen uitgegeeven door J. F. MIRTINET, A. L. M. Ph. Dr. Lid
van de Hollandfche en Zeeultfcl;e Maatfchappyen te Haarlem, en te Plisfingen, en Predikant te Zatphen. Eerie
Deel, met nieuwe Plaaten. Te Amierdam, by Allart
en Holtrop 1733. Behalven het Voorwerk 390 bladz. in
gr. octavo.

nieuwe Nederduitfche Uitgave der Werken van TlaviEusne _7ofephus
, waer in de vroegere overzetting, onder
van den Hoogleeraer

Haverkamp , in den jare
liet opzicht
1732 uitgegeven, befchaefd, en, door vergelyking met het
oorfpronglyke Grieksch, verbeterd is geworden. De Eer
Martinet, deze moeite op zich nemende, heeft 'er-waerd
tevens enige oordeelkundige aenterkingen bygevoegd, het
welk deze vernieuwde uitgave des te nuttiger maekt: waer
van het volgende tot ene proeve kan (trekken. Yofephus^,
den doortocht der Israëlieten door de Roode Zee verhaeld
hebbende , zegt daer op.
„ Dit alles heb ik verhaald, zoo als ik het in de Heilige
Schriften gevonden heb; en niemand behoort het, als eene
onmogelyke zaak , aan te merken , dat Menfchen, die in
de onnozelheid en eenvoudigheid der eerie tyden leefden,
eenen doorgang ter hunner behoudenisfe in de Zee gevonden hebben, 't zy dat ze zich zelve opende, of dat zulks
door Gods wil getchiedde; nademaal diergelyk eene zaak,
laag daarna , den Macedoniërs gebeurd is , toen zy de
Pamfilifche Zee, onder 't geleide van Alexander ,doortrokken , wanneer God zich van dat Volk bediende, om 't Ryk
der Perfen te vernielen, gelyk alle de flistoriefchryvers ,
die 't leeven van dien Vorst befchreeven hebben, verhaalen.
Niet te min laat ik het in ieders veyheid , om daarvan te
oordeelen, zo als 't hem goeddunkt (*)."
„ (*) Waarom laat Yofeplhus in ieders veyheid te oordeelen
van den wonderdaadigen doortcPgt der Israëliten door de
Roode Zee, zo als hem goeddunkt? Erkende by niet dat dit
Wonderwerk van den Almagtigen ware? Ongetwyfeld! Maar

daar
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daar by verlangde, dat zyn Werk van Grieken en Romeinc,t
zou geleezen worden, gebruikt hy, meent men, deeze toegeeflykheid , (door anderen eene uiterfle omzigtigheid genaamd,)
om elk daarvan te laaien oordeelen wat hy wilde. Dan,
gaat 7ofephres toegeeflykheid of omzigtigheid hierin riet al te
ver? Moet een Historicfchryver, ten vollen overreed van de
waarheid eener zaak, zulken flap doen? Wilde hy den Ronieinen of Grieken door liet verhaalen van een Wonderwerk
niet ergeren; by hadt 'er dit 11ot kunnen afgelaaten hebben,
om zyne eigen Natie niet te beledigen, of de eer van zynen
eigen Godsdienst niet te kwetzen. Dan, is jofeplaus hier
niet al te fchroomhartig? Hy zeide te vooren, ergelyk eene
zaak den Macedoniërs gebeurd te zyn, toen zy de Pamfilifche
Zee, onder 't geleide van Alexander, doortrokken. Geloofden
zulks Grieken en Romeinen op het gezag van Historiefchryvers,
kon dan jofephus niet vorderen, van zyne Leezers, dat zy,
op het gezag van den Historiefchryver Mofes, het wonderwerk
van den doorgang door de Roode Zee ook wilden vast(fellen?
Maar Jofephus geeft, of te veel toe, of hy is te bygeloovig. Niets bovennatuurlyks was 'er in den topt van
,Alexander. By (prak 'er in zyne Brieven, zelfs in zeer een
geringe bewoordingen, van, en verzekerde niets-voudigen
meer, dan dat hy van Fafelus door de engten, de ladders ge
heen trok. Hoe het zy, in Strabo is eene plaats, die-hetn,
dit Stuk in helder daglicht fielt, en ten vollen bewyst, dat
'er geen wonder altoos in flak, en dus op geenerlei weze
niet den doortogt der Israëliten kan vergeleken worden. De
genoemde Schryver verhaalt het geval op deeze wyze. „ By
de Stad van ralelis tusfchen Lycie en Pamfylie, is een weg, die
langs de Zee loopt , waardoor Alexander zyn leger geleidde. Daar
ligt de berg Climax aan de PamfyliIche Zee , en laat een (mallen
doorgang over 't /rand. Hy loopt daar met laag water droog,
o dat 'er de reizigers veilig kunnen heen gaan; maar als de
Zee hoog is, loopt lay onder. t domas toen winter, en Alexander,
die op zyn geluk veel vertrouwde , had beflooten om op weg te
Jlaan, zonder te wagten tot dat de waters droog waren, zo dat
xyn volk gedwongen was tot het middel toe door 't water te gaan.
,Algemeene Historie, VII. Deel, bI. 506 (*). Kon dan j7ofethus dit geval vergelyken niet den doortogt der Israéliten door
de Roode Zee? Kon hy, die, gelyk telkens blvkt, Strabo ge
zeggen, dat alle Historiefchryvers zulks verhaa--leznhadt,
len, daar men hier het tegendeel vindt? Het flrekt ook wei
te vooren zo dubbelzinnig te fpreeken van-nigterzy ,
dit Wonderwerk, door God gewrogt, op deeze wyze : „' t Zy
dat ze (de Zee naamlyk,) zich zelve opende, of dat zulks door
cobs WIL gefchiedde."
,

(*) Zie S:rabonis Geo;,aphia. T. U. L. XIV. p. 932.
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Heelkundig Mengelwerk, byeenverzameld en uitgegeeven door
J. j. PLrNK, Gewoon Hoogleeraar in de Heel. en broed•
kunde, aan de Keiz. Koningl. Hooge Schoole, te Tirnau.
Eerfte Deel. Met Plaaten. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen vermeerderd , door H BAKE,
.

1). te Woerden. Te Utrecht, by G. T. van Paddeuburg , i 7 ^3S , 128 bladz. in gr. oElavo.
Ni.

beklaagt zig in de Voorrede tot
D ezynHoogleeraar
Werk, over liet gebrek van nuttige Heelkundige
PLENK

Waarneemingen. Waarom, vraagt hy, gaan toch cie
gei icritig(le en nuttig,(le lFaarneemingen zo dikwerf verlooren ? Is loet om dat de ongevoelige Lhaarneemer voor het alIs hem de waarde zyner
gem- en zo weinig over heeft?
Waarneemingen zo geheel en al onbekend ?
Of fchroomt
,

hy zig, onder het oog van den fcherpzienden Kunstrichter,
te vertoonen ?
\Vy zouden hierop antwoorden , dat niets van dit alles
plaats heeft. De meeste Schryvers zyn zo verliefd
op hunne eige Waarneemingen; en verbeelden zig, door
derzelver mededeeling , zo veel nuts der geleerde Maat
te brengen , dat zy zig door de ílrenglie-fchapytoe
critik niet laaten weerhouden, en zelf de bekendlle dingcn, onder den deftigen Titel van Gewichtige Waarneencingen, te laaten drukken. I)e waare reden van dit
gebrek, aan goede en nuttige Waarneemingen, moet, onzes bedunkens, voornaamentlyk daarin gezogt worden ,
dat de kunst, om wel waar te neemen , het byzondere in
den loop der Ziekten en Gebreken van het gewoone
naauwkeurig te onderfcheiden , en het waargenomene op
eerie bevattelyke en korte weze, voor te Hellen, — niet
zo gemakkelyk is, als men zig wel verbeeld, en 'er maar
zeer weinigen gevonden worden , die hier toe de noodige
bekwaamheid bezitten.
In het Eerie Deel van dit Meng?lwerk worden verfcheide Onderwerpen verhandeld, die wy onzen Leezer korte
zullen bekend maaken.
In de eel fie plaats geeft-lyk
de Schryver een fchets van de beste wyze, om voor den
Staat nuttige Heelmeesters te vormen. Het geen by over
dit Onderwerp bybrengt, is reeds meermaalen vruchteloos
In de tweede plaats, word over de uitwergezegd .
king des Donders, (131ixem eigentlyk,) gehandeld
welke uitwerkingen de Hoogleeraar tot tien byzondere
VI. DEEL ALG. LETT . No. 5.0foor.
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foorten brengt, stn vervolgens uit deeze verfchillende uit
werkingen op het menfchclyke ligchaam, de geneeswyïe_
kortelyk afleid.
Men ziet klaar, dat onze 1-Íeelkundige Schryver, in deezen Tak der Natuurkunde , een Vreemdeling is ; anders
zonde by onmogelyk kunnen veronderstellen, dat iemand,
naa dat by door den lilii em getroffen, nog met electrique vloei(tof kunde opgehoopt zyn; veel minder zig voor
dat de flaalmiddelen , in zodanig een ligchaam,-fieln,
de electrike floffe , uit de vaste en vloeibaare deelen ,
zouden kunnen naa zig trekken.
In de derds plaats fielt de Heer Plenk eene nieuwe
Theorie voor , ter verklaaring der Luchtfchampfchooten.
- IIet vierde Onderwerp is eene Verhandeling over
het Heelkundig gebruik des Otiums: deszelfs uitwerking
op de Tong, op de Fluid, op ontlmooken Deelen, in Wonden , in vergiftige Vonden , in door wonden ontilaane
Stuiptrekkingen, in Been- breuken, by Heelkundige Operatien, in geklemde Breuken , in de Kanker en in Tand
-pyne.
Hoe ongunf}ig de 5chtyver over het gebruik van het
Opium in de bovengenoemde gevallen denkt , mag de
Leezer uit liet volgende oordeelen. „ Zie daar,"
zegt de Schryver, „ \Vaarneemingen , welke onweder„ fpreekelyk aantoonen , dat liet Opium geen verkoelend,
,, geen verdoovend, maar veel eer een prikkelend, bran„ lend, ja bytend, vermogen heeft. -- Daar nu de
.. pynftillende en verdoovende kracht des Opiums flegts
in de vlugge t' zamenftellende deeltjes deszelven gelee gen is , valt het ligtelyk te begrypen , waarom liet
zelve uitwendig dit vermogen niet heeft; om dat, naa„ tnentlyk, eene te geringe menigte dier vlugge deeltjes
door de zweetgaatjes indringt, daar tog derzelver groot„ fIe gedeelte zig in de lucht verliest.
„ Inwendig gebruikt zynde, heeft het Opium, behalven
„ deszelfs pyn - en flaapftillende kracht, nog liet vermogen
„ de zenuwen en vaten te prikkelen , en dus de beweeging der vochten te vermeerderen. Die, wegens des„ zelfs inwendig gebruik, Benige nadere onderrigting be„ geert, by leeze, en herleeze, liet onveraelyklyk Werk
„ van Tralies; een Man , welke liet grootlie gedeelte zyns
„ ieevens , aan het naafpenren van de krachten des Opi„ urns, bef'eed heeft. Daar leerde ik , dat het Opium
uitwendig zeer veel naadeel veroorzaakte, inwendig aan
„ meer
-
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" ineer ~o~!.~en;~chuld,j~ was, dan Alexan~er. ,,' Vreeslyk wemUigi der. Iieelkunde!' WerktU1~, .'t . welt,
" even ,als een· zwaard :in: de. hal,1d eenes ultzlnmgen,
~, . in de' hand des, itwakzalveIS", zo dikwerf den zeg~
;, ! praal .desdoods v'ermeerdert."· - - - - Dit IaaH1:e ftem~
men wy den Hooglet!raar ga~rne. toe. -.- - Dog 't'en aanzien van het' geen hy telf naaded van het Opium bybrengt ,'fpreekt de klaarblyklykfte ondervinding tegen, en
za1 van ·veele'n· in twyfel getrokken Worden.
.
. Hierop voIgt, ten vyfden, eene Waarneeming eener wondel in het niiddenrif•. Ten z.esden eene ,Verhandeling, wegens het Heelkundig gebruik van den' Koorts-bast. Ten
~e"enden , eene verzameHng van 'W ~arneemingen, aan"
gaande· verfeheiden Slagader-gezwellen; Ten agtften, de
maI1ier om het uitgeftorre bloed uit de .holligheid der Borst
te' zuigen. . Ten negenden. eene \Vaarneeming eeljr gewonde Ribben-Slagader. Ten to'enden, een llrief van '].
A. Brambilln., wegens een werktuig tot de Operatie del:
Aarsfistel. Ten elfden , eene Waarneeming eener, met
veile toevallen vcrgezdde, Breuk. van het Seheen- en
Ktiitbeen. Ten twaaljaen, eelle \Vaarn~emin!!: eencr Hoofdwonde, door de Fontanel doorgaande. Eindelyk, eene
\Vaarneeming eener Breuk, van het ring- en fchildvormig
Kraakbeen aan het Strottenhoofd.--- Dit zvn de onderwerpen, i.n dit Deel voorkomende. - - - Onze Leezers kennen den Hoogleeraar Plenk genoegzaam uit zyne
menigvuldige en nuttige Schriften, en zullen dllsbegeerig
zyn, deeze Heelkund,iJ!,e Menge1floffen zelf te leezen. De
Vertaaling van den Heer Bake is ons in allen opzichte
vry nauwkeurig voorgekoomen.

BeJchryving der proefrleemingen met kunftige Lugtbollen, ver.
'Volgd met een berigt van derzelver v8rvaardiging, em:. Met
ajbeeldingen derzeller op vier Kons/,plaaten. In 't Framch
befchreeven door den Heer FAUJAS "DE '~AINT'FON(): in't
Nederduitsch "Jertaa,ld, en met eeniJ!,e aanteke17ingen ,·eT·
r:ykt. door M. HOUTTUYN, Med. Dr. Uri va~, de Hollandfche en Zeeli,vjche Maatfchappye1Z der WeetenichaPPe71
em:. Te Amrterdar~, by J. v. d. Burgh en Zoon, 1784Behalven de VoorreJe 22..! bladz. in gr. oElavo.
it ~erchrift.. behelst eene rique verzameling van Stl1k~
D.' ken,
gefchlkt
den Leeier cen dcukbeeld te gee·
0111

o~

oven
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ven van den toeflel en werking der kon(Iige Lugtbollen ,
onder het mededeelen van een verflag der merkwaardigile
proefneemingen, geduurende het jaar 1783, daarmede in
Frankryk gedaan. in de eerlle plaatfe verleent de Schryver een berigt van 'tt geen deswegens, in vroegere dagen,
reeds is voorgetleld, 't welk by op deeze nieuwe en laa•
tere ontdekking overbrengt. Hieraan volgt de befchryving
van herhaalde proefneemingen, met melding van de wyze,
hoe ze in 't werk gelleld zyn, en den uittlag dien ze ge
hebben. Verder deelt by ons mede eenige aanmer--had
kingen , over den Damp, dien men ontvlambaare Lugt
noemt, en den damp van den, Heer iVfontgofier, mitsgafiers over den veerkrachtigen Gom van Cayjenne , met
aanwyzinge, wat men, omtrent het een en 't ander, in 't
vervaardigen der Lugtbollen heeft in agt te neemen. Een
daarby komende Brief ílrekt voornaanilyk om te toonen,
wat men van de mogelykheid van derzelver bef'uuring,
niet alleen in 't ryzen en 't daalen , maar ook in eene
voortgaande beweeging , hebbe te denken ; wat 'er ten
dien einde in 't midden der Lugtbollen vereischt wor ie;
en welke nuttigheden men uit derzelver gebruik zoude
kunnen trekken , wanneer ze trapswyze tot meerdere vol
komen, en de ervarenis derzelver ver--maktheidogn
eischte beftuuring meer mogt leeren kennen Wyders ontmoet men hier, buiten de melding van nog eenige proef
berekeningen , tot den inhoud en krggt-nemig,tlyk
der Lugtbollen , mitsgaders de kosten tot derzelver toeftel
vereischt, betrekkelyk, met nevensgaande daartoe behoorende aanmerkingen. Men kan uit deezen opgegeeven inhoud nagaan , dat dit Gefchrift niet llcgts dient tot vol
nieuwsgierigheid ; maar tevens ihrekt , om den-doenigr
Leezer de noodige kundigheden, ten rechten verlhtncle , en
ter verklaaringe van dit verfchynzel, te verleenen; terwyl
het tevens den Liefhebberen de behulpzaame hand biedt ,
om hun onder 't oog te brengen , wat ter verdere vol.
maakinge deezer ontdekkinge behoore. Volgens de belofte
van den Heer DE SATNT-FOND heeft men voorts nog laatere berigten en opmerkingen desaangaande te verwagten,
die men dan ook met reden in 't Ncderduitsch te emoet ziet; vertrouwende dat de kundige Heer Houttuyn,
die bet tegenwoordige Gefchrift nog met eenige nuttige
aanmerkingen opgehelderd heeft , daartoe ins elyks de
hand wel zal willen leenen. Intnsfchen hoopen we,
dat by als dan, indien by goedvind iemand, die in eenig
op-
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,opzigt over dat Stuk anders denkt dan hy, tegen te gaan,
denzelven bel^heideuer zal behandelen, dan hy in deezen
den Heer Y. v. Noorden doet. Eene zigtbaare partydigheid
is, in een Schryver, zeer lelyk, altoos haatlyk; en dezelve
doet hem ligtlyk op beuzelingen flil ftaan. Van dien aart
is , onder anderen, zyne aanmerking over 't woord hals
door den Heer van Noorden, in de betekenis van-breknd,
g evaarlyk gebruikt; met welke aanmerking zyn Ed. veel
fchynt op te hebben, nadien hy dezelve een en ander
herhaalt. Schoon de Heer Houttuyn op goe--mal
den grond beweere, dat de bewerking van den Heer
Mont gol fier, zonder die vreeze voor gevaar, boven andere
bewerkingen te ffellen zy, en men hein dus hier in gelyk
geeve, kunnen we egter zyne aanmerking over het woord
halsbreekend in de betekenis van gzvaarlyk niet toevallen.
Zyn Ed. fchynt dit woord voor een nieuw woord te houden , waarmede de Heer van Noorden de Nederduitfche
Taal verrykt heeft; terwyl 't egter overbekend zy, dat het
meermaals in die betekenis gebruikt wordt. Zo toch
fpreekt men van een halsbreekend werk , ter aanduidinge
van iets dat met gevaar verrigt wordt; en 't is niet zeldzaam dat men het Koorddanfen en dergelyken ha'sbreet ende Kanoen hoort noemen ; even als men liet navorfchen
van diepzinnige ingewikkelde onderwerpen meermaals erne
hnrfdbreeken ie Studie noemt, oogende op de moeiiyke ontwik'a cling , die 't in zig heeft.
Zamenipraak mufelien het Schaap , den Endvogel en dnz
Haan , welke het eerfte roet de Luchtbol van den Heere
MoN'rGOLh1ER gereisd hebben. Uit het Fransch vertaald.
Te Arnflerdam, by J. A. Crajenfehot, 1784. In gr.
oEtavo 24 bladz.

e proefneeming van den fleer Montgolfier, die, tevens
D
met zyn Lugtbol , deed opgaan erne Kooi van teen
gevlogten ; waarin men een Schaap, een Endvogel en een

Haan geplaatst had, heeft aanleiding gegeeven tot deeze
Zamenfpraak, waarin, fchdon men dezelve juist niet geestig kan noemen , 't welk men egter in fiukjes van dien
aart gemeenlyk verwagt , liet charaIer der opgenoemde
Dieren zeer wel bewaard vindt. Het Schaap is vreesagtig, de Endvogel is vry ongevoelig over 't geen 'er ge.
b^;u03
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beuren mag; maar de Haan is trotsch op zyne Lugtreize.
Iiy verheft den lof van den Heer Montgolfzer; laat zig uit
over het nut dat men zig van deeze uitvinding belooft;
en voorfpelt hun, zo 't al ten nadeele voor hun leeven
znogte uitvallen • een on[lervelyken roem, waar door zy
als Sterrebeelden aan den Hemel zullen pronken; terwyl
hy zig intusfchen vleit, met een Lugttogtje, dat hem op
de Kusten van Afrika by Numidifche Hennen zal brengen,
Maar ziet, zy
of hen in Amerika overvoeren.
klimmen niet meer, zy daalen , en vallen eerlang met den
Luchtbol op de Aarde, wanneer ze ontdekken, dat hun
Lugttogt zig niet ver uitgellrekt heeft. Zulks doet den
Endvogel zeggen; „ Vaar wel dan Amerika, Numidia,,
„ den Starren- hemel, en al onzen Roem! " Dan 't laat
ontkent de Haan. „ Neen, zegt hy, die blyft ons in-ífe
„ zyn geheel. Ten minften heb ik dit gevoel van den
„ mynen.
Hoe dan? Is het door den goeden uit„ flag, die altoos van zo veele omflandigheden, (voor„ naamentlyk by liet neemen der eerlie proeven) afhangt,
„ dat uien van eene onderneeming oordeelen moet?
„ Deze is zo goed niet uitgevallen , als men het zig voor„ gefield had.
Wel nu; Zy zal op een ander tyd
Is men niet reeds over„ beter gelukken (*).
„ tuigd,
(*) Laatere proefncemingen hebben dit ten overvloede getoond. En deeze, hoewel niet naar wensch geflaagd , dat
grootivks ontflaan zal zyn , door twee fcheuren, van zeven
voeren opening , in den Lugtbol, heeft , niet tegenslaande dit
ongeval, geleerd, dat het daalen,in zulk eene omftandigheid,
zo gevaarlyk niet zv, als men zig wel verbeeld had. De Heer
Saint-Food meldt ons in 't voorgenoeende Gefchrift, by 't ver
volgende.
-halendzrPofmig,eswnht
Twee Koddebeijers, die zig op de plaats bevonden daar
,, de Lugtbol nedergekomen was, verzekerden ons; dat by
„ verwonderlyk langzaam gedaald ware , zig zagtjes famen„ plooiende. en zeiden ons, dat hy, een oogenblik voor dat
bv den Grond raakte, over een grooten Stapel Hout pas„ teerde , dien zy ons toonden, en dat , alzo liet Touw,
waaraan de Koov niet het Gedierte hin g , vry lang was,
het zelve aan het Hout raakte, en dus brak , zonder dat de
Koot/ , liet Schaap of Gevogelte. daardoor eeuig letzel kreenee. Men moet derhalve volftrckt dat Bericht verwerpen,
't welk verhaalt, dat de Haan den Hals gebroken had : wy
„ vonden hem in een goeden ftaat, en de kneuzing, welke
,, by
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tuigd , dat men zeer zwaare lichaamen in de lucht kan
doen verheffen? Bezit men niet cie werkdadige floffe in
„ (laat om ze daar heen te voeren. De tyd, her„ haalde proeven , de uitwerkzelen van het menfchelyk
„ vernuft zullen deze bewonderenswaardige uitvinding
„ volmaken , en dit voortbrengzel. van kunde en geest
ri zal te eniger tyd tot rypheid gebragt worden."
„ by aan den rester-wiek hadt , was alleenlvk veroorzaakt
„ door het trappen van het Schaap met zyn Poot: 't welk
„ in tegenwoordigheid van meer dan tien menfchen, ten min„ Ice een half uur voor de Procfneeming, was gebeurd."

Cliarterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van
Zutphen , beginnende met de oud fie Brieven van die Landf}reeken , en eindigende niet de afziveering van Koning
PHtr t Ns , als laat f en Hertog. Opgezogt , byeengeb a,gt ,
met verfcheidene Handfchriften vergeleken en met Aan
opgehelderd, door Mr. P, roNDAri, Profeylcr-inerkg
in de Rechten te Utrecht en Hi3toriefrhryver van Gelderland. 1. Deelr 1. flfdeeling. Te U!recltt . by B.
VSO i l:l , 1723.
B'ehalven liet hoorwerk 134 bladz. in
gr. folio.
.

dat 's Lands Beflierderen, hier en elders, den
Z edert
beoefenaaren onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen den
gewenschten toegang tot de Staats-Archiven vergund heb
daarvan -een oordeelkundig gebruik gemaakt-ben,m
heeft , zyn 'er , gelyk bekend is , verfcheiden byzonderheden nopens de lotgevallen onzer Gewesten, die voor
duister laten , aan den dag gebragt , of in eerre-heni't
mindere of meerdere maate opgehelderd; waarvan reeds
etlyke uitgegeevene Verzamelingen van oude Stukken, ten
overvloede , getuigenis draagen. Uit dien hoofde vernam
men al voor eenigen tyd niet veel genoegen , dat Hun Edele Mogenden , de Hceren Staaten des llertogdonms Gelre en des Graaffchaps Zutphen, den Hoogleeraar Bondam
insgelyks hadden gelieven te begunfligen , met liet gebrui_
ken hunner Archiven , ten einde hein in flapt te (lellen 9
tot het vervaardigen van een Charterboek dier Gewesten ;
en dat zyn Ed. dit Werk reeds onder handen had geno_
men. 's Mans beproefde kunde en arbeidzaamheid beloof
om zo te fpreeken , iets gewigtigs; en men kon nie -de,t
04
twy,
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twyfelen, of zyn ° bekende trouw en opmerkzaamheid zou
hier op eene nuttige wyze werkzaam bevonden worden.
De uitkomst heeft eerlang aanvanglyk aan die verwagting
beantwoord, in de eerfie afgifte van dit Werk , behelzende de daartoe hetrekkelyke Charters, zedert het jaar 67...
tot op het jaar Io59: welk gedeelte al een aantal van leerzaame merkwaardigheden oplevert. - De Hoogleeraar
Heeft zig geese moeite ontzien, om alles , wat tot zyn
ontwerp behoorde, zo veel hem mogelyk was , ten volle
te verzamelen, en in Bene juiste tydorde te fchik--dig}e
ken ; de hem voorkomende Stukken ten zuiverlie af te
fchryven; en, in geval van ver(chillende handfchriften of
uitgaven, dezelven ten naauwkeurig e te vergelyken, met
aantekening der onderfcheidene leezingen , zo ver ze van
eenig belang zyn. Zyn Ed. heeft dus doende alles aan
om Bene volkomen en juiste verzameling deezer-gewnd,
Stukken te leveren ; dan by heeft liet daarby niet laaten
berusten, maar zig voorts bevlytigd om dezelve ten uiterfte nuttig te maaken , door bygevoegde ophelderende aan
welken den onderzoekers deezer Charters, en-merking,
beoefenaars onzer Vaderlaudtche Geichiedenislèn, in ver
te fl•ade kunnen komen; daar 's Mans-fcheidnopzgt
oordeelkundige beleezenheid hun alleszins de behulpzaame
hand biedt , ter betere nafpooringe van 't geen ons deeze
Stukken leeren.
In dezelve tog legt de Hoogleeraar 't 'er op toe, om
veele duisterheden , of den meesten Leezeren min bekende
zaaken , duidelyk te verklaaren , of althans in liet hem
mogelyke licht te fielten. Hier door verleent by ons eene
reeks van aantekeningen , betreffende de benaaming en ligging veeler plaatzen in die Stukken gemeld ; rankende veele verouderde Regten en Gewoonten , waarop in dezelven
gedoeld wordt; en vooral nopens veele oude gefchiedenisfeu, die min of meer verward of duister geworden zyn,
en uit deeze Stukken niet zeldzaam ontwikkeld, of eenigzins opgehelderd kunnen worden. Dus verleent by
ons, (om uit eene menigte etlyken op te noenen,) by
voorbeeld, met het plaatzen der Stukken, betreffende de
van tyd tot tyd gemaakte Ryksverdeelingen , tusfchen de
nakomelingen van Karel den Grooten, verfcheide ophelderingen dienaangaande, welken tot onze Vaderlandfche Ge
algemeen, en byzonder tot de Gelder--fchiedns't
fche zaaken , betrekkelyk zyn. -- Wat leater liet Vredes
te Bon, tusfchen Hendrik, Koning van Duitsch- -verdag
land ,
-
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land, en Karel den Eenvo.adig n , Koning van Frankryk,
bybrengende, lost hy eenige zwaarigheden, die uit het
gebrekkige affchrift, 't welk wy vau dat Verbond hehben, ontitaan , op. Bovenal doet hy ons, niet betrekkinge tot het Lotharingfche opmerken, hoe 'er goede grond
zy, om te Hellen, dat 'er ten deezen opzigte twee onder
verdragen plaats gehad hebben. By het eert}e,-fcheid
het Bonfche Verdrag, kreeg dan Koning Hendrik, in 921,
een groot gedeelte van Lotharingen ; en by een tweede
verdrag kreeg hy, in 925 of het begin van 926, het overige gedeelte, 't geen dus ver nog aan Koning Kai el had
toebehoord; waardoor hein gansch Lotharingen, en (lus
ook het gebied over dat gedeelte der Nederlanden , 't welk
tot Lotharingen behoorde , te weetert, 't geen bewesten
den Rhyn gelegen is, in handen viel; welk alles by met
zyne bezittingen beoosten den l:hyn vereepigde. hier
door lost zig, gelyk de lloogleeraar zegt , „ van zelfs de
„ zwaarigheid op , hoe Karel, na het Lionfche verdrag„ of na 92i , nog over een groot gedeelte van deeze Landen heeft gebieden , en overzulks ook in 922 den be„ kenden Giftbrief aan Graaf Dirk den 1. geeven kunnen."
Als eene byzonderheid van eene andere foort vinden wy, in 's Mans aantekeningen op een 1'recept,_,m Denariale , of Brief van vrylaating eener Slaavin , eigenhoorig
aan de Kerk te List, ten verzoeke van Bisfchop I giib ld,
door Koning Zwentibold , eerre verklaaring van dat gebruik , en de daar nevensgaande plegtigheid. Tevens toont
hy, dat veclen ten onregte deezen Ggilbold uit den lyst
der Utrechtiche liisfchoppen weggelaateu of uitgefchrapt
hebben; met aanwyzinge, hoe hy, ilegts eenige maandets
dien zetel bezeten hebbende , den 25 September des jaars
goo gekorven zy; 't welk dan de vermiste aantekening
van deezen Brief brengt op het jaar 900, of liet laatt,e
regeeringsjaar van Koning Zii'.vtibold, die den 13 Augustus van dat jaar in een veldlag fneuvelde. -- 1 let gebruik van 't woord Moneta, in deeze en geene Gilthrieven , geeft den Hoogleeraar aanleiding, om te doen zien
hoe men 't zelve zomtyds verkeerd hetrekkelyk maakt tot
het llluntregt , daar 't eigenlyk aanduidt het Wi felregt ,
of het voordeel op den Geldwisfel, dat den Vorst toekwam,
en ten zynen voordeele verpagt werd; doch het welk hy
zoms aan byzondere perfoonen of Steden fchonk. Zo vindt
men , gelyk hy ons onder 't oog brengt, Telonezon et Aloneia meermaals in de Giftbrieven byeengevoegd; gaande dus
0
het
,

-
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het Tol- en Wisfe?regt te zamen , „ nadien waarfchynlyk
„ by de Tolhuizen , daar men van den vo5rbyvaarenden
,, koopman tol ontfing, ook een Wisfelhuis en openbaar
„ aangettelde Wisfelaars gevonden wierden, die den vreet„ den Koopman met gangbare muntfpecien moesten genie.
„ ven." Van neer foortgelyke boven andere opmerkenswaardige aantekeningen zouden wy hier in 't breede kunnen gewaagen, als daar zyn 's Mans verwerping van
het zogenaamde Mcrnoriale Adelboldi 1 piscpi van 't jaar
ioei , als onegt ; zyne beweering der egtheid van een
Giftbrief van Koning Koenraad den I[ , in 't jaar 1o26;
zyn onderzoek nopens de bepaalde betekenis der bennaminge van Maalman'aen , onder de optelling der vierderleie
foorten van Menfchen, Ingenui, Litones, Mal- of Maalmannen er. Mancipia; als mede zyne uitvoerige aantekening,
ten bewyze „ dat de oude Pagus HAMELAND aan den reg
„ terboord van den Ysfel , als zynde een Pagus Saxonice
„ geweest , gefield moet worden, en zig geenszins ook
„ over den YS5EL, gelyk tot nog toe door alle Schryveren
geloofd is , tot een groot gedeelte van Veluwe, ja zelfs
nog verder, uitgefirekt hebbe." By deezen zouden wy
nog verfcheiden anderen kunnen voegen , dan wy zien 'er
te eerder van af, om dat wy nog eenige ruimte over willen
honden , ter meldinge van 't geen de Hoogleeraar, by 't
naipooren deezer oude Charters , ontdekt heeft, nopens
tie vereeniging der beide Uraaffchappen Gelre en Zutphen.
Het Stuk naamlyk der Graaflyke Erfopvolging, en der
vereenigingc dier twee Graaffchappen in 't Huis van Nas('amt , is tot nog aan veele duisterheden onderhevig gevest ; en van daar heeft men zeer verfchillende wegen
in etlaagen, om de berigten des aangaande te vereffenen.
Dan 't komt den opmerkzaamen Bondam voor, dat hem,
op 't inzien der oude Charters, ten duidelykfte blykt,
floe men voor heenen , by mangel van de rechte oirkondien , dit Stuk niet heeft kunnen veridaaren, en dat 'er
na, by de ontdekking van verfcheiden oude Stukken, gelegenheid zy, om liet zelve in een beter licht te (tellen.
7,yn Ed. verledigt zig hier toe in zyne Voorreden , als
zynde dit onderwerp van te veel omfiag , om 't in eene
der opgemelde aantekeningen af te handelen. In dit uit
onderzoek , dat veele daartoe betrekkelyke byzon--voerig
derheden ontvouwt, welken ter ophelderinge der gefchiedenisfen van dien tyd (trekken , gaat de Hoogleeraar de
v ^rCchillende and erRellingen opzetlyk na, en toont deze!-

ver
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ver onbel'aanbaarheid, met aanwyzinge van de voornaam fte oorzaaken, die gelegenheid tot misvattingen desaangaande gegeeven hebben; waaronder geene van de minfte
is de gelykheid van naamen, zo onder de Gelderfche
als Zutphenfche Graaven. Bovenal heeft men , gelyk by
doet zien, het voor eene hoofdbron deezer dwaalingen te
houden, *„ dat men twee verfchillende Graaven, den eenen van Gelre, den anderen van Zutphen, welke bei„ den één en denzelfden naam van OTTO voerden , en
gelyktydig geleefd en geregeerd hebben, onder één
„ verward, en voor één en denzelfden perfoon gehouden
„ heeft: uit welke ongelukkige vermenging van O'FTO van
„ Zutphen, met OTTO van ivasfau, alle verdere dwaalin gen gefprooten zyn." De 1-Ioogleeraar ontbindt de
knoopen , welken uit deeze verwarring ontl}aan , zeer gelukkig, door middel der kundigheden, welken hem de
oude Charters verleend hebben; en levert ons daarop het
volgende verflag van de, (dus ver kwaalyk begreepen,)
opvolging deezer Graaven en van de vereeniging dier
Graaffehappen in 't Huis van Nasfau. Zyn Ed. fielt dit
voor, by manier van Gefiachtlysten; doch wy zullen het,
om plaats te winnen, in den vorm van een berigt brengen.
Vat voor eerst de Gelderf he Graaven betreft, men
houdt lI7icliard den III onbetwistbaar voor den laatltcit
Voogd, en mogelyk den eerhen Graaf van Gelre, over].
in io6i. Deeze had twee Zoons en eene Dogter. Gerardus de I, Graaf van Gelre, kinderloos geflorven , tusfchciu
1064 en 1079. Rotnardus of Rotha, Bisfchop van Paderborn, over]. in 1051 (), en flde'he;rta, op den dood
van Broeder Gerardus, Gravin van Ge ?re, en getrou vil,
met Otto van Nasfau, volgens fomnnigen over], in rcl?C.
Uit dit Huwelyk is gefprooten Gerard de 1I, Graaf van
Gelre, getrouwd met Ermengard, Dogter van Otto , ( ra ?ve van Zutphen , over]. 1131 ; en deeze hebben te fanien
verwekt Henrik den I, Graaf van Gelre , in wicn het
Graaffchap Zutphen met dat van Gelre vereenigd is.
Raakende verder de Hamelandfche of Zutphenfche Graaven, zo moet men onderfcheid maaken, tusfchen die,
wel,

(*) 't Zou ook kunnen zyn, dat deeze Rotliardus geen
Zoon, maar een Zusters-Zoon van LW'iclaard den I11 is geweest:
de Hoogleeraar laat dit in 't onzekere.
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welken over dat onderdeel of Comitatus van Hameland,
waarvan Leventer de hoofdplaats was; en die welken over
de verdere gedeelten van Hameland, welken naderhand
het Graaffchap 2utph„n genoemd zyn, het Graaflyk gebied gevoerd hebben: te weeten in her tydvak, waar
hier gehandeld wordt, behoorende de vroegeren niet-van
tot dit onderwerp. - Tot de eerilen brengt men
Zhigman den I, gehuwd met Frideruna, Zuster van de
Moeder van Keizer Otto- den 1, als mede van 4malra4a,
de Vrouw van den Hamelandfchen Graaf Everhard, overl.
in 944. Deeze werd opgevolgd , door zynen Zoon Wigman den 11, die in 't jaar 967, kinderloos overleed. Al
vroeger in den Ryksban gedaan, en zyne goederen ver
verklaard zynde, is het bewind over dat Onderdeel-beurd
van Hame'ard door den Keizer aan anderen opgedragen ;
gelyk ook dit Graaffchap naderhand in 1o46, omtrent
welken tyd een Graaf Wecelo het bewind aldaar ichynt
gevoerd te hebben, in eigendom aan de Kerk van Utrecht
is gefchonken , en dus van de overige Onderdeelen van
.Ha7neland afgefcheidcn. Gevolglyk komt hier alleen voorts
in aanmerking liet overige , vervolgens het Graaftchap
2utph,m geheeten. Onder de daartoe bchoorende Graaven heeft men , in dit tydvak , een aanvang te neemen , met E erlrard, gehuwd met /.4malrada , Zuster van
Koningin Ma:hilda, als mede van de Vrouw van lf'igman
den 1, overl. in 966. IIy had twee Zoonen Wizman en
Theodericiis; de laatstgenoemde was in 96_ reeds Risfchop
van Niets geworden , en Wigmnan, genaamd de III , Stichter van 't Eltenfche Klooster , volgde zynen Vader in 't
Graaflyke bewind, en overt omtrent ego. Men telt van
hem vier Kinderen , te weeten zyn Opvolger 11'ignzan de
IV; benevens l verhard, in zync kindfche jaaren geflorven; Add/a, getrouwd, eerst met lined den I11 Graaf
van Veluwe; naderhand met Baderik, Graaf van Kleef;
en Lut,garda , eerfie Abdis van Elten. l )eeze 1!' man de
IV, gehuwd met de 1)ogter van den GeIderfchen.Voogd,
Godffidus den I[[, werd in JO t6 vermoord, en liet een
onmondigen Zoon Godfchalkus na, die voorts de Graaflyke waardigheid verkreeg, met eerie 4delheida huwde, en
tusfchen de jaaren Io59 —1064. overleed. Uit dit Huwelyk waren vyf kinderen. Gerhardus of Gebhardus , Opvolger van zyu Vader in het Graaflyke bewind; Hernaannus Abt van S. Pantaleon, overl. Irex; RupertzPs, die in
dezelfde Abdye van S. Pantaleon het Klo sterleeven om -
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helsde; Otto, die, uit de erfenis van zyn Vader, voor
zig de Stad Zitphen verkreeg; en na den dood van zyn
Broeder Gerhard of Gebhard alle de overige deden van 't
Graaffchap Zutphen, : by was gehuwd geweest met Bene
3tudjtlia,, en overleed in 't jaar 1113: eindelyk was 'er
ook nog eene Dogter van Godfchalk, met naame Lrmengard, di.c in een Klooster geftorven en voor eene Heilige
gehouden is. De bovengenoemde Graaf Gerhardus had
een Zoon Gerlacus gehad, doch deeze was gefneuveld in
een Veldslag by Isfelmonde, in t o76, en dus voor den
dood van zyn Vader, welke overleed tusfchen de jaaren 1085
en iao5; waardoor dan het gantiche Graaffchap, by zyn
kinderloos overlyden, (zynde de Erfopvolging reeds onder
Godfchalk vergund; geweest,) verviel aan den bovengemelden Otto, als naasten Erfgenaam en Leenvolger van
zynen Broeder. Graaf Otto nu had vier Kinderen verwekt;
maar de eene Gerhardus was reeds in 't jaar iioS, en
dus voor 's Vaders dood, overleeden ; eet ander, met
naame Theodericus, had den geestelyken Raat omhelsd,
en flierf als Bisfchop van Munfler, in 't jaar 1127 D.e
twee andere Kinderen deelden 's Vaders nalaatentchap.
Renricus werd des Graaf van Zs,tphen, en Efinengard verkree g voor haar aandeel de Stad Zutplien (*). Deeze Ernnengerd huwde, als boven gemeld is, niet Gerard den II,
:

Graaf

(*) Ten regten vertande hier van dient het geen de Hoog
voorheen gemeld heeft. „ De Stad Zat -leradswgn
zo al niet met dat geheeie Onderdeel van Ha--phenamlyk,
meland , 't welk men oudtyds noemde den Pa,Gus tsuot fiupe_
n or , tin minne met eenine omliggende di„tricten, en waar
welke thands tot het fchouutan,pt van-fchynlkdiepatz,
Zurphen behooren , plag her erfdeel van een jonker Zoon of
Dogter te weezen, terwyl het overige gcdeelre van 't oude
Homeland aan den Oudf'ten behoorde." Volgens deeze fchikking was een jonger Zoon, in zulk een geval, eigenlyk Graaf
vaat Zutpl.en, en de Oudile Graaf van F,'atne?and; maar by 't
overlyden van den Oudfien verviel liet gehee'e Graaffchap op
den Jonger, gelyk dir reeds plaats hard, in 't geval van Ger
hardus en Otto. In zodanig acne on,flandigheid was die Jonger
reeds bekend by den naam van Graaf ion Zutphen, en zulks
kon ligtlyk aanleiding geeven om hem ook vervolgens by dien
naam te benoemen; waarmede dan, gclvk onze Autheur op•
merkt, al in de dagen van Otto, Gr aaf i-an Namaland in onbruik geraakt, en in dien van Graaf van Zotpl;en vcrwisield is;
-
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Graaf van Gelre; en verkreeg by hem een Zoon Henrik
geheeten; in wien de twee Graaffchappen vereenigd werden.
Op 's Vaders dood, in 1131, werd hy Graaf van Gelre;
niet 's Moeders overlyden, na 1134, werd by Heer van
Zutphen; en na den dood van zyns Moeders Broeder, na
1145, viel hem het geheele Graaffchap Zutphen ten deel.
Dus werden de Graaffchappen Gelre en Zutphen in 't Huis
van Nasfau vereenigd, en zyn vervolgens vereenigd ge-

bleeven.
„ Zie daar, Befcheiden Lezer, zegt de Hoogleeraar ten
belluite, een nieuw zamenweefzel der Gelderfche en Zutphenfche oude Historie , 't geen wy erkennen , dat ten eenennmaal afwykt van het gevoelen van alle voorige Schryvers;
doch liet geen wy ons verbeelden, dat in vele opzigten geproud is op egte bewyzen , voor zo ver men het uit de wei
dien tyd overgeblevene Charters , welke tot nog-nigeva
toe ter onzer kennis gekomen zyn, heeft kunnen opmaken.
„Indien dr't ons zamenftel de goedkeuring van des kundigen zal mogen wegdragen, zullen wy ons de moeite, hiertoe aangewend , ligtlyk getroosten. Doch tevens
zal men dan moeten erkennen dc nuttigheid, welke men uit
oude Charters en Verdragen kan trekken, tot beterverf'and
en opheldering der Historie van ons Land; en op die manier zig overtuigd moeten houden, van hoe groot een aanbelang het is , alle egte Stukken en Verdragen , tot opheldering zo van 't Staatsreet, Burgerlyke Vetten en Voorregten , als der Historie , by een te zamelen , en , zo veel
doenlyk , der vergetelheid en den ondergang te ontruk-

ken."
Onderzoek der oorzaaken van de opkomst. het verval en heriel der Vereenigde Nederlanden. Door c. ZILLESEN,
Lid van de Hollandfche Maatfchap pij der Weetenfchappen te Haarlem. Te Utrecht , bv G. v. d. Brink jansz.
1784. In gr. oEtavo , ;eo blad-,.

I

^n dit gedeelte vervolgt de Heer Zillefen zyne befchouwing
Nederlandfche Gefchiedenisfen , met eene beknopte
opgave van 't voorgevallene , zedert het jaar 1751 tot liet
afgelonpen jaar 1783, welk tydverloop hy in twee tydvakken fchikt. Het eerfte gaat , zints den dood van Prins
Willem den IV in 1751 tot de vrede tusfchen de oorlogende
Vorften in 1762; en de Autheur hecht 'er aan zyne oordeelkuti
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kundige opmerkingen over liet gebeurde in die dagen. Het
daaraanvolgende tydvak Ilrekt zig dan uit tot op het afloopen van 't jaar 1783 , en de Autheur befpaart zyne aan
laatere gebeurtenisfen, tot het volgen--merkingovd
de Deel. 'Er is zulk een aental van gewigtige gebeurtenisfen in die laatlie dertig jaaren, welken den grootften in.
vloed op 's Lands wel of kwalyk zyn hadden, dat liet
bezwaarlyk zy,, eerre keuze uit dezelven te doen, ter nieuwe proeve van dit Gefchrift; waarin de Heer Zillefen heeds
voortgaat, met eene onbewimpelde ontvouwing van 't geen
tot zyn plan betrekking heeft. Dan wy herinneren ons in
deezen, hoe wy alvoorens den Leezer medegedeeld heb
geen de Autheur voorgefteld heeft, wegens de-ben(*),'t
hoogere noodzaaklykheid der vermeerderinge onzer Zeemagt, dan die onzer Landmagt; en daar hy, by gelegenheid der overweeginge van het daaromtrent voorgevallene,
in 't jaar 1755 en vervolgens , dit Stuk weder opvat, agten
wy het raadzaamst, hier nog by te brengen, 't geen hy
tegen de onnoodzaaklyke vermeerdering der Landmagt aan
-voert.
„ In 't Voorgaande, zegt hy, heb ik getoond, dat het
de belangens van ons Vaderland zijn de Marine altoos in
ftaat te houden, en dat het nutteloos, fehandelijk en van
verderflijke gevolgen voor onze vrijheid kan worden, indien
wij onze Landmagt buiten noodzaake vermeerderen.
Maar, zal men vraagen, dit zon zijnde, wat is toch de re.
den, dat men zoo clerk op dat Eiuk blyft ftaan , en wel zoo
dat zommige Provincien en Regenten, onderfteund door het
Stadhouderlijk bewind, geen vermeerdering der Marine
voort' ellen, dan gepaard met , eerre vermeerdering der Landmagt? — Om dit onpartijdig te onderzoeken, moet men
het eigenbelang in ieder Provincie nagaan. De Provincien
zijn, wel is waar, door de Unie zoo naauw vereenigt, dat
niets dan de algemeene welvaart het hoogte doeleinde van
den Staat behoorde te zijn : maar ieder Gewest op zich zeiven Souverain zijnde, en zijn eigen lasten hebbende, waaruit ze wederom volgens vaste bepaling, geëvenredigt naar
hun vermogen, ter Generaliteit zoo veel betaalen, als de
petitien op den Staat van oorlog mede brengen , zoo denkt
ieder Provincie , omtrent de sneer dan gewoone onderstanden , al na dat de belangens der Provincien zich bepaalen.
De Zee•Provincien en Steden, die hun welvaard uit den
Koop*) Zie Aug. Fad. Lettcroef. 1V. D. L•'. 3512-3O0-
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Koophandel trekken, vordert hun belang, om de Marine
niet alleen in Raat te houden., maar, hij de minst opkomende oneenigheden, dezelve zoodanig te vermeerderen,
als de befcherming van den Koophandel vereischt. Daar
integendeel de Land- Provincies, geen voordeelen van den
zeehandel trekkende, hun intrest wederom vinden in ver
om dat, haar guarnifoenen dan.-merdinglat,
talryker wordende, de omloop van geld aldaar vermeerdert,
ate winften onder de handeldrijvende burgers vergroot, en
het vertier van de producten, welke het platte land oplevert , zeer toeneemt , zo willen zij geen vermeerdering der
Marine, (wijl zij 'er geene voordeelen van genieten,) toeáiaan , zonder dat zij aan haaren kant overeenkomflig haare belangen, in evenredigheid, eene vermeerdering van
landmagt verkrijgen; te meer, door dien zij verftrekken tot
een barriere voor andere Provincien, en daarom het eerst
voor een vijandelijken aanval bloot [ban. Het is mede het
belang der Stadhouders, om de Landprovincien hierin te
wille te zijn , naardien aan hun het befluur en de begeving van alle militaire bedieningen is opgedraagen. Ja ,
door eene vermeerdering van Landmagt hebben zommige
Stadhouders zich getrerkt gevonden , om meer invloed in
het wetgevend gezag te verkrijgen, gelijk de gefchiedenisfen ons geleerd hebben."
Onze Autheur laat zig daarop in, in een onderzoek, of
de vermeerdering der Landmagt , diestyds, en wel byzonder in 't jaar r 758 , toen dit onderwerp ten ernítigile op
het tapyt was, noodzaaklyk ware dan niet: en by toont
kortlyk aan , dat wy,, de onzydigheid in agt neemende,
onze Landmagt niet behoefden te vermeerderen.
„ Maar, ongelnkkig voor ons lieve vaderland , hadt men,
(eelyk by vervolgt,) met liet ingebeeld gevaar der toenmaalige onnIbndigheden zoo veel te doen , dat men de maatre•.
geien tot liet weezentlijk gevaar over liet hoofd zag en ver
daar onze koopvaardijfchepen be--zimdc:wanterZ,
r>>ofd , in Engelfche havens opgebragt ,en tegen den inhoud
van alle Traciaateu verbeurd verklaard wierden , zogt men
zijn hulp in mondelinge, en fchriftelijke vertoogen.
De kooplieden , die fchatten op Zee verlonren , en den fottverein en haare koninglijke hoogheid bij Requeste om befeherming verzogten , wierden gepaaid niet beloften , en
proesten eindelyk tot hun leedweezen hooren , dat liet een
point d' honneur geworden was , om , zonder vermeerdering der Landmagt, ook niet in dat der Marine te treeden.
-- Dus
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--- Dus wilde men liever dan den Koophandel , de bron en
zenuw van den Staat, zien beroven en bederven van onzen zoogenaamden bondgenoot, dan dat we onze Marine
herftelden , om aan den koophandel de noodige befcherming
te verleenen, is dat nu overeenkom('cig niet den eerften
grondregel van Staatkunde, namentlijk de algemeene welvaart des volks? Wie zijn het, die de Marine en Landmilitie voor 't grootfile gedeelte betaalen? Waarom geeft
Holland meer dan dc helft in de generaliteits lasten? De welvaard van zyn kooph andel ,en het gene daartoe behoort , is
't alleen, die hun in íl:aat fielt om Neerlands Staatsgebouiv
fiaande te houden; waar zal die Provincie de lasten uit
vinden, als, door verval van Koophandel, de koopfteden
in landleden zullen verandert zyn ; kunnen de landpro
dan dit verlies boeten? kom , laaten zij -vince
die zoo tegen het herflel der Marine zijn, deeze vrage
eens oplosten. Heeft, na dat alle natien zich meer en
meer op den koophandel toegelegt hebben , heeft de bevinding ons niet doen zien, dat onze koophandel de groot
kan behaalen, als de Zeemogendheden zaa--Iievordln
men in oorlog zyn? — Waarom dan verzuimt , om van
die gunftige tijdtrippen het noodige gebruik te maaken ?
Het is niet Hollands koophandel niet gelijk voorheen; de
meeste volken van Europa zijn thans daarin onze mededingers , en de zwaare ,lasten, die hier opgebragt moeten
worden, zijn, nevens andere omfiandigh eden, de oorzaak,
dat dezelve van tijd tot tijd vervalt. Dit zoo zijnde , moeten dan, buiten noodzaake, die lasten nog vermeerderen,
om de Landmagt aanzienlijker te manken? kon men uit
de nutloos geworden j',arrieren onze Troepen niet Naalen,
om, met en benevens de Hollandfche en ZeeuwfcheGuarnifoenen, de Landprovincien te dekken? Zulks zou voidoende geweest zijn, om de onzijdigheid te handhaven, en
om vreemde Troepen van onzen bodem te houden. Want
om onze Landmagt te veril:erken, in evenredigheid, dat
Europefche magten di;, vergroot hebben, is onmogelijk
voor de Finantie , en eene vermeerdering van 13000 man
gelijk het plan was, is, om ons te hefchernwen tegens
één der minde magten van Europa, niets; wijl alles by
elkander genomen dan nog maar een klein Veldleger; je
zou uitmaaken , zonder dat daar iets voor de Steden overfchoot; en wilde men de Steden zoodanig van Troepen
voorzien , als tot derzclvcr heicherming nuodig was, dan
zou, hij oorlog, onze Kriigsm.agt al fpoedig in 's vijand
I.2'i
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handen komen; om dat de krijgskunde tot die volmaakt
gekomen is, dat 'er geen Steden meer onwiubaar te-heid
maaken zijn: waarom men thans ook alleen zich toelegt,
om meester in het veld te blijven, daar gebruik te maaken
van voordeelige iegerplaatfen, alwaar de minderheid, door
Natuur en konst geholpen, voor magtiger Legers bettand is;
of, om door kunflige marfchen en contramarl`chen de vijandden te misleiden, voordeel doende met de minde gui}I}ige
om{landigheid, en, zijn vijand ontmoetende, en genood
wordende te flaan , dan te toonen, wat dapperheid,-zakt
gepaart met beleid, kan doen. Dit is de krijgskunde van
een FREDRIK DEN GROOTEN , en waardoor hij zijne wijd
bezittingen, tegen de voornaamfle magten, in-uitge[rk
dit tydvak befchermt, en hun genoodzaakt heeft tot eene
voor hem roemrijke vrede. Moet nu de bedreven
krijgskunde deeze waarheden toe[Iemmen ,dan mag-fteind
men immers niet grond vragen, wat nut kan ons Vaderland hebben van Gene vermeerdering der Landmagt ? Het
firijd ook tegen de grondregelen van alle Gemeenebestreg ringen, om de Krijgsmagt buiten noodzaake te vermeeren. Neen , de Vrijheid is te duure pand , en te kost
bloed onzer Voorvaderen gekogt, om niet te-barmeth
waaken voor inbreuken, die in tijd en wijlen in de conftitutie onzer regceriugsvorm mogten kunnen komen; waar
wetgevend gezag zich zou verliezen in de uitvoe--dorhet
rende magt. En hoe onwaarfchijulijk zulks voor als nog
mogt weezen, elk, die geen vreemdeling in de Gefchiedenislèn is, weet, wat de bevinding dien aangaande gelcert
heeft. De vorf'en zijn menfchen , vermeerdering van raagt
is het lokaas hunner eigeliefde ! Ministers noodig hebbende ,
Haan zij bloot zoo wel voor kwaaden als voor goeden raad,
en vooral zoo 't vreemdelingen zijn, die de zaamen(}elling
van 's Lands regeering niet verdaan, en maar hun eigen
grootheid beoogen. - Laaten wij maar de Gefchiedenisfe van ons Vaderland raadplegen, en zien hoe onze Voorvaderen, onder de Graallyke regeering, niet in eens, maar
van langzaarr,erliand, hunne vrijheid verlooren. De braaf
Vorst kan niet in ílaan voor zijn op--ílenwdkf
volgeren; de welgebruikte raagt tot 's Land welweezen
kan , door een heerschzngtig Vorst , misbruikt worden tot
onderdrukking van 's volks voorregten. Is dit zoo, mogen Regenten dan niet wel en te regt de noodige .omzigtigheid gebruiken, om te waaken , dat 's volks regten nimmer in gevaar komen? ik weet wel, die zoo denken
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ken en fchrijven, worden aangezien voor vijanden van het

Oranjehuis, en befternpeld tot de zoogenaamde Loevetlein-

fche Factie te behooren; maar waar bewijst men dit mede?
Kan men geen beminnaar van het Stadhouderlijk bewind
zijn, en tefFens een voorfiander van 's Lands vrijheden.
In mijne voorige aanmerkingen heb ik getoond de
noodzaakelijkheid der Stadhouderlijke regeermg; want onder zodanig een Landsbeftuur kunnen Stedelijke privilegien

best gehandhaafd, en de regten der burgers voor de inkruipende of overheerlchende magt der regenten befchermd
worden. De Stadhouder, als het eer(fe Lid van Staat,
kan, door een voorzigtig en wijs beleid, de hand van een
welzijn van 't algemeen belang, tusfchen Pro--dragt,o
vincien en Steden, bewaaren voor fchade]ijke tweedragt,
of 't eigenbelang van deeze of geene Provincie of Stad.
De burgerhand geniet ook, onder een wijs Stadhouderlijk
befluur, de beste bescherming voor zijne voorregten en
vrijheden. IIet belang vats 't Vaderland vordert
dierhalven, dat men geen inbreuken doet op de erfelijke
voorr-gten der Stadhouderen , (welke niet flrijden tegen de
Stedelijke privilegie. ,) maar dat zij daar bij in alle opzigten gehandhaafd worden. Doch daartegen vordert
ook het belang des Vaderlands, dat regenten en burgers
waaken voor alle inkruipende magt der Stadhouders ,waardoor zij nu, of bij vervolg van tijd, de magt zoudea.
verkrijgen, om met 's volks voorregten te kunnen handel en naar welgevallen. Want, dit toelaatende,zou men de
conflitutie onzer regeeringsvorm omn verre werpen, en liet
waare doeleinde van onze Gemeenebestregeering misfen,
— naamentlijk, om het wetgevenl en uitvoerend gezag
zoodaanig te bepaalen , dat daaruit het hoogst mogelijke
goed, en het minst mogelijke kwaad, voor ons Vaderland
uit voort kan komen. Dit is nu onbewimpeld het
gevoelen van mijn mond, pen en hart, en dat ik nodig
-geoordeeld heb te melden, ten einde men geen verkeerden
zin of meening aan mijn fchrijven geve; als niets anders beoogende, dan liet geene zou mogen dienen , tot de hoogst
neogelijke welvaard van ons lieve Vaderland."
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J. J. BJóRNSTaITL's Reize door Europa en liet Oosten. Vyfde
Deel. Te Utrecht, by G. v. d. Brink, jansz. en te Am/brdarn , by de Wed. v. Esveld en Holtrop , 1783. Behalvem
den Inhoud en den Bladivyzer, 491 bladz. in gr. octavo.

de afgifte van dit vyfde Deel, levert men ons de BrieM et
ven van den Heer Björnf khl , betreffende zyne Reize door

Zwitferland, Duitschland, Holland en Engeland. Die geleerde
Reiziger komt ons hier, even als in zyne voorige Reizen , inzonderheid voor, als een oplettend navorfcher van 't geen by
een beoefenaar der Weetenfchappen bovenal in aanmerking
komt. Ontdekkingen van die natuur te doen, en deswegens
aantekeningen , ten nutten gebruike, te maaken, fchynt het
voornaams bedoelde zyner reize in deeze Gewesten geweest
te zyn. Uit dien hoofde vindt men in deeze Brieven , buiten
ander, gemeene reisberigten , meerendeels een verflag van zyn
onderhoud niet Geleerden ; van zyne opmerkzaamheid omtrent
geleerde Maatfchappyen ; van zyne nafpeuring van Natuur- en
Kunstverzamelingen, en vooral van Bibliotheeken, zo die ten
openbaaren gebruike gefehikt zyn , als onder byzondere Per.
bonen berusten. Van dit alles.. geeft by telkens een onderfcheiden berigt , dat veelerleie geleerde aantekeningen behelst;
en by uitlek van dienst is, oni veelt zeldzaame Schriften te
leeren kennen. — Als eene byzonderheid van die natuur,
zullen wy hier mededeelen, het geen hy ons wegens de be.•
roemde Gouden Buie meldt.
Geduurende zyn verblyf te Frankfort , bezigtigde by ook het
Stadhuis, en zag daar voor eerst de Gouden Bulle. „ Dezel-„ ve is, zegt hy, een zeer eenvoudig handfchrift op perga, ment in kwarto formaat , en niettemin is dit boek , dat
zulk een (legt aanzien heeft, de grondllag van het flaatsregt
„ van Duitschland. liet is zonder alle uirerlyk fieraad , en
„ word in eene fchildpadde doos bewaard ; doch *ik twijfel
,, fchier of dit handfchrift wel het oorfpronglijke zij. Men
vereerde ons een gedrukt exemplaar dezer bulle , nevens
derzelver hefchriiving." Beter voldeed hem het exemplaar te
Mentz, in liet Duitfche Ryksarchief bewaard; dat insgelyks in
kwarto , naar op fyner pergament, ook fraaier en beter gefchreeven is, dan dat te Frankfort. Onze Reiziger, dit in 't
algemeen gemeld hebbende , op zyne eerffe befchouwing van
het Archief, geeft ons, by een tweede bezoek van hetzelve,
deswegens het volgende nadere berigt.
„ Zij is in t ergament niet een overtrekzel van zwart atlas
ingebonden. Op het pergament ziet men oud fchrift met het
jaartal 1356 getekend, het welk dienvolgens van het zelfde
jaar als de bulle is ; en dit zou tot een bewijs kunnen dienen,
dat dit exemplaar één van de ePrfte oorfpronglijke fchriften is.
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De hulle beftaat uit 29 bladen in eene foort van klein folio formaat , en is op pergament fraai gefchreven. Men vind daarin
,dezelfde fpelling als in het Frankforter exemplaar: 'er komen
geen tweeklanken in voor, en voor eenen zelfklinker leest men
doorgaans ci in plaats van ti, als eleccio in plaats van eiectio,
e. z. v. , men ontdekt veele verkortingen en dergehjken. Alles, zelfs de vorm der letters, verraad den tijd , waarin de
monniken onagtaaame fchrijvers waren. Men vind ook Wituil
in plaats van nihil, het welk fchijnt te bewijzen, dat de fchrijver , of ten minflen de affehrijver, een Italiaan geweest is.
Verder komen in deze beide builen menigmaal verfchillende
leeswijzen voor: zo dra ik het boek maar open Doeg viel 'er mij
ééne in liet oog; ik heb in mijn gedrukt exemplaar verfcheiden
van dezelve aangetekend. De eigenlijke bulle zelve, of de zegelbus , is van het exemplaar afgevallen : dezelve beftaat in eene zeer dunne gouden plaat , welke omtrent de dikte van een
dukaat heeft; het rood wasch is insgelijks van elkander gevallen , en de (tukken daarvan worden in de gouden doos, welke
in papier gewonden is, bewaard. Dit exemplaar heeft dezelfde
ilempels en merktekenen als dat te Frankfort. Op de ééne zijde namelijk ziet men den keizer, KAREL den vierden, in keizerlijk gewaad op den troon gezeten; ter regterzijde heeft men
den gekroonden rijksadelaar, en ter linker eenen gekroonden
leeuw met een dubbelen Haart; het wapen van Boheme. Rondom
ftaat met groote Gothifche letters of monniksfchrift , KAROLUS

Qjiartus Divina favente Clementie Romanorum Imperator, femper

Augustus et Boemice Rex. Op de andere zijde vertoont zig ee-

ne eerepoort, of een zegenboog, niet een toorn ter wederzijde: men zou dit lchier voor het kapitool, zo als liet in zijn
tijd was, kunnen aanzien; midden in den ingang der poort Raat
gefchreven f4urea Roma; rondom aan den rand leest men het
vaers, Roma caput mundi orhis regit frena rotundi (*). Deze
bulle is in het Latijn opgefteld , en vervat de grondwetten van
het Duitfche rijk , door KAREL den IV, in tegenwoordigheid
der keurvorften en (lenden, op den rijksdag te Nurenberg en
Metz, in het jaar 1256, opgefteld en bekend gemaakt. Men
is in verbeelding geweest, dat 'er maar één oorfpronglijk exemplaar
„ (*) Ik denk, dat het zijn moet, gelijk men gewoonlijk opgeeft, en
liet vers eischa,

Roma caput mandi regio orbis frena rotzndi.
ten zie de afbeelding (les zegels, naar her Frankforter oorfpronglijke in
IIENR. GUNTH. THULEMARIS trait`. de Nulla !l:11'ea, etc. p. 55. de aurca
Bolla KAROLIS IV ex antographo eiba al H. C. THULESIABIO, lleidc'lb.
1682 4to agter den titel. Agter het Urkr ndcn-Buck zur guldenen Btrlle,
til. 260 bij JOHAN DANIËL VAN OLENSCHLAGERS Neuc Erlatiterung der gul
Bolle, Frankfort and Leipzig 1766 4to.; en voor den titel van jon.-den
JAC. SCMAUSS>'rNs Corpus Jurk Publ. /ledere. Leipzig i 7r4 groot Ivo."
,
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plaar van de gouden bolle was , namelijk het Frankforter:
maar dit is eene groote dwaaling : want elke Keurvorst kreeg
'er één voor zig, het welk dus reeds zeven uitmaakt, en men
kan zig ligt verbeelden , dat de Keizer ook niet vergeten zal
hebben , 'er één voor zig te behouden. Te Nurenberg vind
men 'er ook één. Mogelijk word 'er te Praag ook één bewaard, wijl de Keizer 'er, als Koning van Boheme, zijne kan
lentfiCche exemplaar verdient egter de mees--felarijhd.HtM
te opmerking , wijl het, als een volkomen geloofwaardig fink,
in de riikskanfelarij hij den Keurvorst, welke aartskar:felier des
heiligen Roornfchen rijks is , gelegd werd. Het Frankforter is
noch een oorfpronglijk , noch een fraai , met één woord, op
geenerlei wijze merkwaardig fink, Ichoon verfchciden geleerden zig door dit vooroordeel hebben laten misleiden, dat in
de herzenen van onkundige burgers geteeld is."
De Heer Bj3rnfdhl vond in dit NlentfUche archief ook liet
eerie oorfpronglyke fchrift van het Westphaalfchc vredeverdrag, dat , op papier in folio gefchreeven , door de gevolmagtige ministers van alle de deelneemende Mogenheden , ten getale van 35, den y, Oéober 1648 , ondertekend, en met elks
byzonder zegel , waar van de voornaamlie door zyden lhoeren aan het gefchrift vastgehegt is , voorzien zyn. Insgelyks
het intirument van dit vredeverdrag, door de Koningin van
Zweden, die 'er haaren naam met groote letters eigenhandig
onder gefield heeft, ondertekend. Als mede dat door de Ko
ondertekend. Doch, naar het inftrument,-nigvaFrky
dat de Keizer zelf ondertekend heeft , verneemende, berigtte
men hem, tot zyne verwondering, dat liet zelve hier, in de
rykskanCelery zelve, niet gevonden werd. — Voorts tekent
by nog aan, dat by het oud(le dokument, 't welk in liet archief van Ments voor handen is, mede gezien heeft; naamlyk
een diploma van den Keizer LODEWYK den I1, van liet jaar
855. Zyn naam is gefchreeverl IILollovICUS : by overleed in
het jaar 875,
,

Taal- el; Dichtlsevende Oefeningen van liet Genootfchap ter fpreuke
voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. 4n Prijs
Pierde Deel. Te Leyden, by C. v. Hoogeveen junior-vaerzn.
en C. FFleyligert 1783. Behalven de Voorreden en den Inhoud
324 bladz. in gr. octavo.
Vier Prysvaerzen, ten onderwerp hebbende Gods Wysheid in
zyne Werken , Rellen ons hier dit gewigtige Stuk op 't lee-

vendigfte voor: zy noopen den Leezer om Gods werken Reeds
met meer oplettendheid te beschouwen, en den wyzen RMaaker, uit een gevoelig hart, te verheerlyken. De verdere Men-.
geldichten gaan , volgens den aart deezer verzamelinge, over
verfchillende Poorten van onderwerpen, en leveren ons een
aan_
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aantal van Dichtstukken, die 't keurig(te oor kunnen ('treeien.
Men leeze, tot eene proeve , het geen ons de Heer . H.
v. d. Palm wegens de Weldaadigheid indeezervoege onder 't oo;;
brengt.
Gij, die, in 't bovenmaenfclze rijk,
Gekoesterd in den fehoot van 't onbegrensd vernnogen,
Uw lof door 't ,f reeiend choornau,zijk
J a,a duizend Englen ziet verhoogen;
Die , ivenge op 't nietige aardrijk woont,
De vreugd, den ivellust doet herleven
En uit liet blij gevest, de zaligende dreven,
Dc Godheid naar beneden troont !
Gij waart het , 6 Weldaadigheid !
Gij waart het, die voor 't oog der wijze Algoedircid fpee.'a'e,
Toen cone wenk der Majesteit
Aenn 't Niet het aenzijn mededeelde;
Toen zij haer fchepslen, err' verdwaeid
Van 't o i'erleidbre fpoor der reden,
Een nieuwe bron ontfloot van ware zaligheden,
En zelf op 't aerdrijk is gedoeld.

En wekt uw glans, S Fleme fpruit,
De onj'rafbre neigingen der blijde Hemelfchoren,
Lokt hij de hooge Godheid uit,
En kunt gij 't eindloos Al bekoren
Hoe moet dan 't lage menschdom niet,
Linen zulk een drift hun 't hart kan roeren,
Zich tot den hoogjien trap van wellust heen zien voeren!...
Zwicht f ervling , zwicht voor haer gebied.'
Zwicht liervling., en verdoof geen draft,
Die 't onvervaischt gevoel zoo zacht, zoo teer kan trefere
Ven jànaed niet roekeloos een gift ,
Die boven 't fiof u kan verhej%en.
Hij , die de laffe f avernij
Van 't vuige zelfbelang ontwvijken,
En in verheven deugd de Godheid durft gelijken,
Gevoel, gevoel, hoe groot hij zij.
Verheven doel, het lage fiof,
Dat zich door loutren fchiin zoo dikwerf laat verbiirtden,
Schudt hier de jlaeffche kluisters of,
Die 't aen de nietige nerd verbinden ,
En niet, bezielt, door de eêlfe deugd,
't Heelal als uit haar oog verdwijnen,
Het mengt zich in den drang der glocnde Serafijnen,
En kaedt zich in een zee van vreugd!
p4Eega
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Een vreugd, waervan het f aeuw penfeel
Eens Dichters zelfs geen Jchets, geen fclaaduw af kan malen,
Al nam hij voor zijn dichttafreel
Het goud te baet der zonnefiralen.
Geen krans die de ijdele eerzucht vlecht,
Geen (chat door koningen bezeten ,
Haelt bij het f reelend zoet , door 't onbeviekt geweeten,
Ben 't oefnen van de deugd gehecht.
Dat vrij 't wellustig ledikant
Der ongebonden weelde u 't vleiendst zoet voorfpelle,
Keer jiervling, keer te rug, eer fchand'
Eer wanhoop u alom verzelle.
Gij zoekt met rustelooze fchreen
Uw hoogst geluk in ijdele vertooning,
Maar treed in deze hut, zie in die lage wooning
Een fchets van ware zaligheën.
Zie daar een fchaemle Meeuw, bezield
Met ware dankbaarheid , zich in 't genoegen baden,
Van, voor haar Redder neêrgeknield,
Hem met haer zegen te overladen.
Zie , hoe ze, in 't edelst vuur ontgloeid ,
Doer fiem en fpraek haer thans ontbreken ,
Het vuuri,gkloppend hart, het druipend oog doet fpreken,,
En met haer tranen hem befproeit.

Zie hoe 't dien edlen 't hart verrukt,
Dat een onnoozel kind hem vleijende de wangen
Met ftamelende lipjes drukt
En fchreijende aan zijn hals blijft hangen.
Zie, hoe 't weldadige g emoed,
Wen andrer rampen het doen zwoegen,
I?a elke teedre zucht een bron vindt van genoegen,
Die moeite en fchatten ruim vergoedt.
Gij zijt het, 6 Weldadigheid!
Die 't menschdom , door ket gif der zinbetooveringen
Van 't fpoor der reine deugd verleid,
Den wellust fchenkt der hemellingen.
Onttrekt gij de aerde uw gnnstbew,•ijs,
Dan is ze een kuil van monierdieren,
P{'aer heerechzucht , vuig belang en rooflust zegevieren;.
En Jchenkt gij 't ze is een Paradijs.
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Blijf eeuwig, grootfche hemeldeugd,
Blijf eeuwig in het hart van Adams nakroost wonen,
Uw onbevlekte aielsgeneugt
IVekke ieders hulde en dankbre tonnen!
Dan valt het dwingende geweld;
Dan blijft de onl'chatbre deugd in tivaerde;
Dan bloeit verdraegzaemheid , dan ziet ,n'alám op aerde
Den voorfpoed i vrée, 't geluk lherfleld.
Schets van Nederlands rampen door de overfiroming der dijken ver
Lentemaand dezes jaars 1784, door vlr. E. J.-orzakt,in
B. SCHONCK ,Rector der Latijnfche Schoolen te Nijmegen. TeNij_
wiegen, by A. v. Goor. In groot octavo i6 bladz.
In dit Dichtfluk fchetst ons de Heer en Mr. Schonck, een
leevendig tafereel van het ongelukkige lot zyner Landgenooten , in de laatcc overfa rooming ; by beveelt hen , niet fineekbede oen Gods hulp ter reddinge, aan de barmhartige m ede
cieelzaamheid der vermogenden aan , en , in 't verzekerde
vooruitzigt van derzelver onderleuning, wekt hy de cngclukkigen, doch hier door gered , op tot Bene hartlyke danhe kentenis. Des Dichters taal is gemeenlyk treffend; en hy heeft
zeer wel gebruik weeten te maaken van eene verfcheidenheid
van tooncelen , in een algemeen onheil; waarvan de volgende
coupletten tot een voorbeeld kunnen dienen. Men
tragt zig te redden, maar 't hollend' water maakt zulks be,.
zwaarlyk:
Hier echter poogt een Boer in dezen bangen nood
Die zijne worst'ling fchjnt te tergen,
Het lijf op 't rieten dak te bergen;
Dan ach! de but fort in, en hij.. hij vindt zyn' dood!
Ginds f aat een'ong'ling , door den zwaaren last bezweekex
Des grijzen Vaders, dien hij fchraagt,
En op zijn forfche fchouders draagt;
Terwijl hij radeloos blijft in den modder fleeken.
Daar klimt een huisgezin den flijlea ladder af,
On in een' boot liet woén der baarea,
En naakend doods-gevaar te ontvaaren.
Doch 't vindt in dezen boot zijn' doodkist en zijn graf
Van een zagter aart is een volgende teoneel, dat wy daarom
bier nog plaats zullen geep: en,
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.------ onnozelheid kent rampen noch gevaaren,
Zij flapt in haar :n bangflen nood ,
En fpeeit op de oever van den dood ,
ya lacht in 't midden van het heftigst onsen der baaren.
Lints drijft een' wieg! .. 8 bang en nooit gezien gezicht ! ..
Men durft zich tot haar redding waagen ! . .
Men grijpt ze ; .. 't dek wordt opgehangen ! . .
En ziet ! . . in deze wieg /laapt een aanminnig wicht!
't Ontwaakt.. liet lacht.. een blos ligt op de roozett Wangen..

Het reikt zijn handjes, blij te moe,
Al fpeelend zijn' Verlosfers toe;
Die 't, uit den nood gered, met drift in de armen prangen.
De waare grootheid van een Volk; of vrije gedachten over de
duurzaamheid, de magt en het geluk van een Staat. Te Dordrecht , by F. WVanncr 0784. IJehalven het Voorbericht 047
bladz. in gr. octavo.

de drie opgemelde onderwerpen, de duurzaamheid, de
O ver
raagt en het geluk van den Staat, als de grondflagen der
waare grootheid van een Volk , levert ons dit Gefchrift wel
aaneengefchakelde Staatkundige bedenkingen , die door Gefchiedkundige proeven opgehelderd en bevestigd worden. Alles loopt, naar 't oogmerk des Schryvers , t'zatnen , om te bewyzen, „ dat de vrijheid der volken ,gelijk ook de zekerheid
y , der landlieden, in 't geruste bezit der vruchten van hunne
„ vlijt , en in de erfnis hunner ouderen , de twee groote
„ grondzuilen zijn , waarop het geluk van den Staat rust : van
„ dezen alleen hangt deszelfs magt af, welke zijne duur„ zaamhcid moet beveiligen ; derhalven kan men zeker bewee••
,, ren, dat een Staat duurzaam, magtig en gelukkig, dat
,, een Staat waarlijk groot moet zijn, wanneer de voorhanden
„ zijnde Wetten het volk in een gerust genot van de rechten
„ der natuur flellen,en 't zelve daarin bevestigen en befcher„ men." 's Mans gedagten over dit onderwerp zyn hier met
de vereischte bondigheid ontvouwd , en ze worden niet leevendigheid aangedrongen.
Verzameling van alle de voorgevallen Handelingen orntrend dererfchi lens over liet Stuk van de age, twjJ hen Ridderfehap en
Steden de Yceren Staaten der Provincie van Over' fe!; op die
binnen Deventer gehoudeiae Extraordinaris Landdagena van 2t
Aug. en 17 en fegq. der maand September van den jaare 1783.
Te Deventer , by L. A. Kartenherg 1783. In gr. octavo 8o
Mala.
eeze Verzameling behoort, zeer gepast, bv de Historie van
l.e& agtregt in de Prorintie van Overt' fel door Mr. G. Dvvt-
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waarvan wy voor eenigen tyd gewag gemaakt heb
kan hier uit afneemen , hoe verfchillend Rid--ben(*).M
derfchap en Steden over dit Stuk denken, en op welke gronden zy ter wederzyde hun beweerde vestigen; waarmede
men, om die gronden te beoordeelen, het bygebragte door
den Heer en Mr. Durnbar, in 't bovengenoemde Gefchrift,
kan vergelyken.

EAR,

(') Zie A!gem. Fad. Levero f. V. D. hl. r73.

Historisch Verhaal van de onwettige behandeling de Provintie en
Stad van Utrecht aangedaan , in de jaaren 1672,73 en 74. Ge
Voorreden 212 bladz. in gr. octavo.-drukt1784.Behalvn

Een naauwkgurig verflag van 't voorgevallene in dien tyd, 't
welk Rrekt ter billykinge van de poogingen der in-en opgezetenen van Utrecht, ter handhaavinge hunner Vryheid; waartoe de Schryver zyne Landsgenooten opwekt, hen tevens ver-.
maanende, om fteeds met bedaardheid, zagtmoedigheid, befcheidenheid en voorzigtigheid te werken.
Redenvoering aan de gewapende Burgerij in Neérland. Te Ut
recht, bij J. M. V. Vlootera, 1784. Behalven de Voorreden,
IC?. bladz. in octavo.
oplettende doorbladering deezer Redenvoeringe, heb"
B bendewy
dezelve uitneemend wel gefchikt gevonden, om

den Landzaaten, althans naar de hoogftewaarlbhynlykheid, onder het oog te brengen , waar de bronwellen van 's Lands ver
niet te zoeken zyn; en wat 'er vereischt worde,-derfalo
om deszelfs gebeden ondergang voor te komen, in zo verre
de werkzaamheid der Burgerye daartoe bevorderlyk kan wee
zen, door behulp van braave Regenten., onder het flaatkundige beftíer van 's Lands Vaderen , dat men hunner wyze
voorzigtigheid aanbevolen laat. Het onpartydige is 'er zo wel
in agt genomen , als men in de tegenwoordige oml andigheden verwagten kan; de daarin gevoerde taal is heeds veymoedig, doch te gelyk becheiden, en toont beftendig een
recht manlyk Vaderlandsch hart , dat gevoelig aangedaan is
over 't lot onzer Gewesten, en haakt na een gunftigen keer
van zaaken, waardoor Nederlands welzyn bef endig bevorderd kan worden. Over t geheel genomen , heeft ons
dit Stukje zo wel voldaan , dat wy deszelfs leezing den
Nederlanderen wel ten ;terkfte durven aanbeveelen.
-
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Zedelyke Verhaalen , getrokken uit de Werken van de Heeren
.n'_ARrvevn, MERCIER en anderen der beste hedendaatfclie Sel2ryvcrs. 111et nieuw geinve teerde Kunstplaaten verfierd. e gtfle
Deel. Te Amfierdam, by A. Mens Jansz. , 1783. In octavo
37,E bladz.

men levert ons, in dit Deel , weder een drietal van zeer
we!uitgevberde Verhaalen , die verscheiden nutte Zede
aan de hand geeven. Valnaiers, hoe agtens--lerin
waardig door zyn voortreffelyk character., is , ongelukkig, by
zyne Landsgenooten een voorwerp van minagting. zo dra by
bekend Raat als een Vondeling. Op het ontdekken zyner
Moeder kent men hem , als iemand, wiens Vader om een
hem ten last geleiden man flag gevonnisd, en der gevangenisre
ontvlooden is: eene nieuwe rede voor de Natie, om hein,
niettegenftaande zyne braafheid, des te meer te verfmaaden.
Hy is dus, hoe lofwaardig anders, een flagtoffer van 't haat
vooroordeel, dat zeer algemeen onder alle Natien heerscht;-lyke
't welk een braaven Jongeling met fchande overlaadt, om een
misdryf zyner Ouderen, waaraan by volftrekt geen deel heeft;
en welke fchande, zo ze al plaats mogre hebben, by door
zyn loffelyk gedrag ten vollen uitwischt. Het onredelyke bedryf derzulken wordt hier in 't klaarte daglicht gefield; en 't
loopt te flerker in 't oog, daar 't eindelyk openbaar wordt,
dat zelfs de Ouders niet te befchuldigen zyn. De Vader is
te onregt gevonnisd, en de Moeder heeft naaren Zoon, niet
dan in den uiterilen nood, en niet de hoogde voorzigtigheid,
ten Vondeling laaten leggen. By deeze gefchiedenis van
T^ahniers komt die van Sultan Masfoud, welke ons , in de
wederkeerige regeeringswyze van dien Vorst, het afichuwelyke der Dwinglandye, en het beminnelyke eener regtmaatige
VoIksbelluuringe, ten leevendigite afmaalt. En in de
derde plaatze fchetst ons het verhaal der lotgevallen van de
tederminnende Amelia, met die van haaren Minnaar Charles
Volley, op 't krat;tigfte, welke akelige gevolgen eene niet
wel overleide botviering onzer driften te wege kan brengen.
Dit edele paar Gelieven , op 't hartlykfte in kuifche Min aan
elkanderen verknogt, ondervond zulks ten finertelykile ; en,
't geen ten aanzien der Minnedrift daaromtrent opmerkzaam
is is 't ook omtrent alle driften , die, by mangel van eene
behoorelyke beftiering, den hartstogtlyken Mensch dikwerf aan
jammerlyke onheilen bloot hellen,
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hengel thriften, zynde vrye gedachten over verfchillende onderwerpen. Door ABDI.kS VSLINGIOS, A. L. 111. Dr.
Th. et Ph. Profesfo , en Leeraar der Hervormde Gemeen
te Bergen op den Zoom. Te Ain//erdanz, by M. de-te
Bruyn, 1784. ehalven de Voorreden, 352 bladz. in gr.

octave.
it een voor enigen tyd gemeld Onc'erzoek , betref en ie
de gel'angenneaning van onzen heil/and (*), hebben we
den Hongleeraer Velii;gnus reeds lesren kennen , als iemand, die zich niet llaefsch verbind een de gewoone wyzen van denken, en, op eigen overtuiging, geen zwarigheid maekt, om van het gemeerlyk betreden pad af te
wyken : hoedanig ene vrymoedigheid , wanneer ze met
oordeel gebruikt word , ons guntlige gedachten van een
Schryver inboezemt. Met dit gunftig denkbeeld ontvingen wy deze A7engelfchriften; en 't is ons ten uiterlle
aene;enaem te kunnen melden , dat wy ons in onze verwachting niet bedroogen gevonden hebben. Ze behelzen , overeenlcomilig met den tytel , bedenkingen over
verfchillende luorten van Godgeleerde en Uitle ;kundige
onderwerpen , die de Autlleur met ene oordeelkundige
veymoedigheid behandelt. Merendeels zyn 't , zo als de
Voorreder) aenduid, bedenkingen , die zyn I loegeerwaerde
al vroeger minder of meerder op 't papier geheid had; mi
die by nu, by meerder ledigen tyd, getoetst, befchaef<1 en
in orde gebragt heeft, ze komen des niet voor als vluchtige, verhaeste gedachten , waeraen ene verhitte verbeelding
niet zelden deel heeft; meer als aenmerkingen , die met be
daerdheid nagezien zyn; weervan ze ook gemeenlyk in d:
uitvoering getuigenis dragen ; en uit welken hoofde zy t e
aecr verdienen met opmerkzaamheid nagegaen te word
den,
In dc eerffie plaetfe verleent by ons ene verde(i ícg t o
enige Schriftuunlyke verhalen, die 't Ongeloof in e eo betpot
h?. IoC,
() Zie .11 T'zr1. !etter" IV,
-
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fpotlyk licht poogt te i}ellen. „ Men ontmoet, zeggen
„ zy, in den Bybel, verfcheiden berichten van veldffagen,
„ in welke geheele legers, fchoon by uitlek talryk, tot den
„ laetjlen man toe, vernield zyn; daer ondertusfc'ren geen
„ énig Israelit in dezelve zoude gevallen zyn : dit is tegen
de gezonde rede; dit is voltrekt onmogelyk!"
De voornaemtte gevallen , waerop in dezen geoogd word,
zynde aangetekend Nunn. XXXI. 7. en 49. Sof. VIII. 22
en 24. X. 33. XI. 8. Richt. IV. 16. en 2 C/-rron. XX.
26. Zyn Hoogeerwaerde neemt de vier eerst opgenoemde
plaetzen in overwegingen, en felt het nagaen der twee
laettlen uit tot ene volgende gelegenheid. Door ene oplet
-tendorfchigmande,orlkundige verklaring dier berichten , vergezeld van ene door belezenheid juiste keuze van foortgelyke verhalen, door ongewyde Schryvers geboekt, toont de geoefende Ve;ingius ten
klaer{le, dat zulke befchimpingen van 't Ongeloof de geloofwaerdigheid der Bybelgelchiedenisten niet verzwakken,
maar eer de onkunde , de onhelezenheid en 't onvernuft van
zulke onbezonnen tegenftreveren der Openbaringe aen den
dag leggen.
fly deze verdediging dier Scbriftunrplaetzen komt voorts
•e 'erhandeliag, strekkende ten bew.vyze, dat de begraving
van Jezus niet behoore tot den ('tact van zyne Vernedering.
Het is naamlvk bekend , dat men, in de Godgeleerdheid , den Mesfias gewoonlyk beschouwt in twee Staten ,
in dien der Vernederinge en der Verhooginge; als mede
dat men die Staten in etlyke trappen , die echter in verfchillende getale geteld _worden , verdeelt. Hieromtrent nu heeft
de Hoogleeraer opgemerkt, dat clie hein bekende Godge.
leerden, meer of min duidefyk , onder die trappen van Ver
ook de Begraving van jezus tellen ; waer tegen-nedrig
nogtans, zynes oordecis, gewigtige redenen aengevoerd
kunnen worden. De gebruikelyke befchryving van
's Hcillands Staet van Vernederinge zelve geeft hem aenleiding, om die algemene aengenomen gedachte van 's Heillands begraving te verwerpen, en de redenen , die zommien bybrengen,• om dat algemene gevoelen te (laven, vind
by in genen deele overtuigend. Zulks getoond hebbende,
ontvouwt by wycers de redenen , die hem bewegen , om
deze opvatting tegen te (preken , integendeel te (tellen , dat
de begraving van Jezus niet tot den Staat zyner Vernederinge behoore. „ Jefiis begraving," zegt by daarom ten befluite ,, wil wen dezelve een onderfcheiden !Iaat noemen,

,,kan
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kan niet anders genoemd worden , dan een midden , een
„ tusfchenftaat, tusfchen Christus vernederiuge, en tus,, fchen zyne verhooainge; een Raat van ruste voor den
volkomen betaald hebbenden Borge; een bewys van
„ deeze zyne alzints volmaakte voldoeninge aan alles,
„ wat Hy, als de betaalende Middelaar, doen en lyden
„ moest."
Een derde hoofdonderwerp, waerop de Hoogleeraer zy.ne aendacht byzonder gevestigd heeft , is de Melaetsheid
der oude Israëlieten, bedoelende voornae;iilyk het beantwoorden van twee gewigtige vragen nopens dit íluk. „ r.)
„ Is die melaatsheid der oude Jooden Bene byzo ndere, aan
„ Jacobs nagellacht alleen eigen, kwaad geweest, of was
„ zy dezelve met die kwaaien , welke wel byzonder in
„ Egypten en Syrien , maar ook by andere volkeren, voor„ al in heetere landflreeken , oudtyds gevonden werden ,
„ by fommigen van hen nog plaatse hebben, en onder den
„ naam van melaatsheid bekend (laan? En (2.) Was die
„ Israël kwellende melaatsheid al of niet befinettend ?" De
thans afgegeven Verhandeling bepaelt zich tot het bea.rtwoorden der eer[te Vrage; zullende de twede in een vol=
gend Deel opgelost worden. Na ene nauwkeurige overweginge van dit onderwerp, tiet ene ontwikkeling der rede
worden, moet men -ne,iditrwzybgea
zyns oordeels, zich verklaren voor 't gevoelen van hun s
die beweren , „ dat de melaatsheid der oude Israëllers was
„ eene byzondere, aan Jacobs nageflacht alleen eigen, en,
door en naar eerie Goddelyke bedrei mite , opgelegde
„ plaag." Tevens geeft de Autheur te kennen, dat zyne
volgende Verhandeling dienen zal, om, by de beantwoording der twede vrage, te toonen, „ dat die melaatsheid
,, der oude Jooden geenfints befmettende genoemd moge
„ worden."
Op deze Verhandeling, volgt verder ene nieuwe verklaring
van Na^mans verzoek, 2 Kon. V. i7; 't welk, gelyk men
weet , aen verfchillende uitleggingen onderhevig is , vooral
met betrekking tot het tivaeroin? of het oogmerk daermede
bedoeld. De onderzoekende L'Plingius heeft zich niet kunnen verenigen met éue der uitleggingen die hem voorgekomen zyn; waervan by het hem onvoldoende in ezen onderfcheidenlyk voordraegt. By het navorlchen hiervan is
zyne gedachte gevallen, op ene, zo veel wy niet heul weten, gansch nieuwe verklaring van dit voorlel, volgens
welke de ware zin deze zon zyn. „ Laat u,vet knecht
v
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, my Naa inan naamlyk; gegeevén worden liet werk van
„ twee of van één juk muilezels land; dat is; eenfiuk land 1
zoo groot als twee muilezels op eenen dag ploegen kunnen.'

Men mag dit begrooten op een ftuk lands van ongeveer
zeshonderd gemene roeden in 't vierkant; en als Nauman
fprcekt van liet hem te geeven , heeft men niet te denken
om ene gifte, als een gefchenk; maer om een overgeeven
in ei gendorn tegen een geticlden koopprys. Naàman ver
dan, dat de Propheet Eli/a, door zyne gunflige-zoekt
voorlprack, by Israëls Koning gelieve te bewerken, dat
het hein , fchoon een Syrier zynde, vry mogte ftaen, zodanig een (huk lands in Israëls Ryk te koopen; dat het
een geërfden in Israël mogte toegelaten worden, hem liet
zelve in eigendom over te doen. De rede van zodanig
een verzoek is te vinden in zyn oogmerk: on niet meer
brandoffer of fachtofer anderen Goden te doen, maar den
HEERE; by wilde , van tyd tot tyd, den God van Israël,
niet verzakinge der Afgoderye, allen plechtigen Eerdienst
bewyzen; daertoe enige dagen in dat Land vertoeven; en
om zulks op ene voor hem welvoegende wyze, zonder
anderen lastig te vallen, te kunnen doen , wenscht by zodanig een ttuk lands in eigendom te hebben ; ten einde
vervolgens de noodige fchikking te maken, om zich als
dan, met zyn gevolg, in dat• geval, voor dien tyd, aldaer op zyn eigen grond te onthouden. De Hoog
helt deze zyne gedachten vry aennemelyk voor,-lera
en geeft ze dus ter beoordelinge van des kundigen over.
Ten laetae voegt by nog, by deze opgenoemde Stukken, ene Nederduitfche vertalinge zyner Latynfche Reden
toen by in liet jaar 1757, tot het-voering,ptld
I-Ioogleeraerfchap in de Heilige welfprekendheid en de
Griekfche tale beroepen was. Het onderwerp dier Reden
de voortreffelyke wefprekendheid der Euange--voerings,
liepredikers , boven die 'an de oude Griek fclee Redenaers;
en zyne beweerde ftelling is bepaeldlyk deze. „ De fpree„ kers in liet Nieuwe Testament zyn, de regelen der re„ denkunf'e zelve rechters zynde, veel grooter; zy zyn
,, veel waardiger Redenaars, dan de voornaamíte onder
, die der Oude Grieken." Zyn Hooggeleerde behandelt
dit Stuk zeer wel, en maekt vooral ene treffende vergelvl:ing tusfchen de twee beroemdlle Griekfche Rekenaers
IsOCRA'FES en DEMOSTIJENES en de twee Enangelie Leeraers PETRUS en PAUL IJS, in welke de twee Iaettlen de
twee eerstgeiiQemden ver te boven gaen.
Meta
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Men vind des in deze Mengelfchriften ene verfclieidenheid van onderwerpen, zo wel behandeld, dat men reden
Nebbe, om derzelver vervolg met verlangen te gemoet te

zien.
Bet Ongeloof onverfclioonelyk. In 't Engelsch befclirecven ,
door j. SQUIRE, Dr. in de H. Godgel. en Alerk van 't
Kabinet van Z. K. H. de Prins van T'Valles. Met aanmerkingen vermeerdert. Te Amierda^n, by W. Tm mink,
1784. Behalven liet T7oorwerk 423 bladz. in gr. octavo.
y kunnen her hoofdbedoelde van dit Gefchrift niet
beter uitdrukken , dan met de eigen woorden van den
Schryver zelven , welke zyne Voorreden aldus aenvangt.
„ Het oogmerk van dit Gefchrift is , om onder 't oog
van zodanige Leezers, die opmerkzaam zyn, en wier
„ hart daartoe wel gefteld is , een agtereenvolgend, klaar
„ en eenvoudig onderzoek der voornaamfle Groodflelfin„ gen van den Natuurlyken en GeopenbaardenGodsdienst
„ te brengen: de grondtlaagen 'er van wel te vestigen;
„ de Wetten der Zedelyke daaden 'er uit af te leiden,
en de flerkfle beweegredenen aan de hand te bieden, die
ons verplichten moeten, om ons , overeenkomllig die
„ Wetten, te gedraagen. Ik (lel my hier voor om aan
„ te tonnen , dat de groote Waarheeden en Plichten van
,, den Godsdienst cnaffcheidenlyk verbonden zyn met liet Ge„ loaf aan een Opperst IVeezen; met de zuiverte grond lIel„ Tingen der rechte Rede; ons waar geluk, en 't aanhou„ dend belang der Haatfliahpye. ---- Ter bereikinge
nu van dit bedoelde is de fchikking en uitvoering by„ zonder wel ingericht.
Na enige voorafgaende opmerkingen , over het voorflel]en en onderzoeken der bewyzen voor de waerheid van
den Godsdienst, handelt Dr. Squire, in de eerfteplaetze,
over Gods beftaen , als de eert 't e oorzaek van alles wat
buiten hem aenwezen heeft; vervolgens over Gods Eigenfchappen, en voorts over de Godlyke Voorzienigheid.
Zulks leid hem tot de befchouwing der daeruit vcorvloeiende verplichting van den Mensch, zo jegens God en den
Naesten , als jegens zichzelven ; welker in agtnemiug by
byzoniier aendringt uit het belang dat de Mensch in 't
handhaven zyner plichten heeft; waerom by hiermede
verknocht doet gain ene overweging van de ®nflervehvk-
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beid der Ziele , en derzelver toekomenden Staet, 't zy ter
belooninge of ter Itraf e. Dus ver den Natuurlyken
Godsdienst befchouwd hebbende, gaet by wyders na, in
hoe verre de Rede op zichzelvc te kort íchiete; en dit doet
hem voorts het oog vestigen op den geopenbaerden Godsdienst, zo als dezelve door Jezus Christus en zyne Apostelen verkondigd is geworden . --- - By de Nederduitiche
vertaling van dit Werk heeft men 't niet ongepast geoordeeld nog vooraf te laten gaen , een betoog van de Godlykhei.. der Mozaifche Openbaringe, als mede van derzel\-er
verband met, en betrekking op het Evangelie. Dit
afgehandel..i zonde volgt des Autheurs trapswyze voortgaend
betoog van de Godlyke zending van Jezus Christus, en de
geloot.vaerdigheid der Euangelifche Schrifren, welken ons
daervan getuigenis verleenen: niet aentooninge, hoe de
uitwendige en inwendige bewyzen hier te zamen loopen ,
o'e ens desaengaende een vasten grond van verzekering te
verlenen : waertoe ook de Heer Vertaler nog enige breedvoerige aenroerkingen iI! dit gedeelte ingevlochten heeft.
Na dit alles verledigt zich Dr. quire tot het uit
den weg ruimen der voornaemfie zwarigheden en tegenwerpingen , die men zeer ongepast tegen cie waerheid van de
Christelyke Leer, als ene Openbaring van Gods Wil, inbrengt. En laetstlyk beluit by zyn Werk niet zeer wel
Ingerichte vermaningen zo aen de Ongeloovigen als aen
de Geloovigen. --- - -- Onze Autheur behandelt de hier
opgenoemde onderwerpen te gelyk beknopt en klaer, met
ene overtuigende bondigheid; des zyn Uefchrift met het
hoogfte regt geteld moge worden, onder die Schriften,
welken met vrucht beoefend, kunnen worden, ter werkdadige kennisfe van den Natuurlyken en Geopenbaerden
Godsdienst,

--

---

De heugelijke verwachting van liet Yoodfehe Volk , in XX
Tlertoogen, naar het redenbeleid van Apostel rnuLUS, in
het elude Hoofdfiuk van zijnen JJriev aan de Romeinen..
Door J. FRANTZEN, Hoogleeraar in de Godgeleerdheid
en Predikant te 's Hertogenbosch, beroepen te Groningen.
Te Leyden, by A. en J. Honkoop, 1?8-. Belaalven hei
Voorwerk 372 laladz, in gr. octavo.
olgens den Hoogleeraer Frantzen , behelst het elfde
'jHoofduluk
van des Apostels .Brief aen de Romeinen
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ene beantwoording der tegenwerpinge, dat God, naer
zyne Leer, het Joodfche Volk, zo voor tegenwoordig als
voor 't toekomende, zyne gunstryke goedertierenheid geheel
en al zou ontzegd hebben; 't welk niet over een te brengen zou zyn, met de ongeranderlyke beloften van den getrouwen God, wiens neem Ontfermer is. „ Ter wê°rle;„ ginge nu hier van, zegt de Hoogleeraer, leert de Apos„ tel, dat de verwerping van Gods oude volk niet moest
„ algemeen begreepen worden — dat daarvan uitgefloten
waren alle , die, even als hij , door het geloov in Christus bekeerd waren, of nog zouden worden toegebracht (*).
„ Daarna bewijst hij uit verfcheidene gronden , dat die ver
ook niet altijd, maar ílechts tot aan het laatfte-„werping
der dagen duuren zou , wanneer God zich heerlijk zou
„ maaken in eene algemeene behoudenis van dat onge„ lokkig volk, door liet zelve dan ter bekeering en ter
„ zaligheid te brengen (t). Hij doormengt het voorhel
van deeze twee groote bijzonderheden met aanmerkin„ gen en vermaaningen , deels gefchikt , om de Jooden
„ van zijnen en den volgenden leevtijd tot het geloov in
„ Christus uit te lokken t S), deels om de bekeerden nit
„ de Heidenen te dringen tot een ootmoedig gebruik maa„ ken van de hun getchonkene genade (*)•" Dit Apostoliiche voordel ontvouwt de Hoogleereer in twintig ach
Apostels redeneer--tervolgndV ;weribyds
wyze opheldert, de hoofdzaken betoogt, en liet betrachtelylce in opmerking neemt. — Zyn Hoogeerwaerde
toont hier ten kiaerd e, welke gewigtige reden 'er zyn ,
om ene algemene bekering der Jooden te verwachten; en
tevens is hy zeer omzichtig, in zyne nafpooringen, omtrent de wyze hoe, den tyd wanneer, en 't geen verder
deer toe betrekking heeft; welken aengeende hy niet beflisfend fpreekt, mier alleen meld het geen hem, terwyl
by 'er vele duisterhed°n in ontmoet, in zommigc opzichten het waerfchynlyk[ce voorkomt. Men ontdekt hier alomme een oordeelkundig Godgeleerden, die een Stuk, dat
zeer verfchillend begrepen word, bezadigd nagaet, en zyne gedachten deswegens met ene befcheidene veymoedib
leid vooril elt.
-

-

„ (*) Van het ifie tot het lode vers ingeflooten.
(t) Van het inde tot het 3211e ingellooten.
O Vers 13, 14.
„ C-) Vers 18, zo, 21 , 22."
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Twee Leerredenen over Matth. VII. 6—II. Door X. vr
JAME LSVELD, S. Th. Dr. on Predikant; Lid van liet
Provinciaal Utregtsch Genootfchap. Te Utrecht, by J.
C. ten Bosch, 1783. Behalven liet hoorbericht, 84 bladz,
in gr. octavo,
yveren voor den Godsdienst, volgens
H etdesonbezonnen
Heillands voorftelling Matth. VII. 6. tegen te gaen;
luid zyner woorden, vers

en, naer
7—l1, den Toehoorden onder 't oog te brengen, hoe 't gebed een nood.
zaeklyk en gepast middel zy, ter voltrekkinge onzer hei
mitsgaders hun het gebruik maken van dit-ligmakne;
middel aen te pryzen , is de voorname inhoud dezer twee
Leerredenen. De Eerwaerde van Hamelsveld behandelt
ieder Stuk met een wel onderfcheidend oordeel, en dringt
de betrachting dier leeringen ten ernflig(Ie aen.

Lijkreden op liet overlijden van den Hoogw-velgeb. Heer croxo
FREDERIK, Baron toe Schwartzenberg en Hohenlandsberg,
enz. enz. enz. Uit ,gefprooken den gt van Oogstnzaand,
1783, door G. Tx. de coer , Predikant te Beetgrynz, buitengewoon Lid van het Haagfche Dichtlievend Kunstgenoot/chap, Te Leeuwarden, bij H. Post. Beliali•en het
Voorwerk en de Lykzangen , 46 bladz. in gr; octavo.
ot ene aanleiding dezer Redenvoeringe dient het Schril.
T
tuurlyk voorflel i Pet. I. 24: alle vleescli is als gras ; ail
z'le heerl^ykheid des menfchen is als eene bloeme des

gras ;
firekkende tot ene zinnebeeldige aanduiding der vlugtige
verganglykheid van den ftervenden mensch; en van alles
wat zich heerlyk in hem voordoet; wacr van de Eerwaerde
de Cock de gepastheid zeer oordeelkundig ontvouwt. Op
liet afhandelen hier van fchetst de Leeraer de voortreflykheid van den hooggeagten Overleden , zo in zyn perfoon en
lotgevallen , als in zyne natuurlyke en zedelyke hoedanig.
heden: hefluitende voorts zyne aenfpraek niet een ernfli.
gen aendrang der plichten , tot welker betrachting de Toehoorders, door 't overwegen van 't voorgellelde, genoopt
behoren te worden. In dit laet(le gedeelte vertoont zich
een gemoedlyk Leeraer , die zynen Toehoorderen hunne
plichten niet kracht op liet harte weet te drukken; en in
d e kerfcl ieti°e van den Overleden treft men een Inanlvken
Loft
-
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Lofredenaer aen, die den lof van één der beroemdfle Vriefche Voor(tanderen der Vryheid, en van 's Lands welwezen , ten fpoor van andere Braven , op ene innemende
wyze vermeld , zonder zich enigzins aen laffe vleieryen
fchuldig te maken. Trouwens het onderwerp (lezer
Lofreden was van dien aert, dat de Redenaer geen toevlugt
behoefde te nemen, tot de lage kunflenaryen ener valfche
verleidende welfprekendheid. De Baron toe Schwartzenberg
en Holienlandsberg was boven dat alles verheven; de roem
zyns naeins is in liet hart zyner Landsgenooten ten flerk(te
gegraveerd; en de Redenaer had llegts gebruik te maken
van zyne kundigheden en de gevoelens van zyn eigen hart,
om de kenfchets van een ten hoogten lofwaerdigen Man ,
ter dankbare nagedachtenisfe van dien Braven , op liet
levendigfte, treffend te vormen. Zulks doet ook de Eer
de Cock in dit geval; Baer by het edel onderwerp-waerd
zyner Redenvoeringe , in deszelfs verfchillende opzichten
en betrekkingen van alle zyden béfchouwt, en 's Mans lof
alle kanten doet fchitteren. Men-waerdighvn
fa, tot ene proeve hier van, het oog op de volgende befchryving van des Vryheers Vaderlandlievend character ,
waerover de Redenaer zich aldus ]act hooren.
„ Ik zal niet beflisfen , uit welken grond deeze verklaaring van i paminondas, den Thebaaner, fproot: Ik zuil
de fchatten van het geheele wverreldrond voor mijne liefde
tot liet Vaderland niet aanneernen (*). Dit weet ik zeker,
dat de Held van mijn tafereel uit het alleredelst beginzel
even zo gefprooken zoude hebben, indien Hem ooit een
listige Diomedon, uit naam van een magtigen Forst , met
zwaarweegend goud aan boord gekoomen ware, om Hem
tot 's Lands nadeel om te koopen. De gedachte, de enkele gedachte , dat eerre verbitterde Gemeente Hem na
zijnen dood mogt vloeken, met op zijne Lijkbus te wijzen, en te zeggen : hier ligt hij, die zijn Vaderland om
geld verkocht, viel, voor zijn eerlijk hart, ondraaglijk. Met
ongekreukte trouwe, en vroome deeglijkheid het heil zijner Medeburgeren te behartigen, dit, dit was het eenigst
doel van al zijn poogen , hiervoor had Ilij goed en leven
veil. Wel ervaaren in 's Lands Gefchiedenisfen; dus kundig van deszelfs vroegere en laatere Lotgevallen, zeer gevat op liet fhuk der Oppernaagt en der Vrijheid van den
Staat,
(*) Orbis terrarum divitias accipere nolo pro patriv caritate.
Zo (prak Thebes Burger. Vic. c. iv.e.os in vit. Epamin. Cap. 4.
Q5
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Staat, bewust van alle de bronnen waaruit de onderf'cand
,

in de algemeene Schatkist van het Bondgenootfchap vloeien
moest , waakte Hij voor de wezenlijke belangen , en ge
rechten van het Nederlandfche Volk, vooral van-heilgd
de Vrietche Natie. Een volk van uitgebreiden handel,
als het onze , had, naar zijn diep inzien ,meerer Zee- dan
Landmagt nooclig , om zijne ruime en onbepaalde Scheep
tegen de alles aanhaalende klaauwen van de woeste-vart
Zeefchuim rs onzer tijden te beveiligen, dit deed Hem,
ongeacht het wrevelig tegenwrijten van laagkruipende TERTULLUSSE:v , gemoedigd hier op dringen , dat onze Schep en met donder gewapend , met allen í'poed in tal vermeerderd , met rappe Oorlogsgasten bemand, en ter haven uit
gezonden wierden. Doch , volkoomen overtuigd, dat, in
eenen onzaligen tijd van uitheemsch geteeld, en inlandfche
onrust , de dolle onbezuisdheid zo wel , als eene geeuwende
traagheid , twee gevaarlijke klippen zijn , op welke het
Staatfcli^p, het zij niet voordacht , uit roekeloosheid of onbedree^ enheid , te jammerlijk verzeild kan worden , hield
hij, door de Voorzichtigheid voorgelicht, het juiste midden , tusfchen den voortvaarenden ijrer van eenen driftigen ehu , en tusfchen de koude onverfchilligheid van
eenen vadzigen Gallio , welke Hij , door eene, Henn zo
eigene , Gemaatigdheid, naar de getfeldheid van peribonen
en zaaken, in deezen wist te temperen, in geenen aan te
vuuren. Hij begreep zeer levendig, dat onze vastgeflelde
Regeerin,gsvorm gehandhaafd diende , zouden wij een vrij
Volk blijven ; even daarom kost Hij nimmer iemand dulden , die de klein van ons taatsbewind ontfchroeven wil
dewijl Hij zulk een gevloekt beftaan eerer en-te:n
meerer van niets , ten minUUen in ons Gewest, nietsbezittende Gelukzoekers , dan van welgegoede Landzanten
duchtte , zag Hij het altijd met eene huivering , zo die,
in de begeevtuge van Ambten , deezen voorgetrokken wier
het , naar de zachte infpraak van zijn-den.Harws
welgeplaatst hart , oenen zieltoogenden Vader het overdraagen zijner bedieninge, dien verkwikkenden troost van
Bene bedrukte Echtgenoote en van een lchreiend Huisgezin, zonder eenig mededoogen af te flaan , alleen maar
om dezelve deezen of geenen Gunf eling voor niet te
-

l

fchenken."

By deze zyne Vaderlandsliefde kwam, gelyk deEcrwaerde
de Cock in 't breede toont, ene geestgefleldheid, gepaerd
met natuurlyke bekwaemheden, die hens wet onverwoeide
vl;t
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vlyt werkzaam deed zyn, en tot een den Lande allerrnttigst Lid anaekte, waer door by ook aller agting wegdroeg;
des men niet het hoogte regt dit Grafchrift, 't welk aen
't einde der bygevoegde Lykzangen geplaatst is , hem toegefchikt hebbe.
liet blinkendst Puikjuweel van hrieslands eed'le Groeten,
Bemind, geëerd, geroemd in Batoos vrij Gewest,
As Godsdienstminnaar, Zuil van ons Gemeenebest
De fchrik van Alb %ons ontaarte vloekgenooten ,
De Duitrche Ccero , de Steun van 't Friesclz dt,'a een
Handhaaver van elks recht, Befchermer van 't Gemeen
Do hr jheer sextiv1RTZENDEaa ligt in dit graf lrtj11u02n.
,

Nederland van dlvingland.-j verlost , door den Oorlog van
1781 en 1782; en de porgirgen van derzelver buiten- en
binnenlandfche 1/ijanden verijdeld. - Fene Bededags
Leerreden over Gen. L. an. In Holland, 1784. In gr.

ocïavo , 34 bladz.

a ene beknopte ontvouwing van 'ofephs tael, Gen.
N
L.
met betrekking tot zone omftandigheden , verdeelt de Opfieller dezer
2o,

Leerreden , naer den drieledigen
inhoud zyner beoogde Tekstwoorden, zyne Redenvoering
in drie deelen.
„ 1. De buiten- en binnenlandfche vijanden van ons
Vaderland hebben , federt lang , langs allerhande wegen ,
getracht het te benadeelen , en deszelfs welvaart te ondermijnen. Zij hebben een kwaad tegen ons gedacht.
11. De middelen, die men gebezigd heeft, ter bereikinge van zoo verderflyke oogmerken , zijn, langs de zonder
wegen , en door het bellier der goede Voorzie -ling{Ie
geheel anders uitgevallen, en ten besten van den-nighed,
Lande gekeerd. God h2ef - liet ten goede gedacht.
III. Door de aanwending van zoodanige middelen , en
door het zien gebeuren van de ongehoordlie zaaken , is
de gantfche Natie uit den flaap der verderfnisfe ontwaakt.
Zij heeft de fchending haarer geheiligde Regten, en den
ondeugenden toeleg haarer vijanden , gezien. Nu (pant
zij moedig haare krachten in ter verbeteringe , en het gevolg is , dat 'er reeds veel verbeterd is. Zoo hea,`t God
het
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het kwaad, dat zij over ons dachten, ten goede gedacht,
op dat hij deede, zoo als het ten deezen dage is, om ons
dierbaar Gemeenebest bij zijne Vrijheid te behouden."
Ieder dezer drie hoofdzaken word , in dit Gefchrift ,
onderfcheidenlyk nagegaen , en den Nederlander op ene
overtuigende wyze onder 't oog gebragt; 't welk by veelen , die den toeftand van ons Gemenebest nog niet uit
dat gezichtspunt befchouwen, zyne nuttigheid kan hebben;
des de lezing dezer Leerreden den Landzaten aen te pryzen zy. Men ziet 'er uit, aen welke onheilen ons Vaderland is bloot gefteld geweest; en hoe gelukkig dezelven tot nog in de ergfle gevolgen afgewend zyn ; waer
door een ieder, dien Nederlands welwezen ter harte gaet,
ten ernitigfte genoopt word , om, een ieder naar zyne
bekwaemheid en omftandigheden , alles aen te wenden,
wat dienen kan, ter bevorderinge van 's Lands heil; bevelende dan het overige aen Gode, gelyk de Leeraer ons
ten laetfIe vermaent , zeggende ten befluite : „ Hij kent
„ den nood des Lands; hij kent de poogingen der wel„ meenenden ; hij weet hunne wenfchen. Hij zal uw
„ Vaderland zekerlijk helpen ; -- zoo 't moowlijk is ;
hoe 't ook
„ --- zoo 't oorbaar is. Indien niet
Hij zal uwer niet ver„ met dit Gewest afliepe :
„ geeten; in den uiterften nood zal hij hij u zijn."
Apologie van liet Leeraarampt, ofte Memorie, waarin gededuceerd wordt, dat een Predikant, het zy met Eerbied
gezegd, door den Rechter niet kan worden gedwongen,

om Getuigenis der Waarheid te geeven, in zaaken, die
aan hem als Predikant geopenbaart en toevertrouwt zyn;
op ge/lelt, en aan Hun Ed. /Ichtb. Myne Heeren van den
Gerechte van 's Haage overgelevert den 2i 7anuary 1784,
contra een Ledemaat veen de Lutherfche Kerk in 's Haage,
door F. G. CH . RUTZ , Hoogduitsch Predikant in de Luter fclie Gemeente in 's Haage. In 's Graavenhaage by J.
du Mee 1784. In groot octavo iiz bladz.

^tia, (onder dezen verbloemden naem komt de Eifcherfche in dit geval voor,) heeft gevorderd, dat de Eerwaerde Rutz zodanige zaken , die hem als Predikant zouden geopenbaerd en toevertrouwd zyn , openlyk bekend
make; en geeischt, dat zyn Eerw. onder Ede antwoorde, op zekere Vragen en Articulen daar toe betrekkelyk.
Zyn
^
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Zyn Eerw. heeft dit geweigerd, als oordeelende zulks niet
te mogen doen; en tevens van gedachten zynde, dat een
Predikant, door den Regter, daertoe niet kan gedwongen
worden. Het deswegens voorgevallen heeft zyn Eerwaerden aanleiding gegeven tot het opt ellen der bovengenoemde Apologie of Memorie; waarin hy, na de Historiam facti of het gebeurde, zo veel hem als Predikant geoorlofd is,
verhaald te hebben, den Statuur controverfice , of het Punt
van Verfchil, aldus bepaelt.
„ Wanneer deeze of geene Leden van eene en dezelve
Gemeente, zich in nood, angst en verlegenheid bevinden.
de, waarin zy zichzelven raden noch helpen kunnen, hun
toevlucht tot hunnen Leeraer en Zielzorger noemen,-ne
om by hem raad , troost en hulp te zoeken en te vinden,
en aan hem , Predika^?t, ten deele vrywiliig, en uit eigen
beweeging, en ten deele, om dat de Leeraer met een wettig en heilzaam oogmerk , 't welk by ook werkelyk berykt,
'er zich door Vragen na informeert , zekere zaaken en Geheimen, fub figillo confesfionis, openbaren , die den STAAT
en de BORGERLYKE MAAISCHAPPY, in geenen deele raaken

of interesfeeren, maar die enkel en alleen die geenen betreffen , die dezelve, of uit eige beweging en van zelve., om
door den Leeraar geholpen te worden, of om dat 'er de
Leeraar pertinent na vraagt en 'er zich na informeert, ten
einde hen van gepasten rade te kunnen dienen , gulhartig
confesfeeren, en waarby niemand in de geheele Waereld
belang heeft, dat deeze Zaaken en Geheimen waereldkundig worden, maar waarby beide Confitenten, zoo lange zy
liet eens zyn , ongemeen veel gelegen ligt, dat deeze aan
den Predikant geconfesfeerde Zaaken en Geheimen bedekt
en verborgen blyven ; dan ontifaat de Vraag : of het den
Predikant geoorloft is, en of hy door den Rechter zou kunnen worden geconílringeert, om, zo dra liet aan één van
beide Confitenten, die beiden na gedaane confesfie door den
Leeraar gered, en althans, voor een tyd lang, geholpen
zyn, en dat wel, aan dien geen en, die lveywillig en uit eigen beweging geconfesfeert heeft, te binnen fchiet, om de
van den anderen, op de pertinente Vaag van den Leeraar,
fub ftgillo confesfionis gedaane gulhartLe bekentenisfe en
confesfie, aan de %Veereld ten plaifiere en voordeele van
den eertten bekend te doen worden, niet alleen door nu de
fub figillo confesfionis revelat2 te openbaaren , maar zelfs onder (lede op zekere deeze zaaken en geheimen rankende
Vraagen en Articulen te moeten antwoorden'i"

He
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De Eerwaerde Rutz is van oordeel, dat de bellisfing
bier van niet alleen hem in zyn Perfoon en byzonder Ampt
raakt; maar dat alle Predikanten in alle Gemeentens, in de
gehele Republiek, op het terkfte in deze Decifie gein.
teresfeerd zyn; en het Raat by hem vast, dat de regtmatigheid hier een ontkennend antwoord vordere; als kunnende
geen Predikant, in foortgelyke gevallen, door den Regter,
('t zy met eerbied gezegd,) tot het openbaren van zodanige zaken en geheimen genoodzaakt worden; het welk
by in liet derde gedeelte zyner Memorie ten krachtigfte
ftaeft, door 't bybrengen en ontwikkelen der Gronden en
Redenen, die voor dit zyn gevoelen pleiten , welken hy
order de vyf volgende Hoofden brengt. „ Myn
gevoelen is, zegt hy, gegrondt en gevestigt.
„ I. Op het «naare oogmerk dier Wetten, dewelke aan
den Rechter de Magt geeven, om iemand tot het geeven
van een Getuigenis der Waarheid te dwingen; op de onbetwistbaare waarheid, dat het voor den Staat en de Borgerlyke Maatfchappy van groot Nadeel zou zyn, en dat
'er veel goeds door zou worden belet, ingevalle een Predikant door den Rechter zou kunnen worden gedwongen,
en met 'er daad wierdt genoodzaakt , om Getuigenis der
Waarheid te moeten geeven: en op de Analogie van liet
Romeinfche Recht.
2. Op de Decifen van het Yus Canonicum.
3. Op liet Gevoelen van kundige en vermaarde Cafuisten.
q.. Op het Gevoelen van beroemde geleerde en braave
Theologanten en Pre. tikanten, en eindelyk,
. Op het Gevoelen van zeer aanzienlyke Recictsgeleerden in de 1'rote/lantfclie Kerk."
Zyn .Eerwaerde ílelt liet door hem beweerde, op deze gronden, in zulk Bene gunitig licht, dat wy niet twyfelen , of velen zullen hem gerecdlyk toevallen. 't
Is opmerkelyk , dat , gelyk ons hier onder anderen bericht
wordt, de Eerwaerde Coernzan, Euangeliedienaar te Am.
flerdam, zich ook, ter dezer dagen , in foortgelyke omíiandigheden bevind; zynde door een Lidmaat zyner Ge
voor Heren Schepenen dezer Stad geci--mentdswg
teerd. Naar luid van dit bericht • heeft de Kerkenraed zich
die zack aan,etrokken , en daerover geraedpleegd met Heen Il r.rgemeesters , die alle pogingen aengewend lebben ,
om Procedures daerover, ware 't mogelyk, voor te komen. Ook heeft dit ten gevolge gehad, dat, op verzoek
van
-
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vau Hunne Wel Ed. Gr. Acht!.'., deze questie, „ of een
„ Predikant, qua Predikant , daertoe verplicht zou zyn ,"
door Hunne Ld. Cr. Meg. de Heren Staten van Bolland,
aen hunne gewoone Commisfie ad res Ecciefiasticas is aenbevolen. De Heren Gedeputeerden der Stad A1nf er dam, naemlyk, hebben, uit naem en op expresfen last
van de Heren hunne Principalen, ter Vergaderinge van Hunne Ed. Cr. Mog. ingebragt, hoe 't, hunnes oordeels, dner
hier omtrent gene uitdruklyke Wet, of dispofitie van Regten in onze Landen, plaets heeft, raedzaem ware, deswegens voorziening te doen • Wel byzonder hebben zy Hunne Ed. Gr. Mog. in confideratie gegeven; „ of Hoogst„ dezeíven niet zouden kunnen goedvinden te verklaren;
„ Dat geene Predikanten of Leeden van de refpective Ker„ kenraaden, binnen deeze Provincie, gehouden zyn, getuigenis der Waarheid te geeven, aangaande zodanige ge„ fprekken, die tusfchen henlieden en de Ledemaaten hunner
„ refpective Gemeentes of andere perfoonen, de Christelyke
„ Religie, toegedaan, het zy by gelegenheid van Hu sbezoe„ king of anderzints, in vertrouwen van geheimhouding zyn
„ voorgevallen. En of Hunne Ed. Gr. AL g. wyders niet
„ zouden goedvinden, dat van deeze verklaaring de no„ dige Publicatie werde gedaan."
Op het afhandelen van 't geen de bovengemelde gronden zyn Eerwaerden, ter ftavinge van zyn gevoelen, aen
de hand geven, laet by voorts in de vierde plaets nog
volgen, ene beantwoording van enige zwarigheden en
fchyngronden, welken Titia cum Tuis, ter flavinge van
een contrarie gevoelen, misfchieii zouden kunnen bybrengen : waerop by eindelyk tot zyne conclufi.e overgaet, met
deze voorafgaende betuiging. Ik moet zeggen,
„ Dat het my als Mensch, als Christen, en als Predikant wel leed doedt, dat ik tegen een Lid ran myne Gemeente zulk eene Conclufie, gelyk ik naderhand met de
daad zal neemen, moet neemen : maar dat ik verplicht
ben, hoe ongaarne ook, uit liefde die ik aan my cn de
l Jynen verfchuldigt ben, zoo te moeten concludeeren,
terwyl Titia het aan niemand dan aan zich zelven moet
wyten; om dat zy my als Predikant, om opbeuring,
troost, hulp en byfland gevraagd heeft, en het my niet
vry ,fond om aan haar myn dienst te weigeren • en om
dat zy my, na dat ik haar, naar myn best Weeten en
Gewesten, als Predikont gediendt hadde, zelfs in dit onaangenaam en tydroovend Proces gefleept heeft. Want
zoo
,
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zoo een Predikant, die uit hoofde van zyn Ampt verplicht
is, aan niemand van zyne Gemeente zyn dienst te wei
dien hy als Predikant gediendt heeft, en-gern,dolk
heeft moeten dienen, daarom, om dat by hem gediendt
heeft, zoodra by het goedvindt, in een Proces konde ge
Predikant gecondemneert worden , om zyn-flept,nd
eige Kosten te moeten dragen; zoo weet ik niet, welk
Ampt in de Waereld borgerlyk-gevaarlyker voor een Man,
dan dat van een Predikant, zou zyn? en hoe groot het
Salaris wel zou moeten zyn, om alle Proceskosten, al
triumpheerde by met compenfatie van Kosten , goed te maaken? Dus concludeere ik : dat UEdele Achtbaare geese
zwaarigheid zullen maaken, aan Titia haaren eiscli en, Conclufie tegen my gedaan en genomen te ontzeggen, en wel
(waarop ik om gemelde redenen met allen eerbied, edoch
ten i erkften in(}eere,) met Condemnatie van Dezelve in de
Kosten. Implorerende ten dien einde U EDELE ACHTBAARE nubile ac Genignum Yudicis Officium."
Grondbeginfelen der Meetkunde, vervattende de zes eerie,
het elfde en twaalfde Boek van EUCLIDES. Alles op een
korte en duidelyke wyze voorgefield, gedemonfireerd en
met reele aanmerkingen verrykt. Door. s. j. DE PUVT ,
Examinator der Landmeeteren voor den Hove van Holland, Zeeland en Vriesland, als mede voor den Raade
van Braband, en Lande van Overmaas, mitsgaders geadmitteerd Landmeeter. Te Leyden, by Murray en Pluyge. s.
1784. Betaalven de Voorreden en de noodige Figuurplaaten , 595 bladz. in gr. octavo.
wordt, met het hoogde regt, voor den beroemd.
E uclides
Iaen Leermeester der wiskunde gehouden; voor zo ver

hy derzelver Grondbeginzels , naar de hoogfle juistheid , in
zulk eene naauwkeurig aaneengefchakelde orde gebragt
heeft, dat zyne voorflellingen deswegens allen aan elkanderen verbonden zyn; des de eene uit de andere onafgebroken
afgeleid en betoogd worde. Die groote Wiskundige heeft
dit met zulk eene kunstryke oplettendheid uitgevoerd , dat
men tot nog, na een verloop van meer dan 2000 jaaren ,
(fchryvende Euclides zyne Grondheginzels omtrent goa
naaren vóór de geboorte van Chrisius,) geese hegtere
aaneenfchakeling Nebbe kunnen maaken. Genoegzaam alle
vermaarde Wiskundigen hebben ook daarom zyn fpoor zeer
naauw-
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naauwkeurig gevolgd. Men vondt'er nog wel nu en dan,
die, de leerwyze van Euclides te moeilyk oordeelende, 't 'er
op toeleiden , om den Leerlingen een gemaklyker weg te baas
nen ; dan de ondervinding heeft getoond, dat Euclides ten
volle gelyk had , toen by op de vraag van den Egyptifchen
Vorst, Ptolomeus Lagus, of 'er geen andere min ongemak
weg, dan de gewoone, ware, om de Wiskunde te leen-lyke
ren ? antwoordde, 'er is geen Koninglyke weg tot de zviskunde. Uit dien hoopje heeft men zig dan ook gemeenlyk aan de Grondbeginzelen van Euclides gehouden , om
den eerstbeginnenden de vereischte grondkundigheden dier
edele \VeetcnIchap, naar dat gel:.ide, in te boezetnen;
waaromtrent men veelal, fchoou deeze Grondbeginzels in
dertien Boelen voorgelegd zyn, zig inzonderheid bepaalt,
tot de zes eerlte, benevens liet elfde en twaalfde Boek; als
houdende men deeze acht Boeken voor den aanvanger dier
oefeninge liet alleruiterst noodzaaklyk. 't Is van daar dat
deeze acht Boeken reeds herhaalde keeren uitgegeeven, en
door verfcheiden Wiskundigen, ieder op hunne manier,
verklaard zyn geworden, om den beoefenaaren de behulp
te bieden.
-zamehnd
Zulks heeft de wiskundige de Puyt, met deeze uitgave
dier Grondbeginzelen, nogmaals vernieuwd, waaromtrent
hy, gelyk hy zig in zyne Voorreden uitdrukt, het volgende
in agt genomen heeft. „ Ik hebbe getragt zoo klaar en duim
„ delyk, my mogelyk was, te zyn, en in dezelve vermyd
„ al dat geene dat eenige aanfloot heeft gegeeven, en waar, van verfcheide uitgaaven in uitheemfche taalen reeds
,, gezuiverd zyn geweest : ik liebbe de bewyzen meer re„ deneerenderwyze gedaan dan andere, het geen den
, eerstbeginnenden vooral fmaakelyker zal gevallen.
„ Ik liebbe alle de Corollaria en Scholia, die by andere
Autheuren gevonden worden, en van eenige nuttigheid
„ kunnen zyn, overgenomen, en eenige andere nieuwe
ter neer gefield. Van 's gelyke hebbe ik agter dit werk
van Euclides gevoegd, en het zelve verrykt met vee„ 12 noten of aanmerkingen, zoo wel op de definitien als
„ propofitien: en alzoo ik van oordeel hen, dat om de
„ voorfiellen wel te bevatten, het overal noodzaalcelyk is,
„ dat men de definitien, welke Euclides vooraf geeft,
wel begrypt en verflaat, zoo hebbe ik my bevlytigd ,
dezelve zoo klaar moogelyk te verklaaren en uit te leg„ gen; en dat Beene, liet welk by de definitien zelvs
„ niet wel kon gezegd worden, bewaard tot in de aanVi. DEEL. ALG. LETT, No. 6.
R
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„ merkingen, alwaar ik dan ook alles heb aangebragt wat
„ maar Benig ligt kon byzetten." De lieer de Puyt
heeft dit alles met veel oplettendheid uitgevoerd; 's Mans
wyze van demontlreeren is gereedlyk na te gaan , en zyne
verklaaringen en aantekeningen ftrekken veelzins ter daadelyke ophelderinge; des deeze zyne uitgave dier Grondbeginzelen den Leerlingen een weezenlyken dienst kunne
doen.
Over de Phyfiognomie door I. c. LAVATER. Vier Deelen.
Te Amierdam, by J. Allart. In groot octavo.
J. FR. FIENINERTS Redenvoering over de Gelaatkunde. Uit
het Latyn vertaald, door J. D. BLASSIERE. Te Utrecht,
by A. v. Paddenburg en J. M. v. Vloten. In groot octavo 46 bladz.
Verhandeling over de Phyfiognomie of Gelaatkunde, waarin
derzelver onzekerheid, uit de redenen en de ondervinding
aangetoond wordt. Uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amterdam, by P. de Hengst. In groot octavo 94 bladz.
y de ontvangst van 't laatde Deel van den beroemden
B
Lavater over de Phyfaognomie, herinnerden wy ons nog
twee kleene Stukjes over dit onderwerp, die wy gevoeglyk
te gelyk konden melden, als te tlade komende met betrekking tot de algemeene aanmerking, die wy nopens de beoefening der Gelaatkunde te maakes hebben.
Zy, die genegen zyn om de Phyfiognowie te beoefeven, vinden zekerlyk, in dit vernuftige Werk van den
lieer Lavater, eerre leerzaanie en nuttige handleiding;
waarvan ze, op het voetfpoor zyner waarneemingen en
opmerkingen , zig met vrugt kunnen bedienen. Maar,
wanneer men alles met oplettendheid, zonder een flerk
doordryvend vooroordeel , gadeflaat , ontdekt men tevens
in liet zelve veele gewaagde flellingen, die geen genoegzasreen grond hebben; welken den toets eener juist beoordeelende Menfchenkennisfe en der ondervindinge niet
kunnen door(faan; des men in 't gebruik van 't zelve
feeds omzigtig op zyne hoede behoore te zyn. 's Mans
verbeelding, ('t geen ons meer in zyne Schriften vry duidelyk gebleeken is,) is dikwerf werkzaatner dan zyn oordeel , 't welk hier ten gevolge heeft , dat by het fluk
overdryve, of den kring der Phyfiognomiekunde te flerk
uit-
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Het gantfche beloop van dit Gefchrift na uitbreide.
gaande, kan men 'er, oozes agtens, uit afneemen, dat de
Phyfiognomie, zo dra zy verder gaat, dan de ontdekking
der in 't hart werkzaame driften, aan zeer veele onzekerheden onderhevig is; en dat het geen doorzelve tot een merkelyken trap van waarfchynlykheid, in de verdere navorfching, gebragt kan worden, zo veel opmerkzaamheid en
ondervinding eischt , dat 'er gewis maar weinig Menfchen
gevonden worden, die de noodige bekwaamheid en gele•
genheid hebben , om 'er groote vorderingen in te maaken.
Zulks heeft de ldeer Lavater zelf ondervonden;
't welk hem, daar hy, met het afloopen van dit Gefchrift,
van 't gebruik van zyn Werk fpreekt, zig onder anderen
dus uitlaat.
„ Leezer! Lees en proef. Verwerp en neem dan met
een Vryen ongebonden zin , gelyk ik het ontving eu
gaf. Miste ik myn doelwit , vergeef en denk aan my„ nen ílaat. Genoeg, wanneer gy, zo niet altyd , nogthans
zeer dikwyls geleerd hebt , Gods handfchrift ten miufte op
„ fomxiiigen der beste menfchen aangezichten te leezen,
en dikwyls , fomtyds op eene aankhouwende wyze,
„ erkent, plus esfe in uno frrpe quam in turba boni.
„ Gy hebt my niet geleezen, wanneer gy u door myn
„ werk gewettigd en gerechtigd houdt , om terFond over
ieder aangezigt, welk u voorkomt , kwaad te fpreeken.
„ Tegenwoordig aan liet einde eener moeilyke loop„ baan — heb ik by de daaglyks klimmende overtuiging van de waarheid der Gelaatkunde ten minite even
„ zo veel behoedzaamheid in het oordeelen gewonnen.
„ Thans moet ik herhaalen, 't geen ik by den aanvang
„ zeide : „ „ My ontmoeten nog daaglyks hou,, Berd aangezigten , van welken ik niets te zeggen weet,
dan ten hoogde wat zy niet zyn , en niet zyn kunnen;
maar niet wat zy zyn." "
„ Mogt deeze bekentenis het misbruik deezer Fragmen„ ten kunnen verhoeden !"
't Is deeze les van voorzigtigheid , die de Hoogleeraar
Henner7, onder liet voortaan der Gelaatkunde, als eene
daadlyk beflaande eu nutte \Veetenfchap, inboezemt. En
de bovengenoemde Verhandeling der Gelaatknnde, die 'er
een gansch ongunflig denkbeeld van geeft, kan ook, fchoon
ze het ftuk wat ver trekke, met nut geleezen worden , als
dienende tot eene veelzins gegronde waarfchouwing tegen
het misbruik, dat ligtlyk van dezelve gemaakt kan worden.
R
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.Handvesten, Privilegien enz. der Stad Dordrecht met Oud
aanmerkingen van Mr. P. H . VAN DE WALL,-heidkung
Lid van den Oudraad der Stad Dordrecht enz. Achtfie
lífdee'ing, Te Dordrecht by P. v. Braam 1783. Beloon
pende het geheele Werk 2o51 bladz. in folio.

T

en einde van een veertienjaarigen arbeid heeft de Heer
en Mr. van de Wall dit Werk, waardoor by de beoefenaars onzer Vaderlandfche Gefchiedenisien een uititeekenden dienst gedaan heeft , voltrokken ; daar deeze laattle
Afdeeling de hiertoe behoorende Stukken W z°dert den Vrede
van Munfter tot den tegenwoordigen tyd , behelst. Ze
gaan, even als de voorigen, vergezeld van verlèheiden
Ieerzaame aantekeningen, waar door deeze Verzameling,
gelyk vvv meermaals aangemerkt hebben , van Gene des te
uitgeflrektere nuttigheid is. Zo vinden wy hier , om 'er
uit veele eenigen op te noemen, buiten ctlyke aanmerkingen , die het Stapelregt en de Regeeringsvorm , witsg aders
de daar toe van tyd tyd gemaakte fchikkingen, betreffen,
ten duidelykPce bevestigd liet Stedelyke Regt der t'olityke
Uitzettinge, buiten forme van Proces; 't welk de Magï1 .•aaien der Steden , ten aanzien van hunne Poorters, mogen oefenen; dat, bovenal in oproerige tyden, te ftade
kan komen. Met betrekking tot de zaaken- van den
Koophandel ontmoet ons een naauwkcurig verba , van het
voorgevallen met de Engel(èhe Kot plieden , of de Maat
die zig, onder den-fchapyderlMinsAvatu,
naam van de Errgelfche Court, nu hier dan daar, en laatst
k te Dordrecht, vestigden : mitsgaders nopens het Con--Iv
cordaat der Stad met d,e leden van den Schotfch,n Stapel court. Behalven andere byzonderheden , die het
J untweezen ranken , worden ons hier eenige Stukken medegedeeld, wegens de veyheid van te mogen munten aan
Ami erdam verleend, zo ver de hooge nood zulks in 't
jaar 167 vorderde; welke dienen kunnen ter ophelderinge
van 't geen de Heer Wagenaar deswegens meldt. (*) By
die gelegenheid doet de Heer en Mr. v, d. Wall ons opmerken, hoe in dat verhaal een midlag plaats hebbe; daar
we in 't zelve leezen , dat dit munten te Amllerdam duur-

de, to' dat de drie overheerde Provincien van den vyand ver
liet jaar a. 74 met de overigen vier hereenigd-]a^er;ni
ge virden waren.

Zie ie;ëhr. 1e' fb;JRerdai„ 1. D. b?, 647 , 648.
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Immers is liet (zegt by,) uit onze Stadsregisters
tilykbaar, dat reeds, in de maand November 1673, deeze
A'luntflag geheelyk ophielde. Dit droeg zig op deeze wyze
toe. In de maand Juny van het zo evengenoemd jaar, was
'er, ten overltaan van den Raadpenlonaris Fagel, eene
byeenikowst gehoude_i , tusfchen de Gedeputeerden der wederzyd[che Steden ; waarin beraamd was , dat deeze Muntflag een einde zou neemen, zoo haast het Zilver van de Kapitaale Leening tot Geld gemaakt zou zijn; ten mint en
niet langer aan den gang blijven, dan tot den laatfcen October ;673; wanneer alle de Muntgezellen en \Verlduiden
afgedankt, en de Muntmateriaalen naar 's Haage , ter be11ellinge van de Staaten, overgebragt zouden worden. De
Gedeputeerden ter dagvaart gaven , den vierentwintiglten
Junij , hier van kennis aan den Oudraad (-), welke geene zwaarigheid maakte, om daarin te bewilligen; nogtans onder
deeze voorwaarde, dat de Overgift van Amlierdam niet
.oude worden aangenomen bij wijze van Verdrag, maar
van Verklaaring, als zijnde Bene zaak van Privilegicn,
waaromtrend, gelijk 'er in 't belluit gezegd wordt, de Regeering niet kan lacheren of disperrferen. Niettegenf'aandle
deeze affpraak, decden egter eenige Koopluiden en anderen
daartoe opgemaakte Perfoonen, bij zijne Hoogheid, aanzoek , om daar in verandering te weeg te brengen. Zij Ieverden, ten dien einde, een bezonder Snneckfchrift aan
Hem over, waarbij ze verzogten , dat deeze Muntilag , na
dcn laatllen OL`tober, hij aanhoudendheid niogte worden
vzrdgezet. Dan de Regeering deezer Stad , niet goedvindende , hierin toe te geeven, magtigde haaren Penfioh axis, om zig, niet de Afgezondenen der \Vcstfrieiche
Steden, te begeeven naar Am[Ieldam, en daar te verblijven, tot dat aan de gemaakte Ovcréénkomst zonde voldaan zyn (t). Dees kweet zig ook, kort daarna, van
dien last, en deed eerlang aan zijne Meesters ver[lag(§),
dat alle de Muntgereed(chappen niet alleen reeds naar 's
Haage waren overgebragt, maar dat hij , nevens dc Afgezoudenen der overige Steden, daarenboven , op eene
zeer beleefde en minzaame wijze , van de Regeering van
Am[Ieldam , was bejegend; en dat zelfs ieder hunner
met
„

Refolut. van den Oudraad van den 24 ju'i
(t) Refit. Utf. van den 16 Oct. 167 3.
) Re/id. Utf. van dent it Nov. 1673.

('1)
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met een Gouden Ducaton, ter waarde van Vyftig Guldens
tot gedagtenis van deezen Munttlag, was beíchonken geworden."
De IIeer en Mr. v. d. ball, gewag gemaakt hebbende
van de (lukken en befcheiden der gereezen verfchillen tusfchen Prins Willem den 111 en de Regeering van Dordrecht, in de jaares 1684 en 1685, wegens de Nominatie
der achten daar ter Stede, oordeelt liet niet noodigdaarop
in 't breede liaan te blyven; verzent den Leezer tot de
haderlanctfclie Historie; en de Onderhandelingen van dept
Graave D'Avaux. Tevens berigt hy ons, dat 'er onder
hem berust een uitvoerig handfchrift van dén der Raaden van
't Iiof van Ilolland , die van alle de raadpleegingen en de
advijfen der bijzondere leden eene naauwkeurige aantekening gehouden heeft. „ Flierin worden, vervolgt hy, zo
„ veele en zulke aarmerkelykc bezondenccden, (Anecdo„ tes zouden wij thans zeggen,) vermeld, dat de nako„ melingli hap verbaasd zoude (laan over de heimelij„ ke inzigten , oogmerken en intrigues, die 'er in den
„ loop deezer gebeurtenis hebben plaats gehad , indien
„ wij daarvan in liet breede verflag deeden. Dan de eerbied voor de nagedagtenis der Voorvaderen verbiedt
„ ons, ors derzelver verkeerde dagden, onder het oog
„ van het Nageflagt , te brengen. Dit is waarlyk
jammer! te meer daar hier door ook veelligt verfcheiden
braave bedryven van uitmuntende Mannen, in die omfandigheden, min of meer in 't duister blyven; waaronder die van den geagten I Ieer Muis van Holy zekerlyk
Beene van de minflen zyn. I\Ien kan dit afueemen uit
een berigt liet geen onze Scaryver, hem aangaande, in eene laatere aantekening geeft ; 't welk te aanmerkelyk is,
om 't hier geen plaats te geeven.
„ Naauwlijks hadden , zegt hij , de nieuwe Agten , door
zijne Hoogheid verkoozen, zitting in den Oudraad gekreegen, of zij vereenigden zig al aanlionds, om den Burgemeester Arent IWuijs van Holij, die zijn uiterfie best gedaan had, om hen te weeren, en zig kragtdaadig, tegen
de onderneemingen van den Prins van Oranje ,verzet had ,
van den klem der Regeering en zijt) Ondraadspi ats te
ontzetten. Zij beriepen zig, ten dien einde, op den inhoud van het Octrooi, bij 't welk liet getal der Oudraaden
op veertig Perfoonen bepaald is. Egter waren hunne poogingen voor eerst vrugteloos. Wijl Burgemeesters, na
dat ze vin liet Protest, [hier bgebra,gt,] door den Secret is van den Honert , aan weleen lhct, door drie Gecom-
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mitteerden uit de Agten, was ter hand geleld, kennis
hadden gekreegen, verbonden, dat het (efeponeerd, en
dus, in de Registers van den Cudraad, niet gebragt zoude worden (r). Dan niettegenflaande de tegenkantingen ,
welken zij ontmoeteden, wisten zij , geflerkt door 's Prinfen partij , liet egter zo ver te brengen , dat de Heer Muijs
van Holij, in de maand Februarij van het volgende jaar ,
uit het bewind en de Regeering raakte. De wijze hoe
zulks toeging , blijkt ons, uit de volgende aantekening
van een Regent van dien tijd.
„ Den 2 Februarij 1686 is een post gekomen van zijn
Hoogheid met twee brieven, aan den Heer Schout, daarin
'werd gefchreven, dat aan den Heer Muijs van Holij zonde
,worden gezegd, door den Heer Schout, dat de Her Muijs
zig zonde hebben te onthouden en abfenteren uit den Oudraad.
Gelijk dan zulks op dato ten een uur is gefchied.
„ Daar op de H_er Muijs van den Heer Schout verzocht
copij van de lrief, maar henz geweigerd, zeggende daar
geen last toe had, zo zeide dan de Heer Muis tegen den
Schout, wanneer zijn E. refcribeert aan zyne Hcoghtid,
geliefde te fchryvena, te zullen agterrolgen.
„ Des namiddags ten 3 noren heeft te Heer Rurgerrrees'er
Vergadering doen beleggen van 't Gere.2t, om den Brief ,
dien den Heer Burgemees er was gezonden, door zijne Hoog
heid, te communiceeren in 't Geregt ne ens de die andere
Burgemeesteren , meldende in 't k r t en in fubfantie van ,yen
inhoud, dat zijn Hoogheid den Heer Muijs van flolij gel, -:st
had , naar dat alles Orel had overwogen , hem van nu af :e
Juiebben onthouden uit den Oudraad.
1686. Den 5 Februari] Vergadering van den. Oudraad,
gedaan notificatie door den Beer Burgemeester; en voorgelezen de brief van den Prins , daarin de Heer Muijs van Holij
geexcufeert en ontfagen was uit den Out/raad.
„Misfchien zal iemand vraagen , hoe liet moogelijk geweest
zij , dat een Man van dien invloed , en welke nog onlangs den Oudraad naar zijne inzigten wist te leiden, zig
zoo ras gereed toonde om het bevel van den Prins op te
volgen? Dan men heeft in agt te noemen, dat, na dat de
Agten fleur in den Oudraad gekreegen hadden , zijn partij
merklijk was verzwakt geworden. Ook had men, onder
de hand, weeten te bewerken , dat de Burgemeester Mr.
Ni„ (t) Uitwijzende de herd, ran den Oudraad van effen
-

,

,
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Nicolaas Stop (2) , welke flandvastig met den Heer Muyr
van Holy, in 't beloer van zaakgin, ceue lijn getrokken had ,
na dat zijn zoon Mr. JJ ilie n Stoop in liet Schoutambt was
herfteld geworden , zig van hem verwijderde , en in de belangen van den Stadhouder overging. Door welk één en
ander het gezag van den Heer Muys van Holy dermaate gekrenkt werd , dat hy liet geraaden vond zig van bet bewind
van zaaleen te onttrekken, en zijnen overigen leeftijd, bui
[lommer der Regeering, in rust en ftilte te-tendlas
eindigen (3).
„Belangende zijne perfoneele hoedanigheden, het is ons,
uit verfcheiden ftaalen , geblecl,en , dat by met alle die
vermoogens en bekwaamheden begaafd geweest zij, welken
hem in fl•aat fielden, om dien invloed, welken hy, eeneb
gertiimen tyd,in1't heflier van zaaken , bezecten heeft, lang
te kunnen {'taande houden. Veel hielp daartoe zijne ongemeene Ctandvastighcid, waardoor hij, zonder fchroomte,
de waar -e belangen van zijne Stad en zijn Vaderland , onverfchroi;ken , heeds behartigde. En , daar hij, in vroeger tijd, zelf voor den Prins van Oranje geene geringe toegeevendheid betoonde ; ginger_ hem egter de Voorregten
en Vrijheden zijner vaderlijke Stad, in 't jaar 1684, zoo na
aan het harte, dat hij zig Beds en pligtshalve genoodzaakt
vond van maatregelen te veranderen , en zig, tegen 's Prinfe,t inzigten , te verzetten. De hranfche gezant D' vaux
(q.) verhaalt van hem , dat hij , in liet l evigl. e van de gefchillen over de Legitimatie van de Nominatie der Agten,
openlijk gezegd had , wel te wecten, dat de Prins van 0ranje een voorneemen koesterde , om zig vau zijn Perfoon te
verzekeren; dog dat dit hem geenszitnts zou te rug houden,
om de regten en vrijheden van zijne Stad voor te [laan; jaa
dat hy zelfs , voor 't belang van liet Vaderland , wel eene
zeis naar Loeve(Icin over had.
„ In zynen jongen leeftijd , en , federt liet jaar 1694 (s),
't Procureurfchap voor 't Geregt bekleed hebbende , werd
by in 't jaar 1663, tot Schepen verkooren, en in 't jaar
1668
„ (2) Volgends liet zeggen van n'AVVAUw was decze gewonnen door den Raadpenfionaris PAGEL. Negociat. T. IV p. 273,
(3) IVISS. Aanteekenin,gen van dien tijd.
(4) Negociations. T. IIr. p. 200.
(g) Refol van den Ondraad van riem 27 j'annuarij r(1g.''
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1668 tot Secretaris deezer Stad bevorderd (6); weetende
te gelijk uit te werken , dat liet Elfde Artijkel van liet Octrooi van 't jaar 1652, 't welk de Comptable Ambtenaaren,
en dus ook de Secretarisfen, uit dien Oudraad floot (7),
ter zelfder tijd, vernietigd wierd. Deeze Post, dei] tijd
van agt jaaren, met de grootte vlijt hebbende waargenomen , en van zijnen dienst , in veele gewigtige zaaken , gebruik gemaakt zijnde, werd by daarvan, in 't j-iar 1674,
op eece eerlijke wi ze, ontllaagen (8) : ea, na dat hij daarop weder in den SchepenfIoel geraakte, kort daar na , tot
Burgemeester van 's Heeren wege , of voorzittend Schepen,
gekoren (p.) Naauwlijks deezen eeretrap beklimmende,
verkoozen hem de Leden van den Oudraad, tot Burgemeester
der Gemeente (Lo). Geduurende de bekleeding deezer wlardighcid, wist hij zijn gezag bezonder flaande te houden ,
en zijnen invloed niet weinig te vermeerderen; zo dat hij,
in plaats van den Penfionaris Molejcliot, ten jaare I676,
wierd aangerogt , om de waarneemiug der Staatsvergadering, als Ordinaris Gedeputeerde ter Dagvaart, van Stadswege, op zig te neemen; waar voor de Regeering aan
hem , in het volgend jaar, eene jaarlijkíche wedde van
1200 guldens toeleide (i i). In de bekleeding van deezen
Post kweet hij zig zonderling ten nutte van liet Gemeen ;
en de Registers der Hollandfche Staatsbetluiten geeven ons
veelvuldige blijken aan de hand, hoe hij in de gewigtigflo
raadplcegingen deel had. Dan te gelijk van dceze waardigheid, niet zijne verlaating uit den Oudraad, ontzet wordende, moest hij voor del] naijver en de overtnagt van zijne vijanden zwigten . en voor zijnen grootften mededinger Srrn n
van Haleirijn, als Ordinaris Gedeputeerde ter Dagvaart,
plaats maaken (1 e). Maar, gelijk het kwaad niet zelden
ge

-

(6) Refol. Utf. van den 24 Febr. 1668. M. BALEN bl. 342.
(7) Octrooi wegens de Magifreats befelling, enz. van 22 7ulij
1652. Art. X [.
(8) Refol. Utj. van den 17 Oct. 1674.

(9) Te weeten den 3 7anuarij 1665. M. BAZIN bl. 344•
(10) Naamlvk den 24 Maart 1675. M. BALEN bi. 267. 344.
(ii) Re/ool. Utf. van de" 7 7ulii 1676 eva 28 7unij 1677.
(12) Uitwijzends de Refol. van den Oudraad van den 2 Sept.
1686. 3 Mci 1687. r6 Nov. í6S8. Vergelijk v'AVAUx Negu-

:iatier:r Toen, r.

pa.;. 232.
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gewoon is zijn meester te bonen; zoo ondervond ook dee.
ze, niet veele jaaren daarna , dat de gunst van Vorilen ligt
verkeeren kan ; toen hij , in eigen Perfoon , den naijver
van den Prins van Oranje, van welken hij nogtans een bezonder vertrouweling geweest was , op eene treffende wijze
ontwaar werd ; en de heimelijke onderhandeling, welke hij
meende, ten nutte vnn zijn Vaderland, aangevangen te
hebben , met de ftraf van een altoosduurende gevangenis
misgelden moest(is).
„ Voor 't overige moet ik hier nog bijvoegen, dat onze
Muijs van Holij geleefd nebbe , tot in het jaar 17oo; wanieer Bartlicut van Slingelandt hem opvolgde, in de beklecdin: van het Raad- en Ctentmeesterfchap der Domeinen van
Zuuidholland; niet welke waardigheid hij , in 't jaar 1682,
was begunfligd geworden (14)."

(r3) haderi. Hist. XVI D. bi. 2 3 3 - 2 3 8 .
(14) Rsjèl. van Hofland van 20 Nov. 1682 era 20 Oct. 1700.'
Recherches fur le Commerce. T. II. Seconde partie. à
Amf_rdam, chez S. N. v. klis/ingue, 1781. In 8vo. gr.
P. 268 hp.
gevolce van het voorheen gemelde Plan van dit nuttige Gefchrift (*), handelt deszelfs Opf'eller in het thans
afgegeeven gedeelte over den Omloop van het Geld en 't
geen daartoe betrekking heeft: over den oorfprong der
Lombarden, den ouden en tegenwoordigen Intrest, liet
Crediet omtrent byzondere Perfoonen, niet opzigt tot den
Koophandel, en 't algemeene Crediet, of den oorsprong
der Sationaale Schulden by meest alle de Mogendheden
van Europa; met aanwyzing van den invloed, welken
dit alles op de geheele Maatfchappy heeft.
Men fchynt vry algemeen te denken , dathet bevorderen
van den Omloop van 't Geld zo nuttig voor de Maatfchappy
is, dat dezelve niet te flerk gemaakt kan worden. Dan
hieromtrent is de Autheur van andere gedagten , beweerende dat dezelve, ten aanzien van 't nut der Maatfehappye,
wel degelyk zyn perk en paal heeft. Het is, zyns oordeels,
maar keer zeldzaam noodig dien omloop aan te zetten;
en

(*) Zie dlg. Vacs. Letterlef. li. D. b!. is6.
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en 't komt hem voor, dat een omh:)op van Geld, grooter
dan 'er gemeenlyk vereischt wordt, doorgaans ten gevolge
heeft een befiommerden verwarden laat van 't Gemeenebest, die, zo dezelve niet by tyds verholpen wordt , van
langzaamerhand den ondergang van een Gemeenebest met
zig zal fleepen. Zyn Ed. brengt deswegens verfcheiden
welberedeneerde en door de Gefchiedkunde bevestigde
aanmerkingen te berde, die van voelen , en vooral van
onze Landzaaten , ter hunner waarfchouwinge , niet te oplettend geleezen kunnen worden.
Om , na 't afhandelen hiervan , verder het fink der
Lombarden in een juist daglicht te ftellen, zo laat onze
Schryver zig in, tot het nafpooren van etlyke byzonderheden, welker kennis ten rechten verfiande van dit opt
derwerp kan dienen. Vooraf gaat Bene korte fchets van
de Italiaanfche Gefchiedenisfen in 't algemeen , zedert het
einde der vyfde tot op de vyftiende eeuw; en hieraan is
gehegt eene ontvouwing van 't beroep en de bezigheden
der zodanigen, die zig, by de Rome in en en Italiaanen,
toeleiden op het leenen van geld , en 't verwisfcicn van
geldfpecien, met betrekking op hunnen byzolndlcren handel, tot aan 't afloopen der elfde eeuwe. Onze Autheur
wordt hier door geleid tot het geeven van een byzonder
verlag wegens de \Voekeraars, bekend onder den naam
van Lombtirde en Caorfni. Met het aantoonen van 't
geen gelegenheid gaf tot liet uitbreiden van deezen Geldhandel, en hoe dezelve met zeer groot. voordeel gedreeven werd, doet by tevens zien, dat de Loinbarden in
Italie, en de inwoonders der Stad Caliors in Frankryk,
'er inzonderheid veel werks van maakten, en zulks door
geheel Europa in zwang bragten; 't welk hand greep omtrent de twaalfde eeuw of den tyd der Kruisvaarten. Van
daar dan heeft men die Poort van Geldleeners en Wisfelaars Lombardi en Caofini , , of ook wel Cauvuercini of Cauvertini geheeten; fchoon 'er van tyd tot tyd ook anderen
van allerleien Landaart winst mede deeden. Bovenal fpeelden de Jooden, gelyk zyu Ed. vervolgens toont, hierin
al vroeg een aanmerkelyken rol; 't welk hein noopt een
beknopt bericht te verleenen van den Handel der Jooden-,
zints verfcheiden eeuwen, in Europa; met nevensgaande
aanmerkingen van liet nut dier Natie , in 't fink van den
Handel, onder bykans alle Volken. Op de ontvouwing; van
dit alles, waar in een aantal van geíchiedkundige byzoiiderheden , niet betrekking tot deezen Geldhandel, opgehciderj

150

RECIZERCUES SUR LE COMMERCE.

derd worden, laat de Autheur wyders volgen, zyne aan.
tekeningen raakende den overmaatigen woeker, waarmede
dezelve gedreeven werd; en de kunftenaaryen , waarvan men
zig bediende om het buitenfpoorige te verheelen; dewyl 'er
van tyd tot tyd door de Overheden bepaalde fchikkingen
gemaakt werden om die ongeregeldheden te weeren, die egter veelal van geen genoegzaaine kragt waren, om dit ver
geheel te fluiten. Zyn Ed. in die aantekeningen ge -kerdwag genaakt hebbende van 't voorgevallene deswegen in
Italie , Frankryk , Engeland en elders, bepaalt zig vervolgens tot een nader Verslag hier van ten aanzien van Holland,
waarin zig ook die zogenaamde Lombardi of Caorf ni , in de
voornaamlte Steden, vestigden. Het is uit de berigten hier•
omtrent blykbaar dat zy in onze Gewesten mede dien han
dat, deels hunne uitfpoorigheden, deels-delrvn;
het groot voordeel dat 'er aan verknogt was, de Overheden
hier en daar noopten om het Lornbardhouden aan de Stad
te trekken, en den Lombard voor der Stede rekening te laaten waarneemen; ten welken einde 'er voorts, in verfcheiclen Steden , plaatzen toe gefcltikt of gebouwd werden , die
men d_.ombardhuizen , of ].omberden (* noemde. Onze
Autheur meldt ons daarbenevens, dat dit ook op de eerre
en andere wyze in Italic hand greep, daar then zulke plaatzen 2iiionte di Pieta of Bergen der B,z; rnhartgieic1 geuceutd
heeft; welken by den aanvang, gelyk zoentuigen derzelver
nog heden zyn, in dc handen der Geestelyken waren : als
mede dat de Franfchen . Engelfthen en anderen , foortgelyke
1èhikkingen van de Italiaanen overgenomen hebben. Zyn
Ed. beluit deeze zyne behandeling van 't tink der Lombarden niet eerre aanmerking over den al te hoogeis intrest in
dezelven hier te Lande; en maant de Overheden ten ernftigfle aan, om denzelven, ten behoeve van de fchamele Gemeente , te verlaagen.
Hier mede dit Pluk ten einde gebragt hebbende, verledigt
zig de Autheur tot het nagaan van deli Intrestprys zedert de.
ont-

(') De benaaming van Lonsbardi eertyds, als boven gezian
is, een naam van beroep geworden zynde, werd vervolgens
ook eerre benaatning van de plaats, alwaar de zodanigen, die
deezen handel dreeven, zig ter ontvangfee en uitgave ophielden.
Van daar werd ze 't ook die der plaatzen, welken d;-- Regeering
daartoe Cchikte. Men noemt zulk eerre plaats , ge!yk t'e
kend is , anders de Tafel of Bank r-an Leening.
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ontdekking van Amerika. Na eene ter loops voorgeftelde
bedenking over het verfchil , nopens de geoorlofdheid of
niet geoorlofdheid van Intrest, voor uitgefchooten penningen, te trekken waarover thans niemand onzer, om zo te
fpreeken, twyfelt, deelt by zyne aanmerkingen mede over
de verandering welke de Intrestprys zedert dien tyd onder
heeft. Dezelve is, volgens het aldaar bygebragte,-gan
over het geheele Christen - Europa verminderd op de helft;
en by ons op het vierde gedeelte. Eene vermindering, die
zekerlyk gansch

niet evenredig is, aan de hoeveelheid

van goud en zilver, die zedert de ontdekking van Amerika in Europa gekomen is: 't welk men, zyns oordeels,
toe te fchryven heeft aan onze uitgeíirekter behoeften,
en 't gebruik dat men van 't geld maakt, --Daarby komt voorts eene overweeging van liet Cre
diet tusfclren byzcndere Perfoonen , of den gebruikelvken
Koophandel op Crediet ; waaromtrent, gelyk by doet zien,
verfcheiden misbruiken , die der MMlaattchappye nadeelig
zyn, plaats hebben. Uit dien hoofde gaat deeze overweeging ook vergezeld van ecnige bedenkelyke fchikkingen der
Regeeringe, zo over het weeren van het verkeerde, als
over het verf'erken van liet onderlinge cred?et der Kooplieden in Europa; dat van een hcilzaamen invloed op het
welweezen der Maatichappye zou zyn. by die gelegenheid
liegt by hier nog aan eene waarfchouwing, om , buiten de
hoogfte noocizaaIlyhheid , zyne toevlugt niet te neetnen ,
tot het invoeren van gemunt Papiererngeld ; liet welk , ge
zo dra mogelyk, weder door daadlyke inlos--íchiedzyn,
ling vergoed behoort te worden. Zulks ]heeft, boften andere hier aangevoerde gevallen , nog plaats gehad , in den
laatstgevoerden oorlog aan de Kaap de Gee ZIocp : van
welk papieren geld zvn Ed. lifer eene afbeelding geeft; en
uit welks flempel blykt, dat uren zig in 't laar 171 insgelyks van dit nood-hulpmiddel bediend Heeft. ---- Einde
liet oog op het Iiiigenreeae C:ediet,-lykfatdeAuhrnog
of den ooriproug der lv'at^onaa e cl uldry , die , volgens
hem , in genoegzaam alle de Europilche Staaten , grootlyks
voortgefprooten zyn, uit lier aanhouden van eene (taande
Legermagt te Land en ter Zee; welke nieerendeels dient
ter befcherminge van een uitgeftrekten Koophandel , die
veelal de bronwel is der onlusten tnsfchen verfcheiden Volkeren; en waar van de Authcur de nadeelige gevolgen onder 't oog der Leezeren tragt te brengen. Zyn Ed.
behandelt deeze drie onderwerpen, even als de bt vengetneld
-
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melden , met veel naauwkeurigheid, en deelt den opmerk.
zaamen Leezer verlcheiden leerzaams waarneemingen mede, die haare nuttigheid kunnen hebben. Voor 't
overige is 'er aan 't einde van dit WV erk nog gevoegd eene Pryscourant van de verfchillende foorten van buiten-

landfche Obligatien, aanwyzende den intrest, den prys
op welken ze gekogt worden , en dien welken de Verkoopers zoeken ^te bedingen; zo als derzelver cours, den
Eden October 1783, te Amlterdam was; 't welk ons eenig denkbeeld geeft van de uitgebreidheid van dien Handel, en de onderícheiden waarde deezer Papieren.

Taal- Dicht -en Lettert ztndig Kabinet, bijeen vergadert en
uitgegeven door G. BRENDER :l BRANDIS. I"yfde Deel.
Te 4mflerdain, by C. en L. Groenecvoud, 1783. In
groot octavo 364. bladz.

I

n dit gedeelte van het welgeftoffeerde Kabinet vindt men
weder Bene groote verfcheidenheid van voorwerpen , die
de oplettendheid der Liefhebberen van Taal- Dicht- en Letterkunde op eene leerryke en aangenaame wyze kunnen vestigen. Behalven een aantal van Dichtilukken en Dichter
mitsgaders eenige aanmerkingen over-lykebfpign,
deeze en Beene byzonderheden der Taall ennisfe, vindt men
flier de volgende Verhandeling. Batteux en Ra,nler over
de Leerdichten; i11armontel over de Weetenfcliappen van een
Dichter, als mede over den Dichterlyken f yl; en .7. A.
Schlegel over den ooifprong der Schoone Kunjlen. Naar de
verfcheidenheid van den tmaak der Leezeren, 't zy voor
't ernflige , 't zy voor 't min of neer boertige , kan men in dit
Kabinet te regt geraaken : 't lust ons thans een ftaal van de
battle Poort te geeven , tiet uit dit habinet over te neemen,
den uit het Hoogdnitsch vertaalden geestigen Brief van
.G. Jacobi aan den Heere Klos over het Klaagdicht,
welke aldus luidt.
„ Gij weet , mijn waarde Vriend! hoe dikmaals ik met
u, over (le Dichters van eene treurige gemoedsgeltalre , fpottede; en lagchte over de ongelukkige Naarvolgers van eenen YOUNG, dien ik als een origineel genie eerbiedige.
Heeden waar ik zelve byna een Nachtwandelaar geworden :
hoor gij mijne gelchiedenisfe. Gisteren zat ik tegen den avond, op den heuvel van myn Landhuis; ging mijn lievelings denkbeeld naar, en herflelde mij in de tijden van
CHAU.
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CHAULIEU en CHAPELLE, met welke ik de onzen verge.

leek. Welk eene koelzinnigheid van mijne Natie tegen
haare groote Geesten ! dus dacht ik, en helde lange Zelf
Neen, de Duitfchers verdienen niet, dat-fprakeno.
men vrolijke Liederen voor hen zingt. Enkel Lijkzangers
moeten zij hebben, enkel zwarte Propheeten , aan welke
geen groot verlies zonde zijn, indien zij eindelijk gefleenigt
wierden. Ten minlle zou ik hen een tijdlang de zulken
toewenfchen , op dat zij de waarde dier Dichteren inzagen
welke de Natuur rondtbm hen verfraaijen. In 't kort, mijn
Vriend, ik nam een befluit om alle mijne Liefdegoden af te
danken ; mij zelve onder de fchaare der eenzaame Jongeliugen te begeeven , en iets zo droefgeestigs te fchrijven, dat
alle mijne Leezers daar benaauwd en bang van zouden worden. De lange fchrikkelijke half Griekfche half Duitfche
woorden, die tot de Nachtgedachten noodig zijn, zette ik
op een lijstje bij elkander; en niet dezen Talisman ging
ik uit, om een , tot verrukking gaiciiikt, gewest te vinden.
In het begin kwam mij liet Raaveneiland (*) in gedachten;
alwaar ik van het cligte Hout , en het gekras der zwarte
Vogelen, mij veel beloofde. Maar ttraks hield ik de Ruinen
van Gipsfleen voor de voortreflelijkfte. Ingeftorte Toorens,
Rotfen en Holen , in dezelve : ó hoe fchoon is het daar te
te klagen ! Aan Uilen kan het niet ontbreeken , en deze moe
beter dienst doen dan de Raaven. Ik be.-ten0dzaklij
droog mij niet. Naauwlijks had ik mij , tegen over den
Berg, op de Aarde nedergezet, wanneer mij een gewenscht
Avontuur ontmoete. Boven op het Ipitfe van den Berg,
naast den verbrijzelden Tooren, verscheen mij onverwachts
Een k1e`ne Gen/ns , met duisterheid omí resren 9
We onder zijnen awacaren voet
Die dru'ckend uedertrad , de Rotjèn noest doen boeven;
Dan Berg en Rots wierd nu
Z jn ceanz cht was 020l/aId; z jn eo,; zo0t woestenijen
Bij f lieer liet jlreele,ad i clrt der Zon,
liet keur.='y Dal , d n h_ldr n Bran',
En 't aaTx;enaanze g roen vaiL 't tiadr°jk Bosch, te mi/el.
Een Lijf dood was zijn bovenkleed
Het klatergoud vast c1oo lnkra;jen
Za,g ik op zijnen fehedel vlun—Vert.
Een Heir Drijacden flo;nd reeds lard aan 7;and gereed,
Om, niet zeer ver van snij, eens v^o;ijk op te dansfez.

*) Niet ver van !I //e.
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Zij toonden 't Fazenenheir dees zwarten Man firaks aan,
Era deeden door gelagch hunn' jpottersvreugd verflaan.

Zonder zich aan dit gelagch te (fiooren, kwam mijn Ge
een recht feestelijke houding van de Rotfen ar-nius,met
en trad voor mij heen. Op zijn voorhoofd meende ik alle de Pliantomen , Allijriaden, fleonen , hoogloeijende Don
diep fchaduwwerpende Duisternisfeu te lezen, die-dersn
op mijn lijstje {tonden , en al had hij zich niet aanftonds
doen kennen, zo waar hij van mij, bij den eertien optlag,
voor eenen Demon gehouden , welke den Nachtdichters
den geest aanvuurt. Doch hij deed zich zelven onder dezen naam terfiond kennen. Ik kon onmogelijk een klein
lagchjcn verbergen, dat hein verried, hoe weinig ik ook
in zijne geheimen ervaaren waar. Reeds berouwde het
mij als hij met een Basitem, die , met betrekking tot zijne
kleine figuur , iets kluchtigs had , half in Poëtisch Proza en
half in Hexameters, die ik echter in gerijmde verzen wil
overbrengen, wij aldus aanfprak: „ Gij, die wilt, dat elendiee flervelingen zich verheugen zullen , Onheilige ! –
Sidder! — Beef! — Zie op mijn Lieveling! — en leer
van hem !
Op 't helderst van de dager
Zingt hij den middernacht ó
En als de Lente la,ccht,
Dan hoorti iota heem Heeds klagen. --•
Daar, waar ons door gezang
1)e Liefdevoonelen lokkeu,
Word hij voor flcrvcnklokken
Era hunne klanken bang,
Hhj ziet op ieder uur
De znchterade Natuur.
Voor Bloe;nearijke L'cldert
Maalt hij 't verlaatern graf,
Met dood/he kleuren , af:
Nooit wil hij vreugde melder.
De treurc jpresje bloeit
-Rij hem , daar 't koos/en groeit
De jongde Herderin,
c

De fchoon/be Woudtiodin,
Is hero een fioinrne geest,
Die elk op Urnen wijst; daar hij alleen voor vreest.

Hiertegen ademt hij zuiverer vergenoegens, te groot voor
de-
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deze verachtenswaardige toonen.
Welke aaneenaame
vreugde! welke eene Olijmpifche ellust! enkel voor den

Dichter voelbaar
Die , tot de liooge liemelkringen
Geklommen , 't laage f of verlaat:
Om daar den Sphaeren voor te zingen,
t Geen zelf een Seraph niet veijlaat."
Hier keérde mijn fpook den Schop om, dien hij denkelijk
daarom in de hand droeg, om Graven op te werpen, waar
hij 'er geene vond ; hij maakte met den fleel een ontzagchelijken lireek in het Zand, zo als zijn Leerling op het Papier — en verdween. De geftalte mijner toekomende \Muze ,
en. nog meer haare rede, had mij van mijn eerfte voorneemen zekerlijk afgefchrikt, ware ik niet te flerk met het
Plan mijner wraake bezig geweest. ik gaf mij dadelijk naar
ons groot Kerkhof, alwaar ik, midden in den nacht, tusfchen de Graven rond wandelde. Maar riaauwelijks was
mijne droefgeestige verrukking begonnen , wanneer ik van
verre een licht bemerkte, dat tusfchen de laage firuikjes
heen fchenlerde. De fchrik overviel mij, zo dat ik , in dien
angst, liet Plot van een Haxameter vond, dat ik lange, te
vergeefsch , gezogt hadt. Ik herflelde mij echter, en ver
maar hoe verbaasde ik
-volgdezfchmrin:
Als ik den God der Liefde zag ;
Zijn fakkel flonkerde als de dag;
,Hij liet zijn traantn %teelig vlieten;

Een berg van aarde , een gaapend graf,

Dat angst en vrees te kennen gaf,
Kon hem in deezen niet verdrieten.
Iii] foeg zijn vleuglen op; en, door hen drift te bun,
Deedt hij de fclaoonfie bloempjes zien.

1)e Liefde, onder de Nachtwandelaars, op een Kerk hof? De vraage, die ik mij zelven heimelijk deedt • zou de
knaap aanflonds verraaden hebben; want hij fprak tot mij
in een heldren toon. „ Deze Heuvel bedekt Gene verrukkende fchoone. Naauwlijks begon haar boezem zich
„ jeugdig te vormen , wanneer, op de lagchende Velden
de goede Herderin , omarmt van Liefdegoden , verkwijn„ de. Zij ftierf met de bloemenkranfen, haar door de G}ra^^ .tien opgezet. Dit is de derde Nacht, dat`, wel ver van
VI. DEEL. ALG. LJ: FT; NO. 6.
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„ fpel en dansfen, een Godenkind haar Graf met traaneg
„ hevogtigt. Kwam Jupiter in een zwart onweder, dan
„ hield haar bevallig gelaat den wraakzuchtigen arm te rug.
„ Zij waar van alle de Goden bemind , nicer dan de droef„ geestige Wijsgeer, meer dan de Route Held. Want zij
„ deed de Wacreld enkel vreugde aan."
De lactile woorden wierden van een lagchjen vergezeld ,
dat midden onder de trainen uitbrak, en zulk een flerken
indruk op mij maakte, dat het mijne wraake bijna kon ver
Onder liet groot getal van ondankbaare en ge--nietg.
voellooze , ook flegts weinige te vergenoegen, is fehoon !
dus dacht ik, terwijl de Liefdegod de Roozen en Viooltjes
van liet Graf plukte, die, door een wonderwerk, onder
zijn gouden Vleugeltjes gebloeid hadden. Met eene aartigo
houding vervolgde hij zijne redenen.
.

Zou de Min hier eeuwig blijven ?
Neen, does bloempjes van haar Graf
Plukte ik voor die Harten af,
Die in onfchuld vreugd bedrijve:C.
Met lien wil ik Oreaden ,

Herdersnirnfjes en Dr jaden,
Op een jeugdig feest verzanden
'k Word daar reeds met frrert gelvacht...
Waarom zou de donkre Nacht,
Die bij de Dooden wound, de Levenden reeds drukken.. .
Een Wijsgeer leer' zijn ivensch op flard to doen gelukken,
En zelfs op Graven Roozen plukken.
Een zo Wijsgeerige reden had ik van den kleinen God niet
verwacht, ik beloofde hem op liet aanflaande Feest te komen, en vergat den zwarten Genius met alle zijne Lievelingen. Dit Feest zal nu reeds begonnen zijn ; ik moet mij
des haasten, mijn lieve Vriend. Vaarwel, en verhaal deze Gefchiedenisfe aan niemand, die naij daarover kan uit
-12gchen."
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Reine naar Ceylon , benevens een bergt van de Hollandfche Regeering te Jafanapatnam , door den Heer J. CH. WOLFS, voor
Staat en Yuf1itie te 7afana--malserftnghicyva
patnam op Ceylon. Uit 't Hoogduits vertaald. In 's Gaven_
hage , by J. Menfert, 1783. Belia.ven het Voorwerk 2 54
bladz. in gr. oEtavo.
Wolfs karnt, in deeze befchryving van zyne reis ra
D ene Heer
wedervaaren op Ceilon , alleszins voor als een eerlyk en
opmerkzaam Man ; 't welk zyn verllag desaangaande credit
byzet. Uit dien hoofde verdient deeze Reis eene plaats by
andere berigten van Ceilon, fchoon men niet kunne zeggen,
dat het ons veele byzonderheden nopens dit eiland leere , die
niet alreede bekend zyn; uitgenomen met betrekking tot jafanapatnam. Zyn verblyf alhaar, in zyne bediening van eerften geheimfchryver van Staat en ju(fitie , heeft hem gelegenheid gegeeven , om 't geen tot dit Gewest betrekking heeft
neer dan anderen na te vorfchen ; van waar dit gedeelte hier
byzonder in aanmerking komt : en by zou 'er nog meer vats
hebben kunnen melden, indien by zig, als een eerlyk Man,
niet bepaald gehouden had aan zyn Eed van geheimhouding.
Dan 't geen we hierdoor misten , wordt egter grootlyks ver
aan 't einde deezer Reize , geplaatfte ,lamner--goed;r,
kingen over eenige punten, betre/Jende liet Komrnandement van 7afanapatnam: benevens aanwyzing eeniger middelen tot verbetering ,
eerbiedig overgegeeven , op last van den Gouverneur Generaal van
Neerlandsch Indien, PIETER ALEFRT VAN DER PARKA. In dit Stull
vindt men nog al ctlyke aanmerkingen, die ons de gefteldheid
der Regeeringe, en de inrigting van den Handel aldaar leeres
kennen , tot welker verbetering dit Gelchrift, door een Man
van een hopgen rang, omtrent het jaar 1770, overgeleverd is.
Om eene proeve van de opmerkzaamheid van onzen
Reiziger mede te deelen , zullen wy hier zyn naauwkeurig
berigt van 't vangen der Oliphanten plaatzen, 't welk aldus
luidt.
„ Men heeft hier reeds voor langen tyd Korahl, [zo veel

als Olipihants f aagtuig,J gebruikt , waarin de meeste nevangen
wierden. Dit Korahl moet tien zig voortellen , als een groot
Visfchers net , niet twee voor elkander Kaande Vleugels , die
in een Beurs eindigen. Dceze vangst gefchiedt deels door de
Natuur, deels duor Kunst, in dicht by een geplante fterke
booroen, en alwaar een Ruimte is, met paalwerk toegemaakt,
op dat de Oly'phant nergens zou kunnen uitwyken. Zo dra
reen nu van den Boschjaager bericht ontfangt, dat een goede
troep Olyphanten dharomftreeks is , zo moet aanftonds liet
hoofd der Cinyaleezon eenige duizend mannen leveren. Met

deeze weet tien lanafarnerhand de opgefpeurde troep naar de

^

^
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opening van het Korahl , het welk een ongemeen groot pleytt
uitmaakt , te voeren. kleeft men deeze eens zo ver dan is
het Spel gewonnen. Op dit Pleyii kovnnen alle de Manfchappen te zaamen, maaken een vreesfclyk geraas, met mond- en
handinftrumenten, en brengen de geheele troep Olyphanten,
die zig vreedfaatn te zaamen houd, tot in het enge ruym ,
't welk men Speel-Korahl noetttt. Hier word een kordon getrokken van zes tot zevenduizend Menfchen , die een geweldig vuur, en daarby een groot geluid niet Trommels , Schal
waardoor de Olyphant, fchuw worden--myenz.,ak
de , zyn gang niet agter- naar voorwaards, naar het (malle
Ruym , of Nood-Korahl neemt. Deeze engte fluit men met
een groot hevig vuur, en maakt daar by een groot gefchreeuw,
waardoor de Olyphant, verdooft, naar vryheid zoekt, en door
zyn flerkte zig die wil verfchaffen; by beproeft aan alle zyden
de flerke befchutfelen , maar ondervind, dat by met zyn ier
niet omwerpen kan; waarover by-ke(navldgrotBm
dan boos wordt, en begint te blaazen uit al zyn macht. Hy
merkt dat het vuur nader komt , dan waagt by zig in de
(malle uitgang des Korahls, en dewyl by aan derzelver eynde
de tamme Olyphanten ziet (laan, gelooft by zyne veyheid gevonden te hebben. Deeze finalle gang , langs welke maar
één Dier gaan kan, is boven gedekt, op welk verdek ecnige
ervaaren Olyphantiaa;gers zyn, die liet Dier met hun Handwerktuig, (welk in een ('rok , waaraan een kromme haak niet
eel] (pits is, beltaat,) tot aan het einde voortdryven.
Zoo haast deeze hier is , neemt men de Sluitbalken, waarmede de uitgang gefooten is , weg, en maakt den uitgang ruim er. Nu verheugt zig dc Olyphant, =,clyk een gevangene die
uitgebrooken is. Hy neemt dat] een grou;tc (prong ;- maar dan
dwingen de twee naast hem ftaande tamme Olyphanten , (die
enen Jaagers of Zielverkoopers noemt ,) hem Ihi te (laan , en
fluiten hem tusfchen hen beiden; wil by niet (laan en echoorzaanren q zo beginnen zy hem , op liet Bevel hues i\lecsrers,
zodanig te flaan niet hunne (navels , dar by alles van zig
werpt wat by natuurlyk by zig heeft. Wanneer by nu merkt,
dat by uit het gewelt van zyne vatters niet ontkomen kan ,
zo geeft by zig over, en laat zig voeren, aan een wat afgeleegen Boom ; waaraan neen hem niet zyn agtervoet door een
ftcrk touw van onbereyd Elands en flartevcl vast bindt ; zoo
fiaan laat, en de tamme Dieren te rug voert. Indien men
nu, op deeze wyze, eerst één uit het Korahl gchaalt heeft,
zo volgen de overigen gewillig, dewy] zy alle hunne veyheid
daardoor hoopen te verkregen, nademaal zy van de gevangen
niets verneemen. In deezen ('tsar moeten-nemigdsrft
zy eenige dagen blyvcn (laan, en honger lyden , en daardoor
leeren, dat zy gevangenen zyn. I3v yder Dier worden Lieden
sangeReld, die liet zelve van Voeder voorzien , op dat het
daast.

ILEYZE NAAR CEYLON.

259

daardoor Menfchen leere kennen. In 't eerst ziet by zynen
oppasfer grimmig aan ; maar na eenige dagen wordt by makker,
en gedoogt dat men hem aan 't Lyf komt. Hy leert ook
fchielyk de fpraak van zyn bevelhebber kennen en hem vol
ook gedoogt by , dat men hem een ílerk touw aan den-gen:
Hals legt, en daarmede aan een tamme koppelt en ter Stal
voert. Men verricht dit op de volgende wyze. Een tamme
Olyphant krygt aan yder zyde eer, wilden; ook ceel wanneer
de tammen zeer groot zvn, twee Wilden aan yder zyde: Op
de tammen zit een Korna!c met zvn gefpilde haak, waarmede
by aan het Hoofd van het Dier wyst, welken weg het gaan
moet, en alzoo de gevangenen ter Stal voert; in welke men
flerke Booroen of Paalen haat , aan welke men dezelve met
-

;

hunne

agterbeenen vast bindt , zorg draagende dat zy niet by

elkander kunnen kopmen. Dus bleven zy haan, worden da
niet Kokos-Eiaderen gevoeden , en eens daags door d^-gelyks
tammen naar het water gevoert , tot dat de tyd komt , om
dezelve ter markt te brengen en te verkoopes. Dat deeze
(acht meer moeiten en onrust , dan de Jchtcn, welke hier
tc Lande [in Duitschland] gevoerd worden, onderheevig is ,
zal men gemakkelyk kunnen bcfluiten; dewyl men hier geen
Schietgeweer noch Honden gebruiken kan. 't Geen my liel:
naeest van alle verwondert heeft in deeze Jacht, is de groote
Itoutheid van den Olyphant-J,iger , die met zodanig verfchrikkelyk Dier zo goed weet om te fpringen, als een der afgerigtf€e jager met zyne _jachthonden hier te Land. Deeze Kor
,jagers krygen een kleine helooning, maar die geenetr-naksof
welke dezelve zaamen dryven, krygen daarvoor allceniy'k een
dag op hun Kerfftok, welke van hunne lleerendienfi.en^ wordt
afgefclu•eeven.
„ Eenc andere wyze van vangen is deeze. Men maakt
.

een diepe

put van een vaam groot , op zodanige plaatzen

alwaar de Olyphant gewoon is zyn voedzel te zoeken. Deere Kuilen worden met lichte takken belegt , niet groente
bedekt , en in 't midden niet zodanig voedzel voorzien, tot

't welk de Olyphanten een byzondere neiging hebben. Zo

dra by dit ruikt komt by dcrsvaards , en vindt zie ongemerkt
gevangen. Hy ontzet zig over zyn val, bezint zig cindelyk,
en werpt alle die dingen weg , die hem bedrogen hebben,
en met hem neergevallen zyn : zoekt of by uit dien kuil
kooroen kan ; maar by bevindt dat by te zwaar is ; fchreit ,
en wil van zyne Poort geholpen worden ; ziet 'er eindelyk
koomen, en meent van deeze hulp te verkrygen. Het gefehiedt ook ; maar deeze welke tam zyn en hem door
Touwen 'er uit floepen moeten, ma:^ken hem gevangen, et]
leveren hem te gelyk in handen van hunne Meesters. Mort
by hierover, en begeert by zyne veyheid, zo krygt by flaag,
en wordt zo lang geklopt , tot dat by zich gewillig overS3
geeft,
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geeft , binden en heenvoeren laat , werwaarts men wil, fly
het uithaalen maakt men de kuilen aan de eene zyde wat
vlakker, op dat zy zig zelve helpen kunnen ; want anders
was het niet mogelyk zulke gruuLe Dieren zonder kwetfiug
daar uit te haaien.
„ De derde en laatlie wyze van vangen beftaat hierin. Lieden van een f'rerk lichaamsgeftel gaan, in drooge tyden, wanneer de Olyphant , uit gebrek aan water, deeze en geene plaats
om zyn dorst te lesfchen zoekt , op de jacht , vier aan vier ,
verzelt van hunne jongens, die zy tevens tot die Jacht aan
zoeken het Bosch door, tot dat zy eenige Olyphan.-breng;
ten vinden. Zo dra dit gefchiedt zoeken zy den grootften van
dezelve uit, gaan op deezen af, en tarten hem, op dat hy
op hen zonde afkoomen. De Olyphant wil dan den verftoorder van zyn rust uit het Bosch verdryven. De dapperfle en
geoefenlle van deeze Lieden heeft een flok van zwart Ebbenhout, een el lang , in de hand; hiermede begint hy met den
Oliphant te vegten , die niet zyn fnavel naar den flok !laat.
De befpringer weert alle de dagen af, fpringt ginds en herwaards ; de Olyphant wordt boos , en doet zyn best, om den
Schermmeester zyn geweer en leven te beneemeh : deeze
wordt van de anderen geholpen, hebbende aan yder zydeéén,
terwyl de vierde van agteren aankomt met een frik, en zyn
gelegenheid waarneemt, om dezelve aan de agtervoet van dat
dier te werpen. De jongens koomen digt aan dat dier, terwyl hy voorwaarts zyne bezigheid en opmerkzaamheid niet
den ítok heeft, en brengen zeer fchielyk den fuik om de poot
an het dier, dryven hem zo lang voort, tot dat zy een gefchikten Boom vinden, om hem daaraan vast te binden; dan
gaan twee van hen lieden naar Huys, haaien een tammen
Olyphant, binden den wilden daaraan vast, en brengen hem
op de (tul.
„ Op deeze drie onderfcheiden wyzen worden de Olyphanten op Ceylon gevangen: die daarvan anders denkt, die bedriegt zig in zyne mcening. Het is myne gewoonte in 't geheel niet, om met ymand te ftryden; want ik laat gaarne een
yder zyne begrippen, volgens zyne eigenliefde vormen, en
neem het in 't geheel niet kwaalyk, indien enen myne onder
houdt, of anders van my mogt denken, dan-vindgerat
ik zelf van my weet. Maar, dewyl ik twintig jaaren lang
gelegenheid gehad heb, veele Olyphanten van naby te zien,
niet alleen in hunnen vryen, maar ook in hunnen gevangen
flaat, onderhouding, verkooping en gebruik; zo vermeene ik
van deeze dieren zo veel kennis te hebben ,als de beste Ros•
kammer van de paarden."

PLtTDOOI VOOR DEN BURGER V4N NEDERLANI).
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Pleidooi voor den Burger van Nederland; of Vaderlandfrhe Beden
niet meer toelaaten dar-kinge,ovrdzalykheint
Vreemdelingen tot de Burgerlyl'e Ampten. In gr. of avo, 31
bladz.

Patriottifche Refolutien van de Rezcering der
DCe bekende
Utrecht van io en 17 Maart. en 22 December,
1783 , als mede de niet min Vaderlandfche Propofitie der Regeeringe van Schiedam van 8 Odtober 1783 , nopens liet niet
meer toelaaten der. Vreemdelingen tot de Burgerlvke Ampten,
hebben aanleiding gegeeven , tot liet vervaardigen van dit Gefchrift, welks opfreller bedoelt 's Lands Ingezetenen het belang daarvan ter harte te doen neemen. „ Met een hart ,
„ zegt hy , blaakende van zuivere Vaderlandsliefde, en dat
„ geene andere bedoeling heeft dan Nederland zo bloeijende
en zo gelukkig te zien, als het voor omtrent anderhalve
eeuw nog', in íommige opzigten , was , poog ik u allen op
deeze uwe regten opmerkzaam te maaken , in u een blaa„ kenden yver te verwekken , om ze, als in Utrecht, her„ Iteld te zien; en u op te wekken, om deeze herffelling
uwer regten , langs vreedzaame wegen , te begeeren." Ten
dien einde brengt by den Leezer onder het oog, dat het oogmerk deezer Refolutien tweeledig is: (t.) Om allen verderfiyken invloed van buiten te weeren en (2.) den verongelykten en
te kort gedaanen Burger in 't einde regt te doen. Het gewigt
hier van aangedrongen hebbende,fchetst hy verder den tegen
aanzien van de begeeving dier-wordigen1}atzk
Ampten, zo als het zig veelal toedraagt; by poogt de oorzaaken hier van na te (peuren , en de bedenklykheden tegen zyne voorffelling uit den weg te ruimen ; waarop by voorts zyn
Gefchrift doet afloopen, met eene ter zaalre dienende Aan_
fpraak . eerst aan de Regenten , en vervolgens aan de Burgers,
van Nederland. Het onderwerp wordt vrywel in 't
juiste daglicht geheld ; en de manier op welke de Schryver
zyne gedagten deswegens voordraagt, is te gelyk gemaatigd
en van nadruk; waardoor het te beter geschikt is, om in
eene mindere of meerdere maate eenigen nutten invloed te
,

hebben.
Het Spectatoriaal Tooneel. Vierde Deel. Te Utrecht, by B.
Wild , t 783. Behalven het Voorbericht 24.3 bladz. in octal o.

Blyfpelen, eik van één Bedryf, tot Nafpelen gefehikt.
D rie
en één uitvoeriger BlyfpeI van vyf Bedryven, zyn in dit

Deel vervat : die allen zeer wel gefchikt zyn, om , ieder in
hunne abort, een goed fiá uur up fret Tooneel te ma;ike;i; daar

de
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de charafters natuurlyk uitgevoerd zyn, en het beloop van le.
der Spel eigenaartig ingerigt is, om de oplettendheid der Aan.
fehouweren gaande te houden , in de afwagting der ontknoopinge van liet Stuk.
Historie van den Graave DE VALMONT, Uit het Fransch vertaald.
Eerfle Deel. Te Delft, J. de Groot Pz., 1783. Behalven de
Voorreden en den Inhoud 326 kladz. in gr. octavo.
n de Voorreden wordt ons het bedoelde van dit Gefchrift
Ialdus
opgegeeven. „ Het oogmerk van den Schryver is in-

,, zonderheid geweest, om, door de getrouwe mededeeling
,, zyner lotgevallen , zonder zig zelven in het minfte te 1paa,, ren, der onbedreevene Jeugd in zyn eigen voorbeeld op het
,, nadrukkelykst te doen zien , welke jammerlyke onheilen de
„ natuurlyke. gevolgen zyn van een ongeregeld leven, en dat
een deugdzaam en Godvrugtig gedrag de eepige weg tot
„ een waar en behendig genoegen ; geluk mede om de Oude-„ ren te waarfchuwen voor de doodlyke gevolgen eener ver,, keerde opvoeding, en hen ernhig aan te fpooren, om hun„ ne uiterlhe vlyt en oplettendheid te belleeden aan de waar„ neeming van een pligt, welke hen door Reden, Godsdienst
„ en Natuur zo duur aanbevoolen, en van zulk een I;ewigti„ gen invloed is op het toekoomend lot van hunne dierbaariie
„ Panden." Aan dit oogmerk beantwoordt de Opl el]er volkomen , des zyn Gefchrift en der ,jeugd en den Ouderen
tot eene heilzaame waarfchouwing kan dienen.

is

Gevallen van Lord EDUARD BOMSTON, in Italien. Een zedelyke
Roman in Brieven. Uit bet Hoogduitsch vertaald. In Holland
178.4. In octavo 25 bladz.
ord Born/Ion behoort onder dat flag van Menfchen ,die wel goede beginzels maar fkerke harstogten hebben, en zig daardoor,
niettegenftaande hunne goede beginzels, genadig aan verleiden
verzoekingen bloot feller; het welk hen meermaals in nete--de
lige omftandigheden inwikkelt, en genadig in tweeltryd niet zigzelven doet leeven. Gelukkig , wanneer de zulken , door raad
van goede vrienden, en een zamenloop van omllandighe en,
nog eindelyk, met Lord Bonnfon, tot inkeer en dus te regt komen. Wy kunnen de leezing van zulk een leevensloop der
Jeugd niet aanpryzen; zy, wien de opvoeding der jeugd is aan
zullen 'er te veel gevaarlyk verleidend in vinden.-bevoln,
Geen tnenseh, hoe goed van hart, hoe Clerk ook bil z gzelven,
behoort ooit der verzoekinge in den mond te Joepen : de ondeugd, van welken aart ook, is altoos een Vyand, die beter
overwonnen wordt door haar met cone oplettende voorzigtigheid te ontwyken, dan door haar, buiten noodzaak, openlyk
fag te leveren.

L

AL 0 E MEENE

V ADERLANDSCH L

LETTER -OEFENINGEN.
Beknopte opheldering van eenige plaatfen ut het N. T. door
C. na1NKMAN, Bzriienaar van 't 1t. Euangelie te Dirksland en Meliszand. Vierde Stuk. Te Utrecht., bij S.
de Vaal , 1 783. Behalven de Voorajjpraak , 33o bladz.
in gr. oEavo.
de
n
met het
Igevoerd,
op de eigentle wyze voorigen, gefchreven, en
bede Eerwaerde Brinkman zyne
dit vierde Stukje,

zelfde oogmerk , als
drie
uit
ook
leerzame
deelt
denkingen mede , over etlyke plaetfen uit de tien kleinere
Brieven van Paulzis, dat is, van den Brief aen de Galaziers tot aen den Brief aen Philrinon, beiden ingeflooten.
Naer 's Mans bedoelde gaen die bedenkingen , niet alleen
over zulke plaetzer., die eenigzins duister zyn, of ligtlyk
in een verkeerden zin opgenomen en gebruikt kunnen worden ; maer hy vestigt ook nu en dan het oog op zodanige plaetfen, welken hem aenleiding geven, om iets by te
brengen, dat regelrecht dient, om verkeerde werkzaemheden der Christenen te verbeteren. bVy zullen ons voor
tegenwoordig tot ene bedenking van die natuur bepalen,
welke zyn Eerwaerde ons aen de hand geeft, by de befehouwing dier bekende voortlellinge, Titus II. v. ii en
.

ie.: De zaliginakende genade Gods is verfchenen allen menfchen , en onder wyst, enz.
„ Deeze uitmuntende taal ," dus vangt hy aen , „ ver
onze behandeling, niet om haare duisterheid, maar-dient
om het overgroot belang, dat wy in haare overdenking en
betrachting hebben , alzo ze ons den voornaamflen inhoud
van liet zaligend Euangelie , ja ook het vosrnaamf e werk
van 's Heilands zaligmakende genade en Geest, in ons,
duidelyk voor oogen [telt. In onze dagen neemt
men dit te weinig in agt: men heeft andere denkwyzen,
die fchroomelyk nadeelig zyn , aangenomen. Sommige
ineenen dat zy al zeer goede Christenen zyn , witare begenadigden , wanneer zy eenige ang(Iige bekommeringen,
over hunne Zaligheid gevoelt, eu eenige oe$ëningen van
begeertens naar en werkingen omtrent Christus aandoenlyk
T
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verricht hebben, vooral wanneer daarop verruiming, blydfchap in 't hart, gevolgt is, zonder dat zy verstandig en;
hartgrondig gezint zyn, om de Goddeloosheid en de wereldfche begeerlykheden te verzaaken, en om matig,,,regtvaardig en Godzalig te leeven in deze tegenwoordige jP'ereld,
en zonder dat zy daar van gezettelyk hun werk maaken.
Zodanige menfchen , hoe zeer zy tegenslwoordig goede
Christenen, by hen zelven, en by veelen zyn, dwaalen
nogthans zeer gevaarlyk van den voornamen inhoud des
Euangeliums af, en leeven buiten de Zaligmakende genade,
volgens onzen text. Andere hebben eenen waaragtigen atkeer van Goddeloosheid en wereldfclae begeerlykheden, en
Benen heerfchenden lust tot matigheid , Godzaligheid en
rechtvaardigheid, maar leeven nogthans lang en bang in
twyll'eling, of zy wel waare Genade bezitten , om dat zy
zulk eene zeer groote verandering in hart en zeeden niet
vertellen konnen, als fommige doen; of om dat zy zoo
flerk, van eenen klaaren overgang des geloofs in Christus,
niet fpreeken kunnen, als wel andere; of wel meest eeniglyk, om dat zy die verruimingen , en troostvolle verzeekeringen, waarvan zy eenigen met veel (maak hooren vermelden , niet ondervinden. Ondertusfchen zyn die menfchen ,
volgens deeze woorden , ongetwyffelt waare Begenadigden,
die door den Geest der genade volgens dit Evangelie ge
geleid worden. --- Veele goede zielen-lerdzyn
matten zichzelven jaren lang ellendiglyk af, om verzekering
te bekomen, dat zy genade bezitten , in plaats dat zy zich
benaarlligen moesten, om, volgens Geestes genadige leiding , zonden en weereld te verzaaken, en algemeen deugd
te leeven, dan zouden zy van zelfs onfeilbaare hewy--zam
zen van Zaligmakende genade tot niet minder nut als troost
bezitten. Over het algemeen heerscht onder ons
beste Ch istendotrt (*), die manier van denken en doen ,
dat men veel te fierk op gevoelige genade, gemoedsaandoenijagen , leevendige gef alten gezet is, ett veel te weinig op
11et verzaaken van zonde en maereld, en liet betrachten van
matigheid , Godzaligheid en rechtvaardigheid, daar nogtans,
„(*) Dat Ik door liet beste Christendom vertlaa lien, die werk
maken van de genadeleer tot Zaligheid, in ondcri heiding van
naam- Christenen; die met Bene mondbelydenis en bloote onergerlykheid te vreede zyn , begrypt een ieder, tertvyl ik met
genoegen zczgen kan , dat fomnmigen hunner aan die misvatting
gausch niet fchtuldig ftaau."
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tans, waarvoor HET EERSTE Ook te houden Zy , HET
LAATSTE de hoofdzaak van het Evangelie, Cu het voornaame
werk van de zaligende genade is.
„Ik zoude byna in het opgeeven van deeze nanmerkingen, welke tot myn oogmerk meest dieren, berusten; maar
dewyl het voor fommige nuttig kan zyn , geeve ik nog de
volgende beknopte ophelderingen. De zctligmnakende genade
Gods is liet Lvangelium gepaart niet de zielbewerkeude
genade van Gods Geest. Roln. L I6. gelyk blykt uit het
ollmiddelyk voorgaande vers , daar Paulus fsreekt van de
Zeere Gods onzes Zaligmakers. Die is , als een helder
licht , nit onder het Nieuwe Testament, verfcheeren aan
allerley Poort van nienfchen, zelfs tot fiaaven uit de Heidenen toe. Dat Paulus dit onder ALLEN bedoele, blykt uit
vers 9 en lo. Dezelve ondervyst ons liet kwaad te
laten en liet goede te doen. Het eetfile volgens den text
aldus , dat wy de Goddeloosheid, en wvereldlche begeerlykheden 1'erzaaken ; en onder de Goddeloosheid • denk op alle
zonden tegen God, tegen de eerll;e tafel van Gods wet,
en beluit onder de zvereldfche begeerlykheden alle lusten en
bedryven , (lrydig met de tweede tafel van de wet. Joann.
s: 15-17. Het tweede in deeze woorden, is, dat wy
matiglyk en regtvaardiglyk en Godzaliglyk leeven zouden.
Alzoo pryst dezelve eerre algemeene deugdsbctrachting aan,
matigheid met betrekking tot ons zelven , re,gtvaardigheieL
met opzigt tot onzen medemensch , en Godzaligheid rakende
het oneindig opperwezen. Schoon de opvolging van
dit onderwys in deeze booze wereld, in dit moeilyk en kort
veel arbeiels vereischt , en daartoe niets-fondielv,
minder dan waare en aanhoudende ,genade noodig is, blyft
ze nogtans onze onvermydelyke pligt (*).
„ Ik wil niet hoopen dat iemand myner leezeren noodig
hebben zal, dat ik hem waarfcliouwe, tegen de verkeert
haast alle Cliristelyke deugd eeniglylc-heidvang,
brengen tot eens ae Godsdienst-oeffeningen in het verborgen
in vroome gezelfchappen en in de Kerk , daar het nogtans
klaar en zeeker is , dat die oefeningen wel zoo verre af zyii

van

„ (*) Myn Leezer kan nazien VITItINCA geestl. leeven. Blad.
86 enz. 115 en volg, als ook BUURT Belch. Godgel. 5 Sr,
§ 1214. Bladz. 77 en 78. Len andere vertaling, de
genade Gods , welke voor alle menfchen zaligend is, is verfchee-

nrn, geeven ook Qnze Randfchryvers op."

Tz

A66

C. BRINKMAN_, OPHELDERING.

van a'le Christelyke deugden te behel en, dat ze veel meer'
aan te merken zyn , als ,niddelerr of wegen-, waardoor men
komt tot betrachting van matigheid , re ,tvaardigheid en
Godzaligheid. In onze Binnekameren , in de vergaderingen
tIer opregten, in de Kerk , leeren wy liet Goddelyk onder
-wys
, hoe wy handelen moeten en Gode behagen:
Een waar Christen legt zich uit op aile geboden Gods van
alles. Hy wil God wel boven alles lief hebben , oeren ,
vreezen en dienen , maar by wil ook zichzelven , en zynen
Medemensch behoorlyk lief hebben en het zyne geeven;
want hy weet (lat God deeze pligten bevolen heeft; en dat
de liefde Gods daarin beltaat , dat men zyne Geboden bew a art , Joann. i4: 2r. is: io. gelyk ook de vreeze Gods
daar in, dat men van 't kwade ivykt , Job 25: 8. Spr. 8:
13. i6: 6. Hy weet en flemt gulhartig; toe, dat iemand, die
zegt, ik Nebbe God lief, en die onderurrfclien ZYNEN BROEDER HAAT, een Leugenaar is : want die zynen Broeder,
dien by gezien heeft, riet lief heeft, hoe firn hy God lief
hebb n, dien by niet gezien heeft, Joann. 4: so.
De eene deugd kan waarlyk zonder de andere niet beflaan.
b. v. Z'nder ,-reedlievendheid kan iemand God niet 1-ehoorlyk aanbidden. Mattll. 5 : 23, 24. Marc. i i : 25. i Tiny.
a: 8. i Pet. 3 : 7. Door verwaarloozing van de matig
word iemand tot Godvrugtighcid, en tot (lichting van-heid
:11,ge,neene deugdzaamheid
den naasten , onbekwaam.
moet neen behardgen, indien uien niet alle wvaare deugd
volstrekt misten wil."
Ontwerp eener volledige gefclriedenis van de Godsdienstgevoelens der eerie Christeneetuwl•e, als een grondJlag eer ver
Brieven. Eer_fle Deel. Uit liet-klaringedApostfh
Hoogduitsch overgezet. Onder de Zin/pre?ek , Altisfimo
annuente viribus meis. Te Leiden , by A. en J. HonS. Belialven fret Poorwve, k 533 bladz in gr.
koop , 178,1-

ociaro.

lie verilandige Uitleggers der Schriften des Nieuwen
A Testamentes
hebben betlendig erkend , en by den voortgang in hunnen arbeid duidelyk ondervonden, dat de kennis der Godsdieustgevoelens, welken onder de Christenen
heerschten , in die dagen, toen cie Apostelen lchreven,
van de uiterlle nuttigheid is , ten rechten vertlande dier
Apostolifehe Schriften. Van daer hebben ook velen, nu
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eens met een bepaalder, dan eens met een uitgebreider, bedoelde hier van hun werk gemaekt; dan 'er ontbrak tot nog
iemand, die dezen arbeid in zyn geheelen onmilag, en met
dat juiste oogmerk , om liet te doen dienen ter verfpreidin;
van een algemeen licht over de Schriften des Nieuwen Testamentes , en op dien voet ter èpheldcringe van ieder Apostolifclten Brief in 't hyzonder, op zich named Eindelvk
heeft de kundige Schryver van het hier bovengenoemde
Ontwerp zich tot deze tack verledigd; om op dien grondhag ene verklaring van nroeilyke plaetzen in die Schriften
voorkomende te vestigen. Zodanig ene onderneming vordert zekerlyk ene weldoorknede- beoefening der Kerklyke
Gefchiedenisfen, met een taei geduld om de dikwerf byster
ingewikkelde voortellingen van gevoelens na te gaen , e,;
voor zichzelven voldoende te ontknoopen; als niede een
welwikkend oordeel, dat het zekere, en onzekere , het wacrfchynlyke en onwaerfchynlyke, (want hier is dikwerf alles, by vroegere Schryvers, ondereen gemengd,) zo veel
mogelyk is, naer vereisch weet te onderfeheiden, om langs
dien weg , zomtyds , zelfs uit de duisternis het licht te
voorfchyn te doen komen. Hierin volmaekt te (lagen, zo
dat alles even klaer en zeker zy, is, by liet onvoldoende
der bronnen , waervan men zich bedienen moet, vollirekt
onmogelyk; en dus heeft men dit ook van dezen Schryver
niet te verwachten; maer, op het doorbladeren van zyn
Gefchrift, hebben wy een genoegzamer grond, om, neer
ons inzien , te getuigen , dat de Autheur de opgewelde
vereischteu in ene ruime mate bezit, en dezelven op 't crastigtie aangewend heeft ; wa erdoor dit Ontwerp by uitflekendheid wel gefchikt is om den beoogden dienst te doen:
weshalven de beoefenaers der Apostolifcl4e Schriften 'er
ongetwyfeld met veel vruchts gebruik van zullen kunnen
maken.
Het thans afgegeven eerf}e Deel is, na ene voorafgaendle
Inleiding, in twee gedeelten gefchift. De inleiding zelve
Behelst ene beknopte voordragt van het bedoelde Ontwerp,
en ene algemene befchouwing van den (tact van den Christelyken Godsdienst, geduurende de eerfte Eeuw der Christenheid, of tot op den dood van Apostel `Yoann s. Eu
hier by is gevoegd ene nafpooring van de valfiche Leeraren
in de Apostolifche eeuw in 't algemeen. Met den
aanvang van liet eerfile Deel vestigt de Autheur ons ooe op
de ` nodsgezinde Christenen, en vervolgens leid hy_ ons ter
befchoxiwinge van de HeieenschgeF.inde Christenen; gevende
T 3eae.
-
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ene onderfcheidene verklaring van derzclver denkwyze itt
den Godsdienst, en van de leerliel ingen der voornaem(le
hoofden met derzelver aenhange:I, uie en onder de ene
en andere foort van Christenen gevonden werden (*).
- Voorts is het tweede gedeelte ingerigt, ter outvouwinge van de gefchiedenis van elke Gemeente in 't
byzonder , met opzicht tot de heerichende gevoelens in
die Gemeentes, aen welke Brieven voor handen zyn; by
welke gelegenheid onze Schryver ieder Apostolifchen Brief
in die betrekking nagaet : hellende voorts de verklaring
der moeilyke plaetzen Baer in voorkomende,naer de fchikking van dit Werk , uit tot ene volgende gelegenheid.
Ieder gedeelte levert ene groote verfcheidenheid
van byzonderheden, die ter ophelderinge van verfchillende
leerliellingen (hekken, welker oorfprong, voortgang en invloed de Autheur met alle opmerking nagaet; en waeromtrent by met veel oordeels aentoont , in hoe verre de Apostolifche Brieven daertegen ingerigt zyn. Wy hadden
eerst voorgenomen hiervan een byzonder ílael te geven;
dan de duidelyke voorf^elling van zodanig iets vorderde
te veel plaets,waerom wy liever des Schryvers zamentrekking zyner befchouwinge dier gevoelens zullen bybrengen,
als waer uit men's Mans denktrant over het geheele beloop
best kan afnemen.
„ Wanneer ik my," zegt by na de ontvouwing der gevoelens, zo van de Joodsgczinde, als van de Heidensgezinde Christenen , „ de Historie van de Goatsdien tgevoelens
der eerfie •eeutine behoorlyk zal voortlellen, dan kan ik het
ontftaan der dwaalingen, gevoeglykst, naar twee tydperken
befchryven. Het eerfie bevat dien tyd , waarin enkel Yooden leden der Christenkerke waren. flier was , indien ik
zo mag fpreeken , de Joodíche denkwyze dezer menfchen
over den nieuwen Godsdienst, regtzinnigheid; want men
dat
-

(*) De Autheur onderfcheidt de Christenen in Reclatz nni-gen, oodschgeainden en Heidenschaezind'en ; en zyn oogwit

bepaelt zich eigenlyk tot de twee laetstgenoemde foorten , als
behoorende alleen tot dit zyn Ontwerp. „ Wat de Regtzinni„ gen, zegt by, betreft; hun lecrlielzcl is bekent genoeg.
„ RoszLERS uitmuntend werk geeft daaromtrent genoegzaame
„ ondierrigting : ten minflen is dit zeker, dat dit leerfleizel
,, voor het echte wierdt gehouden; maar of 't niet recht ge 9 , fch erfde wil ik hier niet hellisfen : ih"fchryf Beene gef hi', kunde of weerleggende Godgeeerdhei."
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dagt in 't geheel niet anders, dan dat MOSES met CHRIS us vereenigd moest worden ; dat Christus zelf niet anders hadt gehandeld , en dat de Apostelen dit zelfde
deeden : des was 't niet vremd , wanneer de overige Christenen, die allen uit liet Joodendom waren, meenden dat
de Godsdienst, door Jefus gepredikt, flegts een gezuiverd
Joodendom was. CORNELIUS moest wel, door een byzonder \Vonder, in de Kerk, en dat wel zonder vooraf
zelfs door PETRUS worden aangeno--geanbfiyds,
men, welke tog meest op de behoudenis van 't Joodendom aandrong; maar dit ícheen flegts eene uitzondering,
en geen wezenlyke regel te zyn. In dezen toeftand nat
was , het geen men naderhand judaïzeeren noemde , regtzinnig ; en het is zeer twyffelagtig, of eenig Christen,
zelfs de Apostels niet uitgezonderd, anders gedagt hebbe.
God zelf moest de zaak zulken keer doen veemen, dat de
Apostels nadere begrippen van zyne oogmerken , als mede
nopens de roeping der Heidenen, kreegen ; hiertoe wierdt
'AULus uitverkoren. Nu begint een nieuw tydperk: de
gedaante der gevoelens veranderde; wat te vooren geduld
kou worden , wierdt verwerpelyk ; de Christelyke Godsdienst zoude niet meer aan de • or.den alleen zyn gebonden, maar ook tot de Heidenen overgaan. Hier onthoudt
Bene verbaazende verandering. Hier wierdt dat
Steizel gevormd, 't welk het wezenlyke van 't Christendom is : in deze tyden wierdt bepaald, wat Christenen,
als Christenen , verpligt waren te gelooveii. Jammer is het
dat wy zo weinig fchriftetl van dir tydperk hebben. Ilier
begon eerst de ;Food , op zyne vleefchelyke voorrechten
hoogmoedig, den Heiden te verachten, en eischte , dat by
vooraf, door de befnydenis, als de wilde olyfhooamz,in den
goeden moest worden ingeënt; de Heidenen fchynen daar
ook zeer geneigd geweest te zyn. PAULUS kantte zig-toe
wel daartegen, — maar, dewyl de Tempel nog Rondt,
zo hadden de jooden nog veelen fchyn voor zig, ten
nninften ontfchtildiging hunner dwaalinge. De grootfte
hoop bleef 'er nog Heeds op flaan : CI1RISTUS moest met
Moses worden vereenigt. De Heidenen lieten zig
of door de voortellingen der joodsgezinden overreden, of
duldden hen als zwakke broeders. Doch de Leer dezer
valfche. Apostelen wierdt reeds , zoo niet voor ketters,
ten minflen voor dwaalend , gehouden. - In dit tydperk ontflondt onder de Joodschgezinde Christenen de
;ia acrhand zig zo wyd uitbreidende en onaartende leer
T4
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raakende de Engelen. Maar het tooneel veranderde op
eenmaal, toen Jerufalem verwoest, de Tempel verbrand,
en de Jooden uit liet land wierden gedreeven. Nu hadden
de Joodschgezinde Christenen geen (teunzel meer; wierden
veeleer als een van God verworpen volk veragt. Die geeven derhalven , welke , niet tegenttaande dit alles , nog in
de dwaaling bleeven, dat Moses met ctielsrus vereenigd
moest worden, wierden als Ketters aangemerkt. Die daaren tegen begonnen, betere tyden , en eene nieuwe ver
M ESSIAS, te verwagten , leggende dus-fchynigvade
den grondflag der Leere van een duizendjaarig Ryk. Van
de andere zyde breidde zig het Christendom ook onder
de Heidenen uit. Dat hier ook zulken 't Christendom
aannamen, wier hart niet ganscli regtfchapen was , kan
men wel denken. Heidenschgezinden begonnen dus,. de
lusten des vleefches te verdeedigen , en den Godsdienst
alleen tot het weeten te bepaalen. Wel dra wierden 'er
anderen gevonden , die iets van de Leer der _7oodschgezinde Christenen aannamen ; de Leer raakende de Engelen was meest naar hunnen fmaak. Nu was de grond
gelegd, waarop het dweepig vernuft der Oosterlingen een
zeer vremd gebouw opregten konden. De Gnosticismus
ontftondt, en breidde zig, weldra, verre uit, verdeelende zig in verfcheide Seen ; zo als liet naamlyk een'
man, wiens verbeeldingskragt vuurig genoeg was, in de
gedagten kwam, eene veranderde Theogonie te Icheppen.
---- In deze ontvouwing van 't ontflaan der dwaalingen hoope ik niets gezegd te hebben , liet welk deels
niet uit het vooraf bygebragte in dit myn Werk kan beweezen worden , deels mede niet aan den loop van der

Ynenfchen gedagten zou beantwoorden."

Davids dankbaarheid, ten voorbeelde voorgefleld, uit i Chron.
XXIX. 13 en 14, aan de Vereenigde Doopsgezinde Ge ineente te Westzaandain. Ter
den open'^aaren Godsdienst,
gebruik maakte vn het Orgel, (op den 14 Maart, 1 7 3 4•)

door huzaren 6udjlen Leeraar HENDttIK VAN GFLDER. Te
Aniflerdam, by J. Yntema, 17134. In groot octavo s4
bladz.
ne naer de gemelde tydsom[landigheden welingerichte
Leerreden, waer in de Eerwaerde van Gelder, na ene
be.
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beknopte ontvouwing van Davids ootmoedige en dankbare
gemoedsgeiteltcnis, zich inzonderheid bevlytigt, out zyne
Toehoorderen den voorigen roetland hunner Geloofstienooten te herinneren ; hen op te wekken om hunnen tegen
gezegenden ftaet daer tegen te vergelyken; en-wordigen
hun hier door aen te fpooren ter navolginge van Davids
voorbeeld. Zyn Eerwaerde maekt dit alles byzonder betreklcelyk tot het vermogen der Gemeente , en cie vr`wil.
ligheid der Leden , tot het bekostigen van een Orgel ten.
Godsdienftigen nutte ; waeruit by aller verplichting afleid,
om den Godlyken zegen ootmoedig en dankbier te erken
om 'er voorts het rechte gebruik van te maken ; en-ne;
daeraen in hun ganíche gedrag te beantwoorden, doorcue
ernílige behartiging van ware Godzaligheid.

Leerreden over jes. XLV: 22, ten betooge van de ongegron heicl der Leere van de algemeene zvelmneenende ,ianbleding
der Genade door het l uangelie, uitgefproken voor de Hervormde Gemeente van Rotterdam, op den 21 {uly 1782, door
den Wel Perw. Heere DINcEarAN WOUTER sau ITS , zeer
geliefd Leeraar in dezelve gemeente. 1784. L'elialren hit
hoorwerk, 36 bladz. in gr. octas•o.

moet van deze Leerreden zeggen, dat ze zeer ge•
M en
meen en oppervlakkig uitgevoerd is, wordende het
welmeenende aenbieding 'er op

verfchil over de al of niet
verre na niet naeuwkeurig in behandeld. Ze word op het
Titelblad voorgelleld als ene Leerreden van den Eerw.
Stnies; maer kunnen we hier op af? In de Voorreden
word ons verzekerd, dat dezelve , ii„t fret zakelyke betreft,
Authentiecq is : dan de Opdracht aan den Hoogleeraer Iioff ede, en de Voorreden , zyn op zulk een fpottenden en
tekelenden trant opgeteld , dat wy ons op die verzekering
niet wel durven verlaten. Wat hiervan ook zy,,
deze manier van fpotterny komt ons alleszins laekbaer
voor; het verfchil over de Leer der Aenbiedinge is geen.
onderwerp van fpotterny; en 't uitgeven ener Leerreden,
buiten weten van den Predikant, is zeldzaem goed te
keuren , maer vooral te wraken, wanneer 't gefchied om
Item als belpotlyk ten toon te hellen; dit behoort onder
de lage en laffe fpotternyen , waer toe geen vernuft noodig is, en 't welk enigzins aenduid het kenmerk van een
T
kwaed
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kwaed hart, dat geen beter kans ziet om zynen lust te
voldoen. 'Er is menigwerf groot onderfcheid te maken,
tusfchen Leerredenen , die enkel gefchikt zyn voor den
Predik[loe1, en de zodanigen die bedoeld zyn, om ter
Drukperfe gegeven te worden cu men zal mogelyk geene ,
althans wei,ii;e, Leeraers vinden die met genoegen zou
zien, dat a". hunne Predikatien, zo als ze uitgefpro--den
ken zyn , door den druk gemeen gemeekt werden.

J%rolyfie gedagten over liet geluk van een Godsdienftig leeven ,
waar7y , Jo nnerk.ingen over de ongenoegzaa^nheici eene'I
Docdbeds Bekeering , door den Eerwo. Heer E. FIARWOOD,
Predikant te firisial. Uit liet En ;eisela vertaald. Te
.flsnfierdam, by C. Grocnewoud. J733. Belialven liet
Tloorberigt, 172 bladz, in gr. octavo.
7,eedekw2dige en Historifche befchouwingen i^,y wyze van ge forek.ien over veelerlannde onderwerpen. Te Gouda, by
\V. Verblaauw, 1783. Belialven ale Loorredenn 196 blaiz.
in gr. oct.zo.
r,'y hebben van beide deze Stukjes reeds herklit gc even , als zodanigen die der lezinge wel waardig zyn.
Van het care al voor etlyke jacren , en van 't laet(lc nod
onlangs (*). IIet komt ons niet oneigen voor, dat een
Poehverkooper, by de verkryging van 't regt van Copy,
een nieuwen Tytel met zynen naera voor een Werk pleetst;
macr wy wenschteu wel , dat men echter den inhoud van
den Tytel niet veranderde, gelyk hier in 't ]aetstgenoemde
Stukje geichicd is , niet achterlating van des Schryvers naam
H. 7. Leinnzink. Het eerite is niet Ihinderlyk, macr 't
laettic kan iemand min of meer in den war brengen, 't welk
wy in dit geval, met deze Zeedekundige en Historifclte befcliouivingen ondervonden hebben.
() Z^c fledenrl. Trad. Letteroef. 11. D. bi. 27. ,iIn m. Val.
Leyteroif. V. D. bl. 6t6.
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Verhandeling over de Zedelyke Vrylieid van den lblensch.
Zonder Vryheid geen Deugd. Te Haarlem, by A. Loosjes
Pz. 1784. In gr. octavo, 69 bladz.
en kan deze Verhandeling, die mede gefchikt was, ter
^^jbeantwoordinge van 't voorPcel van Teiler's Godl;eleerde
Genootfchap nopens 's Menfchen Zedelyke Vryheid, ten aenzien van het denkbeeld des Schryvers over dit Stuk , enigermate vergelyken , met die van, den Hoogleetacr PAP DI:
FAGARAS; en veelligt, volgens het geen wy voorheen,
wegens de keuze der Verhandelingen in die Verzameling,
opgemerkt hebben (*), is daerin de reden te vinden,
waerom deze Verhandeling, fchoon in hare Ihort wet
doordacht, door het Genootfchap niet ter drukperfe gefchikt
is. Wat hier van zy, ze verdient, nevens dc anderen,
ene oplettende lezing; er. des Schryvers bepaling der Vryheid komt, in onderfcheiding van de voorgemelden, hierop
uit. „ Vryheid onderllelt waare werkfaamheid , of het ver„ mogen om eigenlyk te werken in ons , beftaat hierin,
„ dat wy in onze bedryven aan ons zelven zyn overgelaa9 , ten , dat wy niet gedwongen , gedreven , of bepaald
„ worden in dezelve, maar dat onze daaden voortkomen
„ van onze eigene fchil kingen, niet van iemand, of van
„ iets anders. Vryheid is dus de afwezenheid van dwang
of noodzaaklykheid. Los, niet gebonden te zyn, van
„ zichzelven af te hangen, zyn eigen meester, uungenood„ zaakt, ongedwongen te zyn; dit is altoos en overal liet
„ begrip van Vryheid geweest. Ongedwongenheid fchynt
„ het beste woord te zyn , om met een enkel woord de
„ Vryheid te ornfchryven, ,,een woord fchynt beter het
„ waare denkbeeld van Vryhekt te bevatten, en alles, wat
„ met haar (lrydig is , kan onder liet denkbeeld van dwang
„ begreepen worden. Overal waar men het woord Vry„ beid gewoon is te gebruiken , heeft het zelve dc beteke„ nis van ongedwongenheid. Vry word iemand genoemd
„ in tegenflelling van eon ander, die voortgedreven wordt,
die een (laaf en geen meester is van zich zelven, die on„ der de macht en beheerlching van een dwingeland tlaat,
of in liet bedwang van boeien , of gevankenis , zich bel-1_y merkt wvders aan , dat deeze Vryvindt."
heid in verfchillende iáorten verdeeld kan worden , naar de

M
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(*) Zie boveaa bad áj4, c9.
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verfchillende foorten van dwang, waeruit dan onderfcitcïdeit
bepalingen ont{l:sen , doch die allen dacrin overeenkomen ,
dat ze altoos het afzyn van alles, wat in dat geval, noodzeekt, bepaelt of dwingt, aenduiden. „ Overeenkomftig
„ nu hier mede , en uit hoofde hier van , zegt by vervol„ geus. moet zedelyke Vryheid hierin, en in niets anders
„ ge{leld worden te heftaan ; dan dat men naamelyk in zy„ ne zedelyke bedryven ongedwongen is; in het geen ons
„ zedelyk beter of erger maakt nooit genoodzaakt wordt;
„ of nergens door bepaald wordt om deugdfiam of ondeu„ gend te moeten handelen, maar in dit opzicht onafhange„ lyk en aan zich zelven overgelaaten is. Indien men door
„ zedelyke Vryheid iets anders verflaat, dat niet met de
„ kracht van deeze bepaalingen , die zaakelyk niets van el„ kinderen verfcbillen, overeenkomt, dan w,vykt men al
„ van de waare betekenis des woords, dan misbruikt men
„ de taal , dan misleidt men het menschdom, dat ani) dit
„ woord algemeen en in alle gevallen die betekenis hecht;
„ en indien uien dit zonder opzet doet, dan misleidt men
ook ongelukkig zich zelven." Onze Aotheur dit
nader ontvouwd , en breeder aangedrongen hebbende, khilct
voorts zyne Verhandeling ten bewyze van liet daecilyk bcftaen dezer Zedelyke Vryheid van den Mensch , weern utrent by zich beroept, of het bezet van Zedelykhcid , liet
Geweten , de algemeenheid van het bezef van Vryheid , etc
het ongelyk gedrag der Menfchen.
La Morale de l'Adolescence par Mr. Dr.,-ESSART5, M l"
privilegie de Mathematique et de Penfion I rancoiiè dans
la Ville, et Univerlté d' Utrecht. A Utrecht, chez B.
Wild. 1783. In octavo gr. p. 194 pp.
{

n deze Zaden?eer der 'eugd ontvouwt de IIeer Des-EsIderfarts,
beroemd van wegens zyne bekwaamheid in [tuk
Opvoedinge , de vereischte kundigheden der Zedenleere,
't

die een welopgevoed Jongeling niet kan ontberen , en wel
recht ge('chikt is , om hem wczenlyk ge -lcerinagt;
te maken. De Lesien, daarin verleend , zyn te ge--Iuki
lyk kort, klaar, bondig en indrukbaer voort;elteld; ende
manier op welke de Autheur dezelven der Jeu2d tracht in
te boetemen is alleszins van dien aert, dat dezelve natuur
invloed moete hebben, op de harten van Jon,elinien,-lvk
s Mans Gcfchr+Ft
die maer enigzins te leiden zyn.
s
--

-

'

A IVIR)RALE g PAR DES-ESSARTS.

275

liet eerlte -act over de gi ondj ageta
is vicrledig.
onzer plichten. By den aenvang onderricht by deli Leerling
wat by voor zyn waer geluk te houden Nebbe hieraen
heelt hy, in enige achtervolgende Leslen , ene voordragt
dier yewigtige waerheden, welken ten grûnu ?lage van ons
geluk flrekken. Hy leid hem hierin op tot ee kennis van
den eerlten oorfprong van zyn be(taen , gelvk van dat aller Schepzelen; en leert hens God kennen ais de ecrlie en
enige oorzaek van 't Heelal; als een noodzaeldyk eeuwig
beflaend , onliollyk Wezen , dat almaytig , volkomen wys ,
en tevens volmaekt goed en regtvaeuii( is. Met de ontvouwing hiervan wyst by tevens den Leerl ng aen , welkt:
gevolgen daeruit voortvloeien met betrekking tot zyu ge
als een veywerkend Vezen , dat ene onf'tcrvelykc Ziel-drag
bezit, Gode eenwael rekenfchap zal moeten geven: van
zyne bedryven , en de volzalige of l:eillooze gevolgen
daervan in de eeuwil;iteid zal ondervinden. Op de voor
hiervan komt in overweging, door welke middelen-fleing
wy ons waer geluk, de aengenatnc verbenoeging over ons
zelven in tyd en eeuwigheid, kunnen erlangen: nacmlyk,
door ons te benaerfligen om Gode fleeis meerder gclykaertig te worclen , in goedheid en regtvaerdiz;heid; niet
weldadig te zyn jegens den Naesten , en (Ie rcgtvaerdig.
heil omtrent onzen Evenmensch in agt te nemen. Voorts
word den Leerling, ten (.ietfic, in dit cerflc gedeelte nog
getoond , ,vat hem te c r eu i ae , om ter erna iger betrachtinge dier goedheid en rel tvaerdi heid te komen. IIy moet
ten dien einde zyne getnredshoedanigheden verkilellig
maken ; zyne verllandsgaven oefenen, en zyne lichaemnsvermogens tot meerder volkomei livid brengen. De
ontvouwing dezer drie liukken is de inhoud dei drie overit;e gedeelten van dit Gefchrift. — -- liet tweede gaet
des over de gcmoedshoedani heden ; en ilelt i vin Leerling
voor, hoe by de Rcgtvaerdighcid hebhe te oefenen jegens
zyne Ouders, Meesters, Overheden en den Naasten in 't
algemeen ; benevens de \Veldadi lici(l , zo omtrent zyne
Vrienden en Vyanden, als omtrent alle 'Menfchen. ----.
In liet derde gedeelte handelt de Leer;eeester over de ver
onderrichtende den Leerling het uitbreiden-ftandsgve,
van zyn Geheugen, het acakweken zvncr Verbeeldings_
kracht, en liet vverllerken Evan zvn Oordeel. Einde
komen nog-, in het laetlle gedeelte , in aemnerking de-lyk
lichactnsvermogen,, waeromt. ent van den Leerling gevorderd word dat by zyn geftel fterkte traehte by te zetter;
,

i
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zich ene vaerclige handigheid in zyne lichaetns bewegingen eigen make; en ene aengename welvoegelykheid in
zyne woorden en daden in acht neme, waer door men
aten weldadige en regtvaerdige bedryven, als 't ware, te
meerder glans byzet. ' De hoofdzaak van dit alles
is : „ De Mensch kan niet gelukkig zyn , dan wanneer
„ hy over zichzelven vergenoegd is; en die aenttename
vergenoeging , dat waer geluk, kan hy niet verkry gen
„ dan door de betrachting van Weldadigheid en Regt„ vaerdigheid." Onze Autheur heeft die twee gewigtige waerheden hier in 't juiste daglicht geffeld, en
overtuigelyk -acngedrongen.

Vervolg van Papieren in de zae van j. j. LE SAGE TEN
BROEK , A. L. M. Ph. et Th. Dr. enz. en%.

N

de afgifte der tweede Memorie van den Hoogleer
'er in 't licht , een Stuk -aer,l-tsgmdvfchen
je getyteld Advys van drie Leden des Kerkeraads te Rotterdein, behelzende hunne bedenkingen, niet over het ge4chiluluk zelve, maer tegen de form der behandelinge;
doch dit is, niet alleen buiten kennis, maer ook niet tegenzin dier Leden , ter drukperfe gebragt. Zulks heeft
eenleiding gegeven tot ene Protestatie zo van huil , als
van de overige Leden des Kerkenraeds , tegen het gemeen
maken van alle foortgelyke íchriften , te vilden in de
i;oeka aal 'rc.n December 1783. Ene derde Memorie van den
f _oodeeraer dient grootlyics ter verfterkinge van zynen
voOti en eisch, en ter ontvouwinge van 't onregtmatige gedrag dat men ten z ynen opzichte houdt. Hier op is gevolgd een hertoog over de rechtmatige en voorzi•gtige handel
Kerkenraad; wells Schryver-vysandeRotrmfch
ons dat gedrag in een geheel ander licht fielt. Deer nevens
is gekomen ene Contra- memorie t ^gen de derde lllernïri', beftaande in ene Parodie van dezelve, waer in men den E er
dezelfde wys tegen den Hoogleeraer-henradbyksop
doet fpreken als deze tegen den Kerkenraed gedaen heeft.
Wat later gaf de Hoogleeraer, met betrekking tot de vol
handelingen van den Kerkctiraed, en ener uitgegeven-gend
Contra Plantekening van den Kerkenraad, ene vierde Memorie in 't licht , waarin hy op liet onregtmatige van die han delingen aenftaet, en ten flot deze verklaring geeft. „ Ik
,, verklaare , hangende wijn gedrane Appél , nooit met den
1
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„ Kerkenraad te zullen handelen , noch voor denzelven te
„ verfchijnen, om mij te laaten vermaanen, of onderhou„ den, over het fclirijven van zoodanige ílellingen , welke
„ de Kerkeraad reeds heeft geoordeeld , dat van de aange„ nomen Leer afwijken; en welken zij zonder eenigen -rond
„ [lelt, dat in mijne woorden en gezegdens begreepen zyn.
„ Maar het oordeel over de handelwijze des Kerkeraads,
„ en mijn gedaan verzoek aan denzelven ,aan de Eerw. Clas„ fis van Schielaiid over te laaten." De tot dus ver
opgenoemde Stukjes gaen meerendeels over het voorgevallene in den Kerkenraed, en deszelfs handelingen: maer bui
dezen zyn 'er nog etlyken, die meer op het verfchil--ten
lend gevoelen zelve zien; waaromtrent ons nog de volgende ter hand gekomen zyn. Beoordeelend Betricht, door een Genootfchap, onder de Zinfpreuk, tt'aarheid, Liefde en Vreede, dat zeer gunflig voor de zyde van Ds. Habbema is. Broederlyke Brief aan
den Eerw. Kerkenraad , door hunnen Medebroeder Orthodoxus , die in tegendeel liet gevoelen van Do. le. Sage ten
Broek in een aenneemlyk licht Relt , en oordeelt , ten
overvloede getoond te hebben , „ dat het hoofdpunt in
„ gefchil engel op eene onderfcheiden leiding der gedach„ ten uitkomt , en dat die in onze Formulieren , noch
„ volgens onze Conflitutie , niet zoo bepaald is , dat
„ daardoor veyheid is, om de een of ander te verkette„ ren, of als onrechtzinnig te be[cliuldigen." ---- Ge
den Hoogleeraer gegeeven door een Lidmaat-naoedlykr
der Hervormde Kerk, die van gevoelen is, dat de Hoog
een anderen weg behoort in te f]aen, dan by tot-lera
nog gehouden 'heeft. Het laatfle Olyfel toegediend
aan dezen Lidmaat der Hervormde Kerk , door een veragter van de Inquifitie, die integendeel 'er voor is, dat de
I-Ioogieeraer op zynen ingelagen weg ftandvastig blyve ,
en dat de andere party een beteren weg inlia. Dubbel Tweetal van Brieven aan en van den Hoogleeraar. In
deze Brieven , tusfchen den Hoogleeraer en een zyner
Vrienden gewisfeld, vind neen, in des Hoogleeraers beantwoording van enige Vragen en Bedenkingen, door zyuen
Vriend geopperd, zo wegens het Ruk in verfchill, als nopens liet voorgevallene , verfcheiden ophelderingen , die
aen 't ene en 't ander een tnerkelvk licht byzetten. Zie
hier 's Mans ui'tdrukkelyke verklaring van zyn gevoelen,
't welk verder, in 't beloop dezer Brieven, ten aenzien van
nadere byzonderheden, ontvouwd word.

„Hoe
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„ Hee kan íenmand , die de leer onzer Formulieren, aaitgaande des Zaligmaakers borgtogtelijl;e voldoening, ooit riet
opmerking geleezen en verflaan heeft , in dat begrip komen, dat men de Leer der Formulieren tegenfpreekt, wanneer men , na vooraf duidelijk erkend te hebben , dat alles ,
wat in Jezus Christus heeft plaats gehad , tot de minfte
omfiandigheden toe, in hem als borg noodzaaklyk was,
en bij gevolg , dat dit alles te famen genomen zijne wanre
cu volkomene borgvoldoening uitmaakte ; alleenlijk ontkent,
dat elk bijzonder gedeelte van dit geheel , op zig zelven,
en in 't afgetrokken hefchouwd, Gene voldoende, of betaalende , kracht hebbe? Mijn oogmerk is tog nooit geweest,
om te ontkennen, dat de fnlaadhede.n eu finerten, welke
Christus in zijn ganfche leven ondergaan heeft, of de finertelijke en verzwaarende oml'andighed.en van het lijden des
doods, zoo wel, als de dood zelve, tot zijn borgwerk behoore; dat is , tot die volmaakte gehoorzaamheid, welke
de Vader flem, als den Borg van Zondaaren, voorfchreef,
en van lie eischte, waardoor Hij hunne verzoening met
God, en hunne volkomene verlostang, noest ten wege
brengen : noch ook om te bellen, dat zijn Dood
alleen genoeg ware geweest; om de Godlykevolmaaktheden
op te luisteren , en de verzoening aan te brengen; ------en dat dus die dood alleen , op zig zelven befchouwd , borg
ik ontken alleen , dat men aan het lij -togelijkwas.Mr
buiten den dood , of aan Benig gedeelte van-denvaTfus,
zijn li;den, buiten het geheel befchouwd, eeuebetaalende,
vo 1oenetlde of verzoenende kracht moet toefchrijven."
Wv fiers leeren ons deze Brieven, onder anderen , dat de
Iloogleeraer zich reeds bevlytigd had , om zyne gedagten
over liet I?orglyden , en enige daer mede verbonden waerheden aen de Kerk van Nederland duidelyk en volledig open
te leggen in 51 Grondfldlingen: doch dat de [-Ieren hifita7(,res hem in de uitgave hier van belemmerd hadden , door
hnune approbatie te weigeren , niet zo zeer , om dat deze
Stellingen flrydig ivaren met de Formulieren, als wel om
dat ze niet overeenkwamen niet hunne leiding van gedachten : dat echter gansch geen rechtmatige grond fchynt te
te wezen , om ene gewoone Approbatie te wei#;eren.
he I Ioog;leeraer heeft zenen Vriend , op deszelfs verzoek
die 51 Stellingen fchriftlyk toegezonden ; en ze zyn , nier
't ons tocfchynt, vervolgens ook in ene andere hand gekomen, die dezelve, buiten goedkeuring van den Iloogleeracr, gemeen gentaekt heeft. Men vind ze in den bovengeInel-
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melden Broederlyken Brief van Orthodo.vur, niet enige ne.
vensgaerlde ophelderingen. Deze Stellingen ontvou.uwen,
in een beknopt verband , liet gi hcele beloop van 's Mans
denkwyze nopens dit Stuk , overeenhomítig met de ver
deze Priefwisfelin voorkomende. Uit-klaring
dien hoofse , agaten wy dat d eze gewisfelde Brieven , benevens den Broederlyken L7 ïef, , ter kcnnisfe van 't wezen
bovenal in aertr,erkiug komen, des wy hun -Ivker,fchil,
die lust hebben, om dit verfchil na te geen, derzelver
lezing aanbevelen.
By de opgewelde Schriften mogen wy gevoeglvk hier
nog plaetzen den H rderiyken Brief aen de Rotterdamfc7:e
Gemeente door F. Hofftede Th. Dr. enz. enz.; dewyl dezelve, fchoon de zaak van le Sr, gee ten Broek 'er niet uit
gemeld worde , echter ten klacr(le ook wel h, --druklyin
zonder tot dit verfchil betrekking heeft. Deze Brier is in
't geheel zo uit de hoogte gcichreven , als ons , iii cie
laetfle jaren , naeuwlyks enig Godgeleerd gefchrift vnorgekomen zy; doch dit is tot dacr aen toe ; ieder Godgeleerde
heeft zyne geliefde fchryfwyze. Dezelve dient inzo;ic?erbeid ten geleide van X11 Artikelen , als behelzende dc Stel.
hingen der Hervormde Kerke , aangaande liet borgto 'tiv he
van 't lyden van Jezus Christus: en men zou uit 'silïans
wyze van voordragt bykans moeten afnemen , dat men geen
hairbreedte van deze Artikelen zou kunnen afwykcn, zonder te gelyk tegen de Formulieren aen te gaen, en dus onrechtzinnig te worden. Wy laten dit aen 't oorde^,i vair
ichranderer Iiunstregters der Rechtzinnigheid over den wv
zyn; maar, op derzdiver vergelyking niet het he,'.ociJe
verfchil, moeten we betuigen , niet te kunnen zin , pia,.
'er in deze Artikelen iets wezenlyl:s zy , (rakende het geen
door de Formulieren vol(lrekt bepaald is, indiervocge d t
men 'er in Necrlands Kerk juist zo en niet anders over zou
moeten denken,) waarmede het gevoelen van le Sc ge icn.
Broek, (zo als het verfc17i1 in dit geval {fact, en deer 't
in degen op aenkomt,) zoen (iryden; íchoon de leiding
der gedachten dier twee Hooglrerarert grootel ks uit cli;an
deren loopen.
,

VL DFrl,. Ai O. LETT. no: 7.

V

I'roed-

2So

JAC0R5, VR0EDKUNDI0 OEFENSCHOOL.

hroedkundige Oefe7 fch,ol , i'ervattende , in een klein bef ek ,
meerderendeels alles , 't geen tot deze Konst eenige betr„kking heeft, de Geneeskunde uitgezonderd , uitgegeeven
by wyre van LesJL.n , door den Profestr ACOS. Met
k.o/ere P,aaten. Te Gent , by J. F. van der Schueren,
1784. In gr. 4t0. 432 b;adz.
]

het groote aantal van Systematike Boeken over de
fl yVrocdltunde,
zoude , onzes bedunkens, deeze Oeffenfchool, zonder nadeel voor de Konst , wel ongedrukt
hebben kunnen blyven. De Schryver zegt zelve in
de L'oorreeden, dat hy by de uitgaave van dit Boek geen
vonrneemen gehad heeft, iets nieuws te ;chryven, naaar
dat hy door zyne Toehoorders onophondelyk daartoe is
aangehitst ; en dat by daarenboven vastelyk vertrouwt,
dat by zig door zyn eigen Werk beter en duidelyker aan
zyne 'Toehoorders kan doen verftaan.
Wy wenfchen dat Profesfor _7acobs hierin gelukkig mag Ilaagen ,
en dat zyne Toehoorders , (voor ween deeze Oef enlchool
eigenlvk wordt uitgegeeven ,) meer geuld mogen hebben ,
ons dit Werk. ('t welk nog bovendien in een zeer flegten fl 1
gefchreeven is,) door te leezen, als Wy van ons hebben
Ook laat ons bef e k niet toe
kunnen verkrygen. een uittrekzel daarvan mede te deelen; zynde liet getal
der verhandelde Onderwerpen zo groot , dat de enkele
opnoeming daarvan reeds ecnige bladzyden zoude aanvulWy verwyzen dus den Leezer tot een der laatlen.
fc Stukjes der Geaeesk. ;ja -'!rl oeken , waarin men den breede.i
inhoud van dit Werk geplaatst heeft. Omtrent de Planten die uit de Schriften van Camper , Mauriceau , van De'ennter, en andere, zyn overgenoomen, merkt de Schryver
zelve aan, dat 'er verfcheiden de volkoomen voltooijing
niet hebben , gemerkt hy de Tekening onkundig is.
Ook vraagt by om verfehooning, wegens de drukfeilen
en mislagen, welke men, by het fiiyden der Planten, begaan heeft.
Indien God den Schryver het leven (paart, an belooft
by Meezen zyncn arbeid nog verder uit te breiden, met
de werlctuigige Vroedkunde , Ziekten der Zwangerre
KraaunvrouFVen, en nieuwgebooren Kinderen,.
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Wtrkdaadige BouwkO'ftSt, of uitvoerige Verhandeling der
'Yjj Orders, volgens tene lIaauwkcurige bereekening aange.:;
tobna in XX lwpereh P:atiten, door H. HUYSERS. 1e
Dotdrecht, by H. de Haas en Compo 1782. Behalven de
ViJorretz,en en de Ptatiten 30 bladz. in folio.
de ~iefhebbet~ ~er Bouw~unde is in dit Werk ee~
V oor
ne nluttlg.e ondemgtllig te· vmden, van 't geen men

wegens den votm en de {chikking der Vyf Orders behoort
te weeten; 'r welk de bouwkundige Hwyfers indiervoeg«!
bntvotlW'C,' dat niet aileen gezette Bouwmeesters, of zuIken;' die het bepaaJd op het werkdaadige toeleggen, 'et
een nuttig gebruik Va'll kunnen maaken; maar dat het ook
dell iodatiigen, dre eeilige liefhebhe'ry voor deete weeten{chap bebhen, te fiade kunrie· komen, om over bunne ei~
gene ordo'lltl'antien, of' 6~ van. it.l1de~eh, ,?P een yasten
voer te oordeetell. 's' Mans fehryfwyze hter over lS van
dien aart 1 dltt de1Jelve; met· de diiartO'e behobrende Piaa-'
ten, eell teer jilist ~n geregeld verTIag'g~eve van alles wat
da~l'tbe betl'e~kin,g .heef~, .des. i.~ . Gefchrift leerzaam, z1
voor allen, dle eetilge ItefhebberyvdO't deeze aangenaame
en nurtige Weetenfchap hehben.
. Hy begint met eene belroopteontvO~ing van den oor~
fprong del' Bouwktthde' in haaren eerfiei] fiaar; benevens
de omdekkins vari dei~et~er .!~·ebh~ken ,en' trapswyze .vor~
deriIig; waarm fiy de opkomst en den voottgang, 10 't
maaRen en vo}:men van de voornaatriffe' deeIim, die tot
het weezenlyke der colom~eit benoorell, op eene zeer natutirlyke w'yze, gepastlylt ontvouwt. Na de vl)ordragt deezef ruwe. boi1wfchikki~~e, . d,ifi ie1te~ISk verte af was van
eefle- ve1'eisehte fchodne eVi!hredigheld, gaat hy over tot
de meer nnanw'keittige, toen men nitar bepaalde regels begdl1 te werken; w~ltruit vet~oJgeris, ee~st de v~er bbuworders.; de Tds~att1ifche, Durifrhe, Jonifclte en Rome;'nJche
dhtficmden, en waarby, dooreenevermenging der derde
en vierde. de vyfde of de Korirtlzijdle Order gekomen is;
,\ielke vyf Orders, gelyk hy doet zien, in eene fcboone
(ivereenfiemming, hy, tegen en boven elkallder gebruikt
ktmnen worden. Ter ontvouwinge ou van, deeze bouworders geeft de Authem eeoe ortderfcheidenlyke verklaarin~
van ieder ged,ecIte der coloriimen, met aanwyzing van het
geen elk !feel reverrigten hebbe, eti hoe bet zelve daartoe !!efe11ikt ~etc wec;un; wfturv:m hy telkens de ver~
V !l'
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eischte reden aanduidt; en op eene foortgelyke wyze haridclt hy ook over dc al of niet pasfende bycieraaden, met
redengeeving van 't geen men daaromtrent in agt heeft te
neemen. Hiermede gekomen zynde tot liet opgeeven der
bepaalingen en maaien van ieder deel, mitsgaders om te
tonnen, hoe men, om liet een en ander, 't zy op het papier of in het werk zelve daar te !1cilen , te handelen
Lebbe, fchikt hy zyn Gefchrift, overeenkoniftig met zyne
opgave, in deeze orde. „ Wij beginnen, zegt hy, met
„ het voetfluk, Pedeftal, en den voet der kolom, of het
„ Bal ment, te leeren manken : Waarop wij over het
„ IIoofd niet de geheele boven lijst, en vervolgens over
het Lijf der eerde of Torkcuniafche Order zullen handelen ; En hiermede tot de vijfde of Korinthifche voort„ gaan; Dan zullen wij de afi:anden der kolommen aan„ toonen , zoo verre als dezelve in ieder Order van de
„ anderen konnen en moeten geplaatst worden , en wat
men tusfchen ieder wijdte , 't zij van poorten , deuren
venfters of nisfen manken kan; Daarna gaan wij over
„ tot liet maaken van Poorten, zoo wel met, als zonder
Pedeftallen; Vervolgens tot Gaandereiën, of wat van
dien aart zij , rustende op Kolommen; Eind.clyk zullen
we van Geevels, zoo niet ronde Kolommen als platte
Pilasters, fpreeken." Ieder deezer opgewelde byzonderlleden worden, in 't verder beloop van dit WVerk, duidelylc verklaard, met behulp van twintig nevensgaande Plaaten, naar eene juiste afn:eeting getekend, en alleszins
alaauwkearig uitgevoerd. Ten laat(Ie befluit by zyn tiVcik
nog niet deeze waarfchuwende les.
„ Indien men zyn werk wil doen behangen, belv aft
men juist den Beeldhouwer niet altijd bij de hand te heb.
I en; men kan buiten dien wel goed en fchoon werk macken ; maar dan moet men ook niet onbedagt te werk gaan.
Eene op een flapeling en gebruik van (lukken, die niemand
weet te noemen , of kan befeffen waar toe zij in liet werk
dienen , is voor kundigen niet fraai; maar als alles tot zijn
einde, waartoe het gefchil,t is, bekwaam is; niets wat noodig
was achtergelaten , ei] ook niets overtoilig gebruikt is; zulle
werk, al is liet eeuvouwi ;, zal altijd voldoen. -- Men
zie dan eerst als men iets ordonneert of liet nodig en tot
zijn einde bekwaam zij ; en dit zo zijnde kan men liet zelve gerust gebruiken. Vooral overlaade men zijn werk
nimmer met bloemen -en lofwerken , als of dat liet werk
zoude veraangenaameu, daar zulks liet tegendeel veeltijds
1Sïrr
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, uitwerkt, waarvan of eene Oegte keuze, of eene verherde
plaatzing, meestal de oorzaak is.
" Dat men zich dan bijzonder toelegge op eene grol1dige
kennis van aIles; deeze Helt iemand Imiten twijtfel in het
vermogen tot het doen Ivan eelle beredeneerde keuze, en
het maaken eener welgeordende fclIikking; waartoe wij
boopen, dat dit werk zal konnen opleiden, en wij daardoor bet genoegen genieten van ons voorgeneld doelwit te
bereiken. "

N atuttr·en Wis kundige beJchou'Wing van den Lugtbol, tot
eene betere kennis en beoordeeling dier berugte ontdekking ~
opgeftelt door CH. H. DAMEN, A. L. M~ et Ph. Dr. Lid.
'Van het Provinciaal Utrechts Genoot{chap van KonJten en
WeetenJchappen. Te Utrecht, by B. Wild, 1784. Rebalven de Voorrei.en, 173 bladz. in gr. octavo.
De Heer Damen ,zig voorgefl:eld bebbende: een verllag van
den Lugtbol te geeven, 't welk dienen kon, om, volgens nacuur·en wiskimdige gronden, over denzelven te
den ken , en daaruit af te leiden wat men al of niet met zekerheid of waarfchynlykheid van deeze ontdekking te wagten hebbe, vangt aan met eene verldaaring cler werkingen
ell eigenfchappel1 van een Lugtbol in 't algemeen. I-lierop
Iaat hy volgen eene afzonderlyke befchouwing van de twee
byzondere foorten van Lugtbollen, te weeten, die van
Montgolfier, lIIet door vuur vcrdunde lugt, e!1 die van
Charles met brandbaare Lugt. Aan de ontvouwmg" van 't
geen, omtrent ieder deezer foorten, ~n 't byzonder in aanmerkio~ komt, hegt de Authenr wyders eenige berekeningen, fl:rekkende ter oplosfinge van zOlllmige voornaame
Voorfl:ellen, die men omcrent de ver!TIogens der Lugtbollen
kan doen. Na 't afhandelen hiervan, deelt hy OilS zyne Aanmerkingen mede over bet gebruik aat van de Lugtbollen gemaakt zal kunnen worden, en over eenige voorgefl:elcle mid,delen tot eene willekeurige beftiering van dezeiven. Men
vindt 'er, gelyk bekend is, die dit onderwerp aan de eene en
andere zyde overdryven; de ontdekking der Lugtbollen is in
zommiger oogen geheel nuttdoos; terwyl anderen derzelver
nuttigheid ten hoogf1:en verhefI'en: onze Autheur bewal1delt'in dit geval met oornecl den middelweg, hierop voortgaande volgells de reedsgelegde en olltvouwde gronden. By
tragt te docn zien, dat de Lngtbol tot etlyke nuttige cillV3
den
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den zou kunnen firekken , ai was het dat men dezelve niet
naar welgevallen mogle kunnen beflieren. En van dit laat
heeft hy gee--flc,demogykhivanszlfberug,
lie gnuftige gedagten: 'er zyn, naar 't hem voorkomt, in
de natuur der zaake zelve, zwaarighcdcn, die, zo niet vol
zeer bezwaarlyk te boven-iTrektonvwlyc,mift
te komen zyu; en wat de reeds voorgellaagen middelen betreft, dezelvcn zyn , gelyk by poogt aan te toonen, deels
'er niet toe gefchikt , deels onnitvoerlyk , en deels zeer onzeker. Zyn Ed. befchouwt dit onderwerp, zo met betrek
eerre als de andere fiiort van Lugtbollen; en-kingtode
ziet den Lugtbol van Mont gol fier nog aan als beter gefchikt

tot het bereiken van nuttige einden dan dien van den Heer

Charles; om dat de laatfte zelfs in de loodlynige be[Iiering,
of liet doen ryzen en daalen, by lengte van tyd, eene on,overkomclyke zwaarigheid heeft; het welk de horizontaale
of recht(Ireekfche beweegping tevens belemmert.
„ Gelukkig, (zegt hy daarom ten flot deezer aanmcrkin„ gen,) Gelukkig derhalven dat de verkoeling en verwarnting der Lugt een gereed en zeker mi.Jdel aan de hand
geeft, om den Lugtbol van Mont golfier naar welgevallen
,, te doen daalen en ryzen , waardoor men in haat zal
„ zyn om Lugt[lroomen, die niet onze oogmerken over, eenkorren, te zoeken, en om dus van deeze fchitteren„ de uitvinding , die om veele redenen de Voorkeur fchynt
„ te verdienen, boven die welke haar gevolgt is, cenig
„ nuttig gebruik te kunnen maaken. Want, zonder dc
mogelykheid der Belluuring des Lugtbols te willen out kennen , fchroom ik egter niet om myne vrees te beken„ tien , dat een middel daar toe bezwaarlyk zal kunnen ge,, vonden worden; en 'er blyft by nay niet dan eerre hoop
„ over, meer gevestigt op liet vertrouwen , dat ik heb op
„ (ie Vinding;rykheid van andere menfchen , dan wel op
eerre duidelyke overtuiging van de niogelykheid der Uit„ vinding'." Voorts laat zig de Heer Damen, in
een Aanhangzel, nog uit over 't zogenaamde Gaz der Hee ren alortgolfer , 't welk veclen als geheel iets byzonders
befchouwen ; en waartegen zyn Ed. beweert , dat men
hier, wat de werking betreft, enkel te denken hebbe op
c orir hitte verdunde lugt. Dezelve is , zegt hy, wel met
ec:i weinig rooks vermengd, doch die rook is eer nadeelig
dan voordeelig voor de uitwerking. Een hiernevens gevo^g,1 vertaald Engelsch Gefclirift over dit Stuk flaaft dit

denk-
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denkbeeld ten volle, en toont dat men de werkin:z van d{'n
Lugtbol van Mont[!;olfier alleen heeft toe te fc.hi:yven aan
de . lileerdere ligtheid van gewoone lugt door hitte 'uitgezet.

Verhande,ling ,Q~:e,h,et Cflge,W,en en bY:ff'nder gebruik .4er A,e.ro.Qatifcb~ ,1}!£LC/!.ires, piZde verfc!!,ynJelefl' 4ie de~e.lY~1) ,o~s
lUJJm~n ,()pl~ver.m.,4o.or 1tl,ELPE.RU~ ltlrZI~~l~ V~N M~~. '

4· L. M· Ph·

fJ,ilgh.1784.
lJctarp·

Dr. Th. Stud. Te ,G!.9.qt~gm, by L. f!..1J.1,sBehalven het VOQrbenclu,,1281l,liLd:1.. 'ngr.

.

In. :plaat~
dit Gefcbrift !4ep~~lt de ne,er Vl!"'llr~(er·.z!g,
de e~rfl:e
~ ~Q;t ,een~ Jb.ercbouw,l,n~ de. r A:e,r(.~.~~~l.fcqe. MaCh. l~,e
jI,l

?

afs .beteem~ne p;u~de.l, .w:a~?oor vyy p.ns ,~1,1 den ~amp~nng
verheffel~ klllll).en; geij1erkt ,),e a~~\q.;~Jl ,~~erom.tr~ht !.~1ltge
dagte IDlddelcn daartoe te kort ,(di'l.!t,en, en ~lt, overe,enkom~ig .~ll:t ~en.e \weflg~gronde IUgtf¢#pi$_~ ililar'u~t~y'zirig

der ondervmdLOO'e, 'er aao voldoet.· "erder befchollwt
i}y de ~erol~a~che' Ivj~c.h}~ne }ll 'paare ,wel}d~,g~~ en yer~chynfele;n;' ga:mde o.nde.r.(cq~~~enl~~' na, ~!\t ,1'ge,n desw,egens op te merl,en ~e~ft, zootutrent de ~ac,~i~e met l>1'.andbaare ,als .te.u opz,1Chte van die met ver,dunde lugt" .vereenigd J;W!t het pli)Qgi'ston, bet geenh~t yhLir oRlev,ert, dat
onder dezel,v~ ~efl:<;>qkt .};Vq(dt,. In pit g~deelte (:>niv'ou~t
de Authetir Inzou<\er.hc)d het !?:een bet klimmen endilalen ~
mitsgaders de' ver'fe hiUendctigdngder 'M'aehi'nen Kim' be:'
voordeelen ofbeleium·e.r~n; Wilary~n de ~'~gt~eizers t:el1 oplet~end geb~u,ik kl,ll1ne~:m,ailj{el,l , ,~.tn c;l,e ri,gting van a~ !\1achme ten m.m~e~enjgzm,s ~e yenll1de(ren, ell de.l1elve ge,vqlgJyk in eeue min~qe of llleerdere m~ate~e .beHieren. Men
zou 'er~us' ~th~ns .eenjg b~fl:ie,r ,oyer kunnen hebben,
Teboon men 't nog zo ver'te met magte bi-engen, dat men
dit werktuig als een Schip konde regeeren, Daar allerhande
foorten van fl:reeklynen; 't welk de Heer van Lier egter
hoopt, dat genoegzaam gevollden zal worden. - Hieraan
begt hy, ten derde, eene befchollwing van de Aerofl:atifehe Machine in haare gevaaren en nuttigheden.
- - - Vit den aanvang van dit derde Hoofdfl:uk moeten
wy afneemen, dat 'er nog by zommigen eene foort van
Godsdienflige begrippen heerscht, volgens welken het gebruik van dit werktuig niet gcooriofd zou zyn; 't welk de
Al,ltheur beknopt en bondig tegcngaat. Villl meer weelCll_
V 4
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lykheid fchynt de bedenking van veeleis over 't: gevaar dier
Lugtrcizen ; waaruit de vraag ou ti:,at of de nuttigheid liet
gevaar kan opweegen? Ter bcantwocrdiuge hier van vestigt
cie ileer vans Lier eerst liet oog op (le gevaaren , en vervolAVar dc gevaarcn betreft,
gens op de nuttigheden.
dezelven zyn , naar 't hem voorkomt , niet zeer te dagren;
indien men in 't toeftellen der Machine zelve met behoorlyke naauwfceurigheid te werk gaa; en de Lugtreizigers, of
althans eenigen van dezelven , (Ie vereischte kundigheid bezittende, de met regt gevorderde oplettendheid gebruiken.
'Er is, gelyk by van beide de opgemelde foorten van Machinen afzonderlyk toont, geen gevaar van eenig belang te
wagten , zo maar in alles de voorzigtigheid plaats heeft;
welke ook in agt genomen moet worden in Zeeen Landrei
altoos gevaarlylc zyn. Dit afgehandeld hebben-zen,di
toont by wyders aan , totwelke nuttige einden men-de,
zig van deeze werktuigen zooi kunnen bedienen, als mede
welke misbruiken van dezelven gemaakt zouden kunnen
worden; doch dit alles zal dan alleen grootlyks plaats heb
wanneer men dezelven naar willekeur zal kunnen be--ben,
Ilieren , 't welk de Autheur door den tyd verwagt.
Ten laatfee komt hierby nog een Aanhangfel, waarin de
Autheur oenige andere bedenkingen over de beftuuring der
ylëcoílatifclle Machine mededeelt; mitsgaders zyne gedag
ten over het Gaz van de Heeren Mont golfier , ' t welk by
houdt voor eene verdunde lugt met Phlogistifche dampen,
Ook laat by zich voorts in, in cone vergelyking der twee
opgenoemde foorten van Machines, en helt over om
den voorrang te geeven aan die met verdunde logt
piet Phlogistifche dampen, boven die met brandbaare logt.
Eindelyk levert by ons nog een verflag van de proef-_
neetning tiet den Lugtbol, door dc Heeren 7°. Modderrn en G. v, Oist te Groningen opgelaaren, den ae Maart
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Onderzoek wegens den Beftaltbrief voor de Militie van den
Staat , vary den laatf en February 1579. Met ophelderen de Bylaagen, door Mr. J. G. V. OLDENBARNEVELD, ge
TULLINGH. Adv. Fiscaal van de Generaliteit en-namt
Lid van het Groningfche Genootfchap , Pro excolendo
Jure Patrio. Te Utrecht, by B. Wild, 1783. In gr.
octavo, 94. bladz. en nog aan Bylaagen met een Nabericht
184 biadz.

oor eenigen tyd gewag maakende, van het Magazyn
Vvan
Stukken , tot de Militaire _°urisdi£tie betrekkelyk, heb-

ben wy wel inzonderheid gemeld„ dat de Heer en Mr. van
de Spiegel den hierboven genoemden Beflaltbrief houdt,
voor de eerfie Wet, op welke dg Geunieerde Provincies
Troupes in haaren dienst hebben aangenomen ; en dat de
lieer van der Kemp denzelven, integendeel, niet hooger
aanziet, dan als eene Concept Ordonnantie, en wel als een
concept des Artikulbriefs 1590, die, volgens hem , de eerfie Wet van deezen aart is, welke de Bondgenooten gemaakt hebben (*), Deeze verfcheidenheid van gedagten
heeft de opmerkzaanie beoefenaars onzer Vaderlandfche
Gefchiedenisfen te meer het oog op dit Stek doen ffaan;
en bovenal den. Heer en Mr. Tullingh genoopt , om te
onderzoeken , of deeze Befialtbrief kracht van wet gehad
bebbe ?
Zyn Ed. plaatst voor dit Onderzoek den geheelen he.
fia itbrief, zo als dezelve gevonden werdt in een oud gefchreeven Register, berustende ter Secretary van de Stad
4rnlaem : welk Stuk by vergelykt met een hein toegezon.
den naauwkeurig affchrift van dien Brief, te vinden in een
oud Register ter Staaten Griffie van Zeeland; als mede met
het Exemplaar, dat de Heer v. d. Kemp, in het ai2liangzel van zyn Magazyn heeft laaten drukken ; tusfchen welke
drie Stukken geene verfcheidenheid gevonden wordt, die
Benige weezenlyke verandering baart.
Het Onderzoek zelve gaat eerst over de gegrondheid der
redenen van i'wyfeling, door den Heer an der Kemp bygebragt; en dan vervolgens over de bewyzen , die ftaaven ,
dat deeze BePtaltbrief waarlyk eene get;romitlgeerde Wet is
geweest. Het eerlle gedeelte handelt de Heer en
Mr.
(*) Zie 41g. f ad. L.etteroef. V. D. bl. 4&5.
,
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Mr. Tullinglc beknoptlyk af; toonende, op Bene befcheidene wyze , dat liet door den Heer van der Kemp deswegens aangevoerde niet dugtig genoeg is , om de svetlyke
kragt van deezen Belfaltbrief in twyfel te trekken. En hier
op fchikt zyn Ed. het tweede gedeelte, ten betooge, dat
dezelve waarlyk kragt vio. Wet gehad heeft.
Men kan uit het voorgevallene in die dagen afneemen,
dat de Bondgenooten , op het tekenen der Unie , geen
Krygsvolk in hunnen genieenen dienst hadden, doch reeds
bedagt waren op lchikkingen daaromtrent, en dat ze ook,
kort na het fluiten der Unie, daadlyk Krygsvolk in hunnen gemeenen dienst genomen hebben , jegens het welke
die bedagte fchikkingen werkftellig gemaakt zyn; en waar
zelf een blyk aan dc hand geeft.-vandezBstlbrif
Onze Autheur maakt hier uit het volgende bewys
op : „ De lionge Bondgenooten hebben kort na
„ liet fluiten der Unie van Utrecht Krygsvolk in hunnen
„ dienst aangenomen; derhalven was het nood.ig, dat de
„ hooge Bondgenooten een Artikelbrief en verdere Ordon„ pantien voor hunne Militie maakten ; daar word in een
„ oud Staatsregister van Zeeland gevonden een Restalt„ brief of Artikelbrief (*), waaronder (laat dat dezelve
„ op den laatifien February van den jaarti 1579, en dus
weinige dagen na liet fluiten der Unie van Utrecht, is
gemaakt; in liet acht- en veertigje Artikel van
„ dien Befialtbrief vind men nagekomen de belofte , door
„ die hooge Bondgenooten by liet zei-ende Artikel hunner
„ Unie gedaan ; -- men vind boven dien geene andere
„ Artikelbrief voor de Militie van de hooge Bondgenooten, dan eerst ELF jaaren na het fluiten der Unie, te
„ toeeten in 't jaar 1590; ea liet is moreel onmogelyk, dat
„ de hooge Bondgenooten , geduurende eenti reeks van
„ elf jaaren , en in den tyd van een lievigen oorlog ,
„ Krygsvolk in hunnen dienst hebben kunnen houden,
„ zonder ordre te ftcileu op de Krygstucht, en dus zon,, der
, h

!") J1fia!t7irief of Be/lelbrief en Artikcibrier zyn , ge?vk de
Autheur wat laager opmerkt , gelykïuidende t,°enaamingen
geevendc te kennen, eenti Ordonnantie en Capitulatie, vol
welke Krygsvolk wierd aangenonmen, en in w&ker na--gens
komint* dat Krygsvolk of desze!fs Officieren bewilligden. Van
d:i r wierf een € Inpman wanmeer zodanig eenti capitui,noe
neet hem gemaakt was, gezegd, bjlaUug of ? id iu t irLr
--
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„ der een Artikelbrief of Militaire Ordonnantie te maaken; — derhalven kan men niet wel anders hetici, P ten, of die Betlaltbrief, in het Zeeuwfche Staatsregister gevonden, is een echte Artikelbrief, door de Bond„ genooten voor Hunne Militie gemaakt, welke geduurende
„ die elf jaaren is achtervolgt en volkoomcn kracht van
„ Wet gehad heeft." ---- De 1 leer en Mr. i /
verder de echtheid van deezen Beilaltbrief, zo uit nog
twee andere Exemplaaren , als uit de wyze op welke liet
rlrrthemfche Exemplaar in liet Staatsregister aldaar gelchikt
en bewaard is, geflaafd hebbende, doet daarop zien, dat
dezelve wel degelyk kragt van Wet gehad hebbe.
Ten dien einde vergelykt by deezen 1 of altbrief met twee
andere Stukken, welken, in het Arnhemíclie Register, by
.den Bellaitbrief gevonden worden ; zynde het e.ertte Bene
Ordonnaiztie van der oirlcglie, en het tweede ee e 1nfiructie voor de Commisfarisfen van der rnoisfleringe, beiden insgelyks gedagtekend den lesten Fel,ruary i79 (*). Uit die
vergelyking ontdekt men, dat het erne en het andere Stuk
zeer veel overeenkomst heeft met den Beflaltbrief; en dat
deeze drie Stukken zulk een nauw verband met elkander
hebben, dat men, één van de drie flegts voor een Ontwerp houdende, ook de twee anderen niet hooger moge
aanzien; en dat men integendeel , de wetlyke kragt van
het eerie erkennende, genoodzaal•:t zy, ook aan de twee
anderen de krat van Chet toe •te Ichryven. Hier toe leidt
ons reeds liet gelykluidend hot , dat flel^ig fpreekt , eii
geenszins voorkomt als dat van een Concept. Dan dit is 't
niet all,een: liet blykt daarenboven, dat en de Ord'aan',ntie
en de Inftru5iie kragt van Vet gehad hebben , waarvan de
Heer en Mr. Tullingh herhaalde bewyzen bybrengt. En
even zo doet zyn Ed. vervolgens niet opzigt tot den Befialtbrief in 't byzonder zien, dat men zig, geduurende het
tydsverloop van bet jaar 1579 tot het jaar 1590, meermaals
beroepen heeft op een bekenden Aitikelbrief, naar welken
liet
-

•

(*) Men vindt beide deeze tot nog onuitgegeeven Stuiken
in de Bylaagen, waarin ook het opgewelde derde L ;cmpinr
van den Be/laltbref, zonde een affchrift van den [jeer van dr
Hell, geyvicezen Pretident van het Plof van Gelderland. -- ----Deeze Bylaagen behelzen voorts etlyke, in dit geval , gewigzti_
ge Stukken, waarvan verIcheiàen tot nog duur de druk,ers
niet gemeen gemaakt waren.
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het Krygsvolk zig had te gedraagen; die, ten minfle zo ver
tot nog bekend is, geen andere heeft kunnen zyn dan dec ze Be /lakbrief; weshalve dezelve eene kragt van Wet ge
moet hebben , die het Krygsvolk, in dienst der geuni--had
eerde Provincien , in agt had te neemen.
„ Daar wy nu," (dus vervolgt en befluit zyn Ed. dit
Onderzoek,) „ in zoo veele Stukken voor den jaare 1590,
van een Artikelbrief vóór het Krygsvolk van de Geuni.,, eerde Provintien gewag vinden gemaakt, moeten wy betuigen met den Heer VAN DER KEMP niet te kunnen in, Hemmen, en met zyn Eerw. niet te kunnen ftaande
houden , dat de Artikelbrief van i.590 in de daad de
EERSTE Wet van dezen aart is, welke de Bondgenooten
„ gemaakt hebben. Integendeel die Stukken; het naauwe
„ verband tusfchen dien Beflaltbrief en de Ordonnantie van
„ der Oirloghe en InlIrní`Iie voor de Commisfarisfen van de
Monftering; — de bewyzen dat de twee laatstgemelde
„ Stukken waarlyk kracht van Wet gehad hebben;
„ de blyken , dat de hooge Pond enooten van den jaare
„ 1579 af Krygsvolk in Hunnen dienst hebben gehad, en
„ het zelve van tyd tot tyd hebben doen moníteren; en
„ dat Zy dus , geduurende den tyd van elf jaaren, geen Ar„ tikelbrief voor dat Iirysvolk, en geene In(truc`Iie op des,, zelfs Monftering zouden hebben gemaakt , indien de Ar„ tikelbrief van 1590 de eerfte Wet der Bondgenooten van
„ dien aart was; — het gemis van eenig kenmerk, dat
„ de drie gemelde Stukken Hechts bloote ontwerpen zou den zyn geweest; — en eindelyk het bewys, dat de
Ilooge Bondgenooten als dan elf jaaren zouden hebben
„ laatex. verloopen , alvoorens te voldoen aan eene belofte ,
„ by hot zevende Artikel der Unie van Utrecht gedaan; en
dat Hoogstdezelve eene andere belofte, by dat zelve zevende Artikel der Unie van Utrecht mede gedaan, in het
„ geheel niet zouden hebben nagekomen; zyn de gronden,
waarop wy van gevoelen zyn, dat de Beftaltbrief van
„ den jaare 1579 kracht van Wet gehad heeft."
De Heer en Mr. Tullingh legt deeze zyne gronden op
Bene vry overtuigende wyze; en 't verband waarin ze tot
tikander ftaan verleent zyn gevoelen zulk een aanneemelyk
voorkomen, (lat het ons eenigzins vreemd zal doen, wanneer iemand in Raat zal zyn , om het daarop gebouwde te
doen inflorten. In een Nabericht , geplaatst agter
de Bylangen, die ter ophelderinge en bevestiginge ['trekken ,
maakt zyn Ed. nog gewag van ecu Gefclirift, waar in de
cc u t
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echtheid van den Beftaltbrief in twyfel getrokken wordt;
waarin de Schryver, zo 't al een echt Stuk mogte zyn,
deszelfs illegaliteit beweert, houdende het flegts voor een
Concept-Iirygsordonnantie. Dan zyn Ed. oordeelt , dat
men in dit zyn Onderzoek genoegzaam de wederlegging
daarvan vinde, des het niet noodig zy daarop haan te blyven: merkende alleenlyk nog aan, dat de meermaalsge»el.de Ordonnantie uitdruklyk verordend is, met voirwiweten en

believen van de Geunieerde Provincien by den Staten deifelre
Landen esa de Ileeren Stadtholders; 't welk dan, uit hoofde
van 'r. verband der drie Stukken, ook ongetwyfeld plaats
gehad zal hebben, omtrent den hef altbrief en de Iniruelie.
Wat verder de aanmerkingen van den Opflellcr van
dat Gefchrift betreft, rankende het geen men uit dien lleilaltbrief, ten voordeele der Militaire Jurisdictie, zou willen
afleiden ,als mede in hoe verre dezelve zou aanloopen tegen
Benige Lands- of Stede -Voorregt, enz. ; dit alles laat de
fleer en Mr. Tullingh aan zyne plaats, als behoorende niet
tot zyn tegenwoordig bedek; dat niet gaat over die gefchillen, maar alleen over de hoedanigheid van den Betlaltbrief.
Intusfchen erkent by gereedlyk dat alle Stukken, die daar
aan zouden loopen , uit kragt van de natuur der-tegn
Utrechtfche Unie , in derzelver eslcntie nul en van onwaarde moeten zyn ; dan dit, zegt hy, „ heeft niets gemeens
met een eenvoudig en befpiegelend onderzoek, of de
„ Be(taltbrief van den jaare 1579 kracht van Wet gehad
hebbe , ten aanzien van liet tocumaalig Krygsvoik , in
dienst van het Utrechtfche Bondgenootfchap."
Verder ítaaft hy zyn denkbeeld , „ dat een Befialtbricf
„ of Artikelbrief, in den jaare 1579 , befchouwd, werd
„ als Gene Capitulatie niet het hrygsvolk gemaakt ," uit
cene laater ontdekte plaats in den Bundel van Onuitgegeven Stukken, door den Heer van de Spiegel (*). En eindelyk brengt by nog een Jlistoriesch verhaal van for (i),
met opzigt tot deezen tyd te berde, 't welk niet alleen
het opgemelde denkbeeld bevestigt , maar hem tevens
,ahbrief,
verfterkt in 't gevoelen , dat de meergemelde Bef
Ordonnantie en Inf ruche , alle drie van den laatften Febru(*) Zie aldaar H. D. hl. 57.
(t) Zie zyne Hi.rt. der Ll wierf. Ocr'. II. D. XIII. B, fol. 9o.
Ed. 1621.
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bruary 1579, „ toen zyn gehouden voor echte ftukken,
„ by de toen vereenigde Provincien in'ge1 eld ; en dat
„ die hukken toen als de zodanigen daadlyk zyn in trein
„ gebragt en achtervolgt geworden."
Tafereel der Algerneene Gefchiedenisfe van de hereenigde
Nederldnden; gevolgd naar het Franfche van den Heere
A. M. CERISIER. hide Deels, Ifte Stuk. Te Utrecht,
by B. Wild, in gr. octavo, 284 bladz.

Eèrile Stàk des Zesderi Deels beftaat uit Eén Boek,
D itverdeeld
in Vier Tydperken. Derzelver Hoofdinhoud

is: I. Tydperk. FREDERIK HENDRIK volgt Muop in het Stádhouder(chap. Onderftand aan Frankryk gezonden. Onlusten met Engeland. Groote Schatten
den Spanjaarden op Zee ontnomen. Vermeestering van
Grol, 's Hertogenbosch, enz. Het dulden der Remanftranten. If. Tydperk. Het gezag des I'rinfen an 0ranje vermeerdert. Tocht ng Brazil. Aanlag op Duinkerken. Overwinding op 't Slaak. Voorfpoed der Ztiveeden in Duitschiand. Roermonde, Maastliclrt, enz. bemagtigd. Handelingen over den Vrede , en het veréénigen
der Zeventien Gewesten. Verbond met Frankryk. Ongelukkige Veldtogt der twee Bondgenooten. Onlusten in
Friesland. III. Tydperk. Krygsverrigtingen. Gelukkige Tochten na de beide Indiën. Bemagtiging van
Breda. De Spaanfchen door TROMP in Duiiis geflaagen.
WILLEM FREDERIK wordt Stadhouder van Friesland, en
Prins FREDERIK HENDRIK van Groningen en Drenthe.
Huwélyk tusfchen den jongen Prins WILLEM en eene Dogter van Grost-Brittanje. oinwetiteling in . ranke y. k , Portugal en Duitschland. IV. Tydperk. Toeftand van
Duitschland. Aanleiding' tot de Moonafterfclie Vredéhandeling. Het iiineemerf van Sas van Gent en Hulst. Vredes- Onderhandelingen te Osnabbrugge. Dood van r: REDE RIK HENDRIK. De ff7ëstphaafclie of Mzinfiérfc1ee Vrede.
Een enkelde oogslag op deezen Inhoud doet ons opmerken, dat het tegenwoordig Stuk zo veel is , als het Leeven van FREDERIK HENDRIK, doorvlogten niet de lotgevallen deeze Gewesten overgekomen, toen de Vryheid de
laàtlie poogingen deedt om liet St aanfche Dwangjuk geheel te ontworfteleu , liet geluk hadt om dit oogmerk td
bereiken ; voor Vry, en Onafhanglyk erkend wordende
door
RITS
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Altoos gedenkwaardoor het vernederend Spanje.
dig en roemryk Tydperk in 's Lands Gefchiedenisfen ! ei
't geen, hoe dikwyls ook befchreeven, hoe menigmaal ge=
leezen , altoos den Zoonen der Vryheid fmankt ! Zy worden hier, op nieuw, vergast; en de fans, war mede die
dikmaals voorgeftelde fpyze overgooten is, zal de greetigleid kunnen opwakkeren.
De Denk- en Sclrryfwyze van den Heer CERISIER, en
diens ruitilfcj}ootigeri Naavolgers, zyn genoegzaam bekend,
en maakt het aanhaalen van voorbeelden onnoodig. Alleen kunnen wy niet voorby , ter gelegenheid van liet
Tegenwoordige Stuk , aan te merken , hoe dit Tafereel
vats zommigen wordt aangezien, als ongunitige fchilderyén opleverende van de Stadhouderlyke Regeering. \icy
willen gaarne bekennen dat zy verre zyn van het Huis
van oRANJL te vleijen ; doch dit is by veelen genoeg om
ze voor Haaters van 't zelve te boek te flellen , en zulks
als een omnium accufationitm corn plementum, om met TAciTus te fpreeken (*), of de holtooijing van a le betigtingen aan te voeren. 't Zou niet moeilyk vallen eene verdeediging daar tegen ,uit dit Werk, op te maaken , en te
doen zien, dat zy aan de Deugden der Stadhouderen zo
wel regt doen, als zy veymoedig hunne Gebreken af
maaien. 't Geen. de Waarheid der Gefchiedenisfèn vordert; doch wy fchryven geen Verdeediging.
Sterk, zeker, waren de verwen gebezigd om 't beeld
van MAURITS te treffen; door ons, in de laatstvoorgaande Aankondiging overgenomen (t); dan derzelver egtheid
ivordt gewettigd door het aanhaalen der gezaghebbende
getuigenisfen. Het Characterbeeld van FREDE :IK HENvRIK, 't welk ons, in het tegenwoordig Stuk. ontmoet,
zal ten bewyze kunnen ftrekken van die heufche Onpartydigheid, welke eene Waarheidsminnaar in de Gefehiedemsfe verlangt. Zie hier 't zelve, en men oordeele, of
haat tegen het Huis van ORANJE de pen der Opflellereii
van dit Tafereel betluurt.
Het laatfte zukkelende tydperk van het leeven diens
.Stadhouders befchréeven , en zyn uitgang vermeld hebbende, vinden wy de volgende Aanmerkingen op het Chat'acter van dien Votst. „ FREDËRIK HENDRIK verdiende
be-

(*) TACIT. firn. Lib. III. Cap. XXXVI11.
(t) Alg. Vaderl. Letteraef. Vde D. i le Sr. bl. 579•
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betreurd te worden, om zyne groote dien[Ien en hoeda^
nigheden; doch in den beklaagenswaardigeu toeftand, in
welken by zich hevondt, kon zyn dood geen groot verlies voor den Staat veezen. Men moet de billykheid hebben , om van FREDERII{ HENDRHZ'S roemryk lee=
ven de laattle maanden af te fnyden, als in welken hy zyn
beest, kragt, en werkzaamheid verlooren hadt. Indien het
zeer bezwaarlyk is , in een zo fchitterenden en kiefchen
post, volmaakte Mannen te vinden, indien de vleijery en
laagheid 'er feeds op uit zyn , om hen te bederven, en tot
gevaarlyke flappen te brengen, indien het ,met één woord,
onregtvaardig is, op hunne rekening aan te fchryven al het
kwaad, 't welk zy niet doen, moet Iaen bekennen , dat

FREDERIK IIENDRIK mag aangemerkt worden als een voor beeld der beste Stadhouderen , die de Tleréénigde Gewesten

gehad hebben. Dat hy Staatzugt hadt, en zich met ernst
wreekte van die hem tegenflonden , dat by ook na vermeerdering van gezag dong, kan niet gelochend worden; maar
men moet even zeer toeflemtnen,dat by nimmer, liet voorbeeld zyns Broeders volgende, zich bediende van geweld
middelen om daar toe te geraaken. De Staatzugt-daige
was veeleer in hem een gebrek , eigen aan zyn rang, dan
een gemoedsdrift en ondeugd van Character. Hy hadt die

oploopende , foute en gezette zielsgeíleltenisfe niet , die
ten kenmerke (}rekt van weezenlykc•Staatzugtigen; vreemd
was by van hachlyke ontwerpen , en van alles wat na ver
zweemde. Hy miste die flikkerende be--voeringwl.
kwaamheden; by deedt die groote fprorgen niet, welken
dwaazen voortekens van heldenmoed, en de ver(Iandigen
voor gevaarlyke hoedanigheden houden ; maar , by een
welwikkend oordeel, bezat by een bedaarden, opgehelderden en geregelden geest, 't welk hem te gefchikter maakte
om te regeeren in een Gemeenebest, waar Hoofderf, met
een meer dan gemeen vernuft begaafd , niet zelden verwar
voorbeelden, en inzonder--ringveozak.'Vfchid
heid de wyze, waar op by Dr GROOT, wien by zyne befcherming beloofd hadt, uitlandig liet, zouden zelfs kun
doen denken , dat zyne meêgaandheid in zwakheid-jacn
veraartte, indien dit bedryf het gevolg niet geweest ware
van zyne zugt tot de gerustheid en ontzag voor de Regee•
ring , welke by , door eene pryslyke voorzigtigheid, liever
wilde vieren dan braveeren. Deeze geestgeaartheid was
ook oorzaak van die beminnenswaardige en heilzaame ver
welke by in den Staat i n voerde, en hem-dragzmhei,
tot
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tot zo veel te rechtmaatiger loffpraake geregtigd , daar
deeze zegepraal het uitwerkzel was van zyne wysheid en
voorzigtigheid; want hy leefde in eenen gevaarlyken tyd,
waar in eene te verregaande Godsdienstyver nog met volie kragt wrogt, en waar in verre het grootfte gedeelte
van de Leden der Regeeringe, hunne verheffing aan de
Onverdraagzaamheid te danken hebbende , het van hun
belang rekenden dezelve te onderf}utten. Hy betoonde
zo veel verdraagzaamheids ten opzigte der Rooinschgezineen, dat dit alleen, (want 'er was geen andere grond altoos ,) hem in verdenking bragt van heinilyk tot de Roomfche Kerk over te hellen (*).
„ Schoon zyn geland, vol bevalligheid, de zagtheid cu
helderheid zyns gemoeds aanduidde, was by deftig, crufig, en betoonde zich , als 't noodig ware , manlyk en
onbezweeken. ' Langzaam in 't befluiten, verklaarde by
meermaalen , naa een ontwerp goedgekeurd te hebben,
dat men zich nog eens beflaapen moest, eer men liet tekende. 't Was ook dikwyls zyn zeggen, dat dat tydJtiip,
-vaar op men de gunfiigjle tydingen ontving, juist de tyd
was orn zyne aandagt te verdubbelen voor het gemeen. Fly
verfoeide de vleyery, en fprak van zyne verdienf'ten doorgaans met zeer veel behoedzaamheids , prees met vuurieen
ernst de braave daaden van anderen, zelfs van zyne Vyanden , wanneer zy,, door eene manlyke verdeediging ,
zich tegen hem verweerd hadden. Fly hieldt meestal zyne raadflagen lang bedekt, en was bezwaarlyk te doorgronden. Niemand , dan dien by lang en dikwyls beproefd hadt , was zyn vertrouweling. Yverig en dienstvaardig was hy voor zyne Vrienden ; dit ondervondt de
Graaf D'ESTRADES in 't Jaar MDCXLIV , wanneer het
Parlement hem, wegens een tweegevegt, vervolgde, liet
FREDERIK HENDRIK hem een Wisfelbrief van honderd duizend Ponden toekomen, met last om hem nog meer gelds
te fchieten, indien by het mogt noodig hebben. „ Ver„ laat," fchreef hy hem, „ een Land, waar men geene
„ verdienflen kent; kom by mV, om niet niy te deden
„ in 't geen ik heb." Vreemdelingen vonden hem fpraak%nam, en Lieden van verdienf'en eenen milden Belooner.
Smaak hadt hy in fchoone Weetenfchappen : liet leezen
der beste Boeken hieldt hem, als hy niet te Velde of met
Staats(*) Negotiat. Secret. Tont. 11. P. V. p. 1088.
X
VI. DEEL. ALG. LETT. Nu. i.

e96

NEDERLANdFSCHE (:7:SCHIEDENISSEN

Staatszaaken bezig was, dikmaals onledig, én by droeg
gemeenlyk een beknopten Cefar by zich (*).
„ In den Oorlog fchitterden zyne bekwaamheden met
vollen luister. Hy fclleen niet gefield op de Krygslaurieren, die zyn Broeder in Veldflagen behaald hadt; doch
overtrof hem in Belegeringen; by vermeesterde bykans alle die, voor welke MAURITS het hoofd hadt geftooten.
Alles beraamde hy met voorzigtigheid, en liet niets op het
geval aankomen. Een langzaam en zeker plan {lelde hy
boven fchielyke en vermetele aanliagen. Zeer muntte by
uit in den vyand te misleiden, en zyne Legerver(Ierkingen onwinbaar te maaken. Streng was zyne Krygstugt;
doch het leeven zyner Soldaaten dierbaar houdende, ver
zich van hunne agting, liefde en vertrouwen.-zekrdhy
Meer dan ééns betuigden zy in de hachlyklle omftandib
heden, dat hy hen niet moest ontzien: dewyl zy gereed
waren de grootte gevaaren onder 't oog te treeden, om
eer in te leggen en zyne agting te behouden. Door de
Krygsdienften , den Staat beweezen , lag hy de laatfte
hand aan de Vryheid en Oppermogenheid der Vereenigde
Gewesten : hy hadt, eer hy ftierf, liet genoegen van .te
zien, dat de éénige Vorst, die aicli daar tegen zou aan.
kanten, zich onverduldig toonde, om deeze Vryheid eit
Onafhanglykheid , op het ílaatlykst , te erkennen. Men
mag zeggen, dat hy het dak gezet Nebbe op 't gebouw
des Gemeenebests, waar van zyn Vader de grondllagen
gelegd, en zyn Broeder de muuren opgehaald hadt. Wel.
gekoozen was de Zinfpreuk die by voerde, Pa,'riaque Pa.
irique: willende daar mede te verflaan geeven, dat zyn
Beleid en Wapenen den Vaderlaude en der gedagtenisfe
zyns vermoorden Vaders waren toegewyd (t).
„Men voege by deezeChara erfchets nog een kort verflag van de inwendige rust van 't Gerreenebest , ten tyde
van deezen Stadhouder, en een voorbeeld van zyn waar
ken tegen den dollen overmoed der Geestlyken. Men
moet zich geenzins verwonderen, dat de Verenigde Geleesten , de meerderheid ter Zee en de heerfidhappy des
Koophandels in hunne raagt hebbende, inwendig geene der
ram«
-

(**) D'ESTRADES , I. p. 40.

Intr. p. 12. Mein. du Card.
ZEMA, III D. bl. 273, 6o6.
(t) D'EsTRADES,

46. 55. 56. Mena. de GuicnE,
DE RETZ,

Liv. I1. p.

2I1.

Air.

als boven. AOBERY, Mein. p. 33 0 , 335,
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rampen gevoelden , welke doorgaans den Oorlog vergezellen. Integendeel werden vecle byzondere Perfbonen fchatryk, door den buit op de Spanjaarden in cie Indian behaald. Het Gemeenebest was zelfs een der bloeijcndfle
Landen geworden • door voordeelcn , die men veel eer als
zegeningen des Vredes , dan voor gevolgen des Oorlogs,
zou .houden, Koophandel, l;evlytiging, Kunftcn en Bevolking, terwyl de Spaan'che ileerfèhappy uitgemergeld en
ontvolkt werd. De gruote OESCARTKS , die , van den
Jaare MDCX s,1X tot 1\IDCXLIX zich in bollard ophieidt,
fpreekt, met den grootten ophef van de voordeeleal deezes Gewests, en tragtte zyi,e Vrienden dcrwaards te lokken. „ Geen Land ," fchryfr by aan 1ALSAC , „ is 'er,
„ waar men veyer leeft en geruster flaapt, waar men voor
;, minder gevaren behoeft te fèhroomen, waar dc Wetten
„ beter tegen misdryf waakgin , waar vergifinengingen , ver„ raaderyen en .lasteringen min bekend zyn, of waar men
„ meer voettappen vindt van de geruste en gelukkige on„ fchuld onzer Voorouderen (*)." Groot was de
verbaasdheid van DESCARTES, als by vernam, dat men iii
een and , weleer zo hoog door hem geroemd , heiinlyl.e
befchikkingen maakte om hem als een Atheïst te itraffen;
daar by een nieuw bewys voor GODS beftaan gegeeven hadt,
en als een Lasteraar: dewyl by de lasteringen zyns Vyands
hadt durven wederfprecken. De onverzoenlyke VOETLUS
was met den -Beul van Utrecht overeengekomen, dat by een
zeer hoog 'brandend vuur zou ontlteeken, tot liet verbranden der Boeken van DESCARTES. Hy zelve zou in perfoon
met klokken gelui ingedaagd worden. Gelukkig hadt de
Franfche TI%ysgeer Vrienden , zo aanzienlyk, agtbaar en
menschlievend, als zyne Vyanden zich laag, veragtlyk en
vervolgziele betoonden. Men weet dat ELISABETH, Prinfesfe van de Paltz en Nigt Van FREDERIK HENDRIK, zieiji
de Vriendfchap van DESCARTES tot eere rekende, en Gene
ieverige Voor('andíicr was van zyne begrippen. FREDERIK
nENDKIK zelve en de Franfelte, fgezrnr kreegen geen kundfchap van den toeleg, op dien verflandigen Man gemaakt,
en de Geregtshandelingen tegen hem aangevangen, die den
Nederlanden tot onuitwischbaare fchantle zouden verf'rekt
hebben, of •zy deeden ze door hun gezag ftaaken "
(*) Men vindt den gebeden Brief in deOeuvres de M.THOMASToan. IV. p. 133, in de keurige aantekeningen op de meester.
tyke •Loge d:s DESCARIES.
X2
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DY NIEUWE REIZIGER,

De Nieuwe Reiziger , of Befcliryving van de Oude en Nieuwe
Wereld. Uit liet Fransch vertaald. XXVIIIIL•e Deel. Behelzende Sicilie, Ma?tha, Toskane, Sardinie, Korfica en Genua.
Te Dordrecht , by A. Blus(é en Zoon. 389 bladz in gr.
oflavo.

et laatstvoorgaande Deel deezcs wyduitgeftrekten Werks
aankondigende (*), hebben wy onzen Leezeren verlag ge
dat, naa den dood van den Abe DE LA FORTE, een Zy--dan,
ner Vrienden de pen opgevat, en die reize vervolgens, op
zyne kamer, gelyk zyn Voorganger, voortgezet heeft; met
bygevocgde vermelding van zyn gelukkig flaagen in dien opgevatten arbeid. Hy blyft, in dit Deel, zichzelven en dus
ook den Abt eelyk : en laat ons, die reeds zo dikwyls van
dit Werk fpraken, niets over, dan, 'er iets uit te ontleenen
om de aandagt der Vaderlanderen , op deezen Letterarbeid,
gevestigd te houden.
De Eilanden , de Staaten, op den Tytel uitgedrukt , worden belchreeven in derzelver ouden en tegenwoordigen Staar;
en Leezers van verlehillenden (maak kunnen 'er een aangenaam
onderhoud vinden.
De Nieuwe Reiziger in Toscane
zynde, deedt een buitenftap na Luka, in 't Ita'iaansch Lucca
of Luca geheeten, wy zullen hem hier in vergezellen.
„ Luka is de Zetel van een klein Gemeenebest, welksgrondgebied zich niet verder dan acht mylen aen alle kanten uit
doch dat door de wysheid en 1}aetkunde zyner Regee--ftrek;
ringe, geflaegd is in zyne vryheid te bewacren, en den overvloed in zynen boezem te onderhouden. Het land, aen deszelfs heerlchappy onderworpen ,is van eene zonderlinge vrucht
ook moet men bekennen dat het ongemeen bebouwd-baencid:
is. De inwoonders weeten voordeel te trekken uit het kleinlie
flukje lands. De Olie en Zyde hagen 'er by uitftek, en maeken het voornaem[ie voorwerp van zynen koophandel uit,
waerdoor de Staet verrykt wordt. Binnenslands vindt men gebergten , die allen , tot den top, bedekt zvn niet wyngaerden,
olyf-, kastanje- cn moêrbezie-boomen. In het gedeelte, dat
aen de zee paelt, zyn weilanden, waer in Bene onnoemelyke
menigte van vee gevoed wgrdt.
De bevolking is zo talryk, dat men in dit kleine Land,
't welk ééne aenzicnlyke Stad en honderd vyfiig Dorpen bevat,
meer dan honderd en twintig duizend Inwoondcrs telt , waervan twintig of dertig duizend in 1 aet zyn om de wapens te
draegen. Volgens de berekening der bevolking tot de uitgeutrektheid van den grond, vind uien dat 'er in ydere vierkante
bnyi achthonderd drie- en zestig per(oonen zyn; 't geen her
(*) Zie Alg. Vail. Letteroef. V. D. bl. 529, cue.
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dubbel is van het geene men in Frankryk in ecne diergelyke
waerdeering zou vinden. De belastingen beloopen niet boven
de zesmael honderd duizend Franfche Guldens.
„ De Regeering bef}aet in eene Adelheerfinge. Tweehonderd veertig of tweehonderd vyftig Edelen, maeken beurtlings,
om de twee jaeren, den Raed uit , in wien het opperfte tvetgeevende bef}aet. Men stoet vyf- en twintig jaeren bereikt
hebben om 'er in toegemeten te worden. By wordt beftuurd
door eenen Gonfaaioaier of Banierdraeger en negen Raedsheeren,
Anziani of Ouditen gehecten, die alle twee maenden verga
hunner bedieningen, ten kos--dern,gu tyd
ten van den Staet in het Paleis onderhouden worden. De
Gonfalonier heeft den tytel van Prins van het Gemeenebest, en
geniet alle de eere van een' Oppervorst. De bediening van
het geregt wordt toevertrouwd aen vyf Regters of Amptenaers ,
die nimmer uit de Lukaneren mogen genomen worden. Een
,pan hun , Podesta genoemd, heflist over halszaeken , die echter door deli Raed overzien mbeten worden , vooral wanneer
liet doodflraf betreft. Men is zeer- 'gef}reng omtrent alles wat
de Stadsregeering aengaet , en b eteugelt met geweld allerlei
onregtvaerdigheden; het draegen van wapenen, door de ingezetenen, wordt niet de galeijen gdftraft; maer men verzuimt
iiiets om den overvloed, de veiligheid, en vooral den geest
van vryheid, in het volk te onderhouden.
„ Alle jaeren des Zondags van - .Quafamodo, of eerifen Zondag
iia Paesfchen , doet men een' plegtigen kerk-omgang, om God
te danken dat by de Vryheid aen 't Gemeenebesr gegeven
heeft. De Raed waekt, niet de grootl}e oplettenheid overalle de gedeelten van het algemeene welzyn. De hongersnood
doet zich nimmermeer gevoelen, men heeft magazynen voor de
behoeften gereed. Indien 'er befinettelyke Ziekten ten platte
lande ontf ten , zendt de Staet Geneesheeren, welke by betacit. De Gemeenebestgezinde gelykheid heerscht overal. De
Edelen zyn in de ongelukkige onmogelykheid om te fchaeden.
Men kent geene Hertogen, Graven , noch Markgraven. Men
heeft geene byzondere pracht ; de openbaere pracht is alleen
geeorlofd. Men duldt noch armen, noch lediggangers , noch
bedelaars, noch landloopers: de wetten zyn zeer fireng in dit
opzigt Oordeelt ! gy niet , Mevrouw , dat dit kleine G•emeenebest, het voorbèel•d van-eené- uitmuntende Regeering is, en
dat de Inwoonders 'er hun geluk in kunnen vinden ?
„ De Stad Luka , de Zetel van dit Gemeenebest, ligt in
Bene vlakte 5 omringd met bergen , en bedekt niet dorpen ,
gehuchten en landhuizen. Z:y is regelmaetig verflerkt ,. en zal
omtrent drie -.Italiagnfche mylen in haeren omtrek Eyn. De
vallen en wapenpleinen zyn vercierd met fracije booroen , we
eerre aengenaeme wandelplaats uitmaeken. De Straeten, niet
groete fieenen bevloerd , zyn breed en de huizen vey wel geXg
bouw ,
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bouwd, echter vindt men 'er geen geftichten van veel belang,
Hut Paleis van 't Gemeenebest is nier voortrcifelyk, dan om
zyne groote uitg eflrektheid; men ziet 'er een huis, voorzien
reet wapenen voor meer dan twintig duizend mannen. De
H,)ofdkerk, aen St. Martyn toegcwvd, is van eene Gothi('che
Bouwkunde, van den llegtaen linaek , vooral van buiten. In
cone Kapel befchouwt men een Kruisbeeld van Cederenhout,
vry Hecht bewerkt, !chooll de Lukaners voorgeeven, dat liet
hoofd door Benen Engel gemaekt is: ons deeze reden geeft men.
het der; naem van Volto S2rtso. Het heeft een kroon van kost
muilen van karmofyn flowed. Men ont--Iykegftn,
dekt het niet dan driemael 's iaers , of in den dringeoden nood
var den Staet. De overlevering meldt dat dit Kruisbeeld zich:
zelf, uit de Kerk van St. Ferdinand, in die van St. Ma tyn begeeven heeft; en, ter gedagtenisfe van deeze overvoetinge, doet
men alle jaeren eenen plegtigen Kerk-ominegang. Zeven- en
veertig groote Zilveren lampen branden nacht enn dag rondom
deeze Kapél , vervuld met geloftegefchenken 'en betuigingen
van openbacre eerbiedenisfe.
„ I3et Bisdom, dat onmiddelyk van den Prins afhing, is tot
een Aertsbisdom verheeven in het• Jaer 1726. •, Men vindt te
Luka weinig mgrkwaerdige zaeken, ten aetrzi en van de kunflen.
Behalven eenige tannelyk goede fchilderyen, die in de Kerken
gevonden worden, is al ;ht overige vey;middeltnaetig. De
voornaemfie Pdort der Stad heeft tot opfchrift dit ,eenige ,woord
in gouden letteren geichreeven, Libertas, Vryheid. Dit is ook
de zinlpreuk van 't Genieenebest.
„ De enkele overblyfzels der aloudlaeid , die in weezen. zyn,
beflaen in eene,Schouwplaets. Men: kan niet twyfelen of Luka
is zeer oud: men kent 'er zelfs den oor{prong »iet vang Het
was eene der voornaemfte Steden vanl1etruurje,, en werd in
het vervolg eene Romeinfèhe Volkplanting. Ten tyde der Go.
then .en Lombarden onderging liet dezelfde Omwentelingen .als
Toskane. Na den dood van Gravinne Mathild.a, in het Jaer
i 115 , omhelsde het beurtelings de zyde der. Guelfen en Gibelynen. Castruccio Castracani, beroemd Capitein, overmeesterde het oppergezag in het jaer 1316; maer, de Keizers hergaven het de Vryheid, welk het behouden: heeft ,.inzonderheid
federt het Jaer 1430: en f^.hoon. het de Keizep als een leen
van het Ryk befchouwt, is het niet minder ona,fhangelyk dan
Venetie, De Lukaners hadden ,echter, altoos cíe llaetkunde, om
de béfcherming van, eeuen aenzieniyken ..Staetl te zoeken. Ik
moet niet vergeeten ti te ze g gen , dat dit Geme}nebest, voor
zyneu Koophandel , eene kleene . Haren heeft, genoemd Via
Regie, waer in Benige wooningen en een veriterkte toren
•

;

,

•
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Proeve van Poëtifche Mengelfofen. door het D chtl evertl
genootfèhnp, o;yder de fpreuk Kunstliefde (paart geen vlijt. Tn
Prijsvaarzen. IXde Deel. Te Leyden, by C. v. 13ov ev e,i,
.Junior en P. v. d. Eyk en D. Vygh , 1783. In gr. octavo , 28 r
bladz.
levert men ons in dit Deel eene verfcheidenheid
O pvannieuw
Dichtftukken , over verfchillende Poorten van onderwer-

pen, die ten laarlle nog vergezeld gaan van een Prysvaars, in

't welke de Heer Ko•nelis van der Palin, aan wien de zilveren
Eerpenning is toegeweezen, een Tafereel ('chetst van de Va.
derlijke zorgen van Nederlands Overheden, ter bevorderinge van
Weetenfchappen en Konflen, zedert de oprigtin g van dit Gemeenes
leest. Dichtlievenden zullen deeze Verzameling over 't geheel
zekerlyk hunner goedkeurige waardig fchatten, en de daarin
eplaattte Rukken meerendeels niet genoegen nagaan.
Tot een Raal hiervan veriirekke de volbende Befpiegeling bij
het ondergaan der Zonne.
o Blijde en fchoone dagbodin!
Houd uw gewiekte paarden in;
Ik zal uvv.' lof, uw glorie zingen.
Maar ach! gij ijlt en vliegt en fiicit
Naar 't ruime westerpekelvoid;
Te vlug voor mijn befpiegelingen.
Ll'at purper, goud en gloed en gloor,
i offeren me haar blinkered fpoor;
Wie kan dat licht, dien luister naaaien;
Wie al die aartsbevalligl.eid ,
Zoo fèlioon, zo grootsch alom verfprei)
Door Naare thans verkoelde flraalen ?
Zij fchuift, op 't wentlend overelclrond,
Den breeders fchaduw langs den. grond,
Verguldt den glans der ventterglazen,
Strooit Lofgoud op den zilvren vloed
En , door haar' wveêrgadloozen gloed,
De gliufteringen der topazen.
De blaadren van 't geboomte in 't woud
Vervvisfelt zi} in klatergoud;
Zij" doet al wie beur aanziet bloozen;
Zij maalt doer haar bekoorlijk licht
Op Kloris vrie^zdlijk aangez'cl t
Den blo' van ge°,e en purpre roozen.
X}
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Dan, --- daar dc fchoone hemelkloot
Bij 't zinken voor ons oog vergroot,
Vermindren haar verfpreide glanfen;
Zij fieren-'t laage dak niet meer,
Maar dartien flikkren keer op keer
Op hooge enfleile geveltranfen.
,

De dagtoorts zinkt, en zendt voor 't laatst
Heur groet, uit haaren gloed gekaatst,
Met zachte en vriendelijke lonken,
Op torens , tot aan 't zwerk gebouwd;
Hoe aarzelt daar heur tintlend goud!
De dagtoorts is in zee gezonken!
Zoo zinkt al 's werelds ijdle pracht,
Mét drift gezogt, te hoog geacht,
In flroomen van verganglijkheden :
Gedaalde zon ! gereezen maan!
Gij zult met deezen kloot vergaan;
Geen duurzaam fchoon is hier beneden.
6 Aller lichten Licht en Bron!
4 Ongefchaapen Leevenszon!
Vermaak der vlugge fèrafijnen
En geesten , door uw' glans beftraald;
Gij blijft, fclroon 't licht des hemels daalt,
Gij zult volmaakt en eeuwig fchijnen.
Befiraal mijn ziel met uw genaé,
'k Zal dan, na dat ik, vroeg of fpaê,
In 't(omber graf snoet nederzinken,
Na .'s werelds laatfien avóndiond,
Met Goéls lof in mijnen mond,
Gelijk de zon in 't oosten blinken.
Men voege hier by een Dichtilukje van een der Aankweekelingen van het Genootfchap, het welk toont, dat by gelyk ook
zvn Medemakker, aanmoediging verdient. Iet heeft ten opfchrift, De Geveinsde, en luidt aldus.

-4vaar, die dagelijks zijn fcliatten deed verrne,4ren
Zag, door maar éénen neef, gefldag zich grootlijks eeren.
De jonge wist de kunst der vleierij' zeer fchoon;
kl.. ;aoohtn, i,a 't eind', hieruit voor zich een' grootert loon.
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Geen wonder! --- Neefken moest , na ooms 4varus /lerven,
Het blaauw verfcllimmeld goud , voor zich alleen , bëerven.
Het uur zijns ooms genaakt. — Hij veinst zich aangedaan,
Terwijl Avaar zich lireelt met neefkens loozen waan.
Hij zat bij 't ledikant des gierigaards te veeenen :
Maar wenschte heimlij k , dat de dood reeds waar' verfcheenen.
Die langverwachtte koomt; en flapt, recht toe, recht aan;
Om , met een' enklen flag, den zieken neér te (laan ;
De jonge ziet hem. „ Ha! 'k zie de eindpaal van mijn hoopeni' !
Roept hij, en jchuift, terioud, de bedgordijnen open.
ANONYMI RATAVI Idea

Linguae Belgic, Grammatica, Poetica
et Rhetorica, curante EVERHARDO VAN DRIEL, Schol. Goefan.
Ree:. Lugd. Bat. apud Haak et focios, 1783. Absque priecedd. 138 pp. in oct. f. m.

der Nederduiefche Taaie, zo met be
D eSchryverdeezerSchetze
trekking tot het Letter- als Dicht-en Rederykkundige, bv de eerie
uitgave in't jaar 1707 , als diestyds niet openlyk bekend, genoemd
Anonymus Batavus, is , gelyk men wel dra vernam , geweest de
beroemde taalkundige Adriaan Perwer. Zyn hoofdoogmerk was
te toonen, dat menonderfcheid behoort te naaken tusfchen de
Gemeene Taal van de Republyk, en tusfchen zekeren 1praakvorm, dien by Dialectus Metaplasinica noemt; als zynde deeze
laatfte, door veelvuldige Letter-Dicht- en Rederykkundige Figuuren, (welken men allen onder den genieenen naam van
Metaplasmus of Perfchikking betrekt,) op menigerieie wyze
buiten het rigtmaatige der Gemeene Landstaale gebragt. En
't komt hem voor, dat men best doet, wanneer' men de bekende en gebruikelyke Nederlandfche Overzetting des r3ybces,
gewoonlyk den Staaten- i3ybel geheeten, voor den grondfa;

ter ontvouwinge onzer Gemeene Landstaale legge. Schoon
neen zig vry algemeen, ten aanzien van 't laatfee (*) , niet
met den Heer Verwer hebbe kunne vereenigen , en men hein
ook in etlyke byzonderheden zyner fchetze niet mogte toevallen,

(*)Dit laatftc denkbeeld, dat altoos veel tegenfpraak onderhevig was, is
wyders nog merkelyic verzwakt, en genoegzaam over hoop geworpen, ze
dat de Heer Hinlopen getoond heeft, hoe de Heer Oerhe r eene ge.-dert
ichiedltundige misvatting in dit geval begaan hebbe. Zyn Ed. naanilyk beweerde, dat die Overzetting van den Bybel , ten aanzien van de Nederduitlèhe Taal,ingerigt is naar eene Letterkunst, door's Lands Staaten, elchikr,
oni den Vertaalaren tot een regel en wet te verftrekken. Dan de Heer /liazlopen toont ten klaarste dat dit beelenal ongegrond is, en door het Leloov
der gefchiedenisfe duidelyk wederfproken wordt. Zie zyne Historie van de
Neder!anofche Overzetting des By'rls, bvzonder Irl. t—s r, IeU---:a , en
't geen wy deswegens kortlyk geweld hebben in de fledeud. Pad. Len: sof.
VII. D. bl. 97, 98.
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len ,heeft men egter dit Gefchrift, over 't geheel, met opzigt
tot het bovengemelde tweeledig onderfcheid onzer taaie, met
hoogagting beschouwd ; en 't is meermaals van de Liefhebbers
der befchaavende beoefeninge onzer Nederduitfche Taaie , als
een nuttig Gelebriift, geraadpleegd. Zulks leeft den geoefentien van Driel genoopt, om deeze Schetze, daar ze door den
tyd fchaars geworden en naauwlyks te bekomen was, op
nieuw ter Drukperl'c te geeven, en dezelve hier en daar met
zone taalkundige opmerkingen te verryken : als byzonder ge_
ichikt, om der ftudeerende,,jeugd, in 't Latyn, een geregeld
denkbeeld van den aart onzer Nederduitfche fpraake mede te
deden. De uitvoering deezer nieuwe afgifte kan zo voor
deezen als anderen veelzins nuttig zyn , en men heeft reden om
den Heer Rector deeze zyne aangewende moeite danklyk te
erkennen.
Intusfchen verlangt men, ten dienfle van den Nederduitfchen
Leezer in 't algemeen, nog na de vervulling der belofte van
den Heer Hinlopen, die ons reeds in den jaare 1776, inzyne
Historie van de Nederlandfche Overzetting des Bybels, bl. 2.24,
toegezegd heeft, „ een vertalinge van de Idea Van VERWER,
met byvoeging der Brieven -van dooi' atv en hem, met eenige
zyner andere Stukjes, en nevensgaande aanteekeningen."
Kleine Catechismus der Vryheid , tkn dienfle van den gemeenen
112an en der Kinderen, in liet Gemeeneliest der zeven vereenigde
Nederlanden, door een' Vriend des :Volks. Te Utrecht, by
G. T. v. Paddenburg. 1784. Behalven het Voorwerk 2 43
bladz. in octavo.
aar onbekend, volgens het gemeene fpreekwoord, onbemind
maakt, is 't natuur-1yk dat een Volk, geen rechte kennis van
zyne Vryheid hebbende, dezelve ook niet naar den eisch zat
wtwaardeeren, noch met dien yver,welken men anders zou mogen
verwagten, zal voorftaan. Om dit kwaad tegenfland te bieden ,
en ware 't tnogelyk in Nederland af te wenden, heeft een Vriend
des Volks deezen Catechismus opgefteld; welke, by manier
van cone getneenzaan:e onderctwzing, zeer gefchikt is, om
de Landzaaten de waarde der Vryheid te leeren kennen, en
Lan cenc rechtfchaapen zugt voor dezelve in te boezeroen; des
de beoefenende leezing van dit Werkje der Natie aan te pryzen zy. Het behelst in de zes eerie Zamenfpraaken eene ver
-klaringvdeNtuyk,Gosin(lgeBurykV-.
heid , byzonder met betrekking tot ons Gemeenebest; waarop
de zevende en laat(le Zamenfpraak handelt, over het Stadhouderfchap, met betrekking tot onze Burgerlyke Vryheid.
De-
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-Th Vryt;eid aan de Nederlandfche jeugd. Met Platen. Te film_
flcrdain, bij j. Aliart, 1784, In groot octavo en in duodecimo.
Een zelfde oogmerk als den hovengemeiden Vriend des Volks
drvft den Schryver van dit Stukje, ten dieníte der Neder
Jeugd; en by is in de uitvoering zo wel geflaagd,-land'che
dat het een en 't ander Gelchrift gevoeglyk hand aan hand
moge gaan. Het onderwerp is by uitfek rvk, en kan uit zo
onderfcheiden gezigtspunten befchoust'il worden, waar van 't
een dien en 't ander deezen ferkst treft., dat meer dan één
Schryvèr het zelve-, zonder elkander te belemmeren, en zon
dat de leèzin'g van 't eene Stuk dat van het andere ver-der
behandeld kunnen worden. Dit laatstge--velndtak,
noemde Gefchrift leert, na de eerfte aanleidende Zamenfpraak-,
in vier aanóengefchakelde Gefprekken, wat het is een vry
Volk te zyn. 'De vyf daaraan volgende gaan over de Vryb'eid
van 't Vaderland. In •8e elfde wordt over deRegeeringsvorm,
en in de twaalfde over het Stadhouderfchap gehandeld : waar
tje vier laatfen gefchikt zyn, ter ontvouwinge van 't geen-op
ter befcherminge en bewaaringe der Vaderlandfche Vryheid
noodig is. Men heeft dit leerzaam Werkje gedrukt i n
groot octavo, op het zelfde formaat als de Vryheid (*), en tevens in duodecimo op het zelfde formaat als de Gefcliiedeni.rfen
.

ter Vereenigde Nederlanden voor de Yaderlandfclie Jeugd (t) ,

op dat het, als daarby voegende , nevens liet een of 't ander
geplaatst zonde kunnen worden.
(•) Zi: 4lgem. TJad. Leetcro.f. V. D. bl.

.

(t) als boven bl. 604.

iWemorie, betreffende het voorgevallene te Rotterdam, by gelegen heid de Manhafte Heer L. V.. ZWYNDREGT , de Burgercomp.
A. 9, onder Commando van den Wel Ed. Manhaften; Beer Luytenant Collonel j. j. ELzEVIM'. , op Zaturdag den 3 van Sprit
1784 heeft opgeleid. dioin te bekomen. In gr. oct. 14 bladz.

echt beknopt verflag van het diestyds voorgevallen, waarE en
uit enen kan afneemen , waartoe het Gemeen ook nog in on-

ze dagen kan overf]aan; èn tevens opniaaken, hoe hoognoodig
het zy voor 's Lands Vryheid op zyne hoede te weezen; tegen
zulke muitende maatregelen , waardoor het welzyn van eene
Stad bloot haat voor de woede van een onbefuisd Gemeen,
dat by verderen voortgang 's Lands Vryheid in 't uiterfe gevaar
zou kunnen brengen. Hier gelde de groote regel, Obffa princi•
piis, Wederfta de eerfte beginzelen.
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REGISTERS ENZ.

Mantekeningen en Byvoegjelen op de Confultatien. Advyfen en Advertisfementen van ver[cheidene treffelyke Rechtsgeleerden in Hol
bekent onder de naam van Hollandfche .Idvyfen, uitgegeeven-land,
door Mr. j. J. V. HASSELT, Rechtsgeleerde. Vierde Deel. Te
Nymegen, by A. v. Goor 17x3. In quarto 151 bladz.
Algemeen beredeneerd Register op alle de voornaamj?eRechtsgeleerde Advyfen, Confultatien, Advertisfementen, Decifien, Obfervatien en Sententien, in eerre fllphabetifche onder ge/chikt en za7nerigeield, door Jr. L. TFI. Grave van NASSAU LA LECK, Lid
urea verfcheide Genootfchappen. Eerie en Tweede Stuk, gaande
tot Letter I. ingeflooten. Te Utrecht, by G. T. v. Paddenburg,
1783. In quarto 354 , blad..-.
Register der Refolutien en Placaaten van H. Ed. Mog. de Heerei
Staaten van Friesland. Beginnende met het 1570 en eindigende
met 1780 ingeflooten. Volgens orde van liet Alphabeth. Eerfile
Deel. Te Lampen, ter drukkerye van J. A. de Chalmot, 1784.
Soortgelyke Schriften mag men aanmerken, als nutte verzamclplaatzen voor de Regtsgeleerden, wanneer ze , gelyk men
van ieder deezer Stukken kan getuigen, met oordeel in eene
goede orde gefchikt zyn. Het Werk van den Heer van Hasfelt dient ter meerdere voltooijinge .van de zo hooggeagte Hol
Grave van Nasfau-landfcheAvy.ItRgisr,doen
le Leck vervaardigd, ftrekt tot eene gereede handleiding, om
met weinig moeite na te gaan, wat voornaame Regtsgeleerden
over de gewigtlge voorvallen in regtzaaken geoordeeld hebben,
en waar ter plaatze men desaangaande nadere onderrigting kan
erlangen. De arbeid van den Boekverkooper Chalmot kan inzonderheid den Vriezen zeer dienstig zyn, dat ook anderen
te ílade :kan komen, daar men terftond als met een opflag
kan nagaan , of 'er omtrent het een of ander point eene Staats
wel hoedanig eene, genomen zy. Men heeft de-re(oluti,n
nuttigheid van foortgelyke Registers meermaals ondervonden,
èn de Opfteller van dit laatfle Register brengt hier, in zyne
Voorreden, zeer gepast te berde het onlangs voorgevallene in
Overys1 1. „ Was, zegt hy, een diergelyk gedrukt Register
van Overysrelrche Staatsbefluiten voor handen geweest, ninry , mer zou de Staatsrefolutie van Ridderfchap en Steden dier
,, Provintie, van den i8 Maart 1631 , over het affchaffen der
,, Drostendienffen , zo lang in vergetelheid hebben gelegen (*).
,, Zulke en diergelyke voorbeelden zyn ook alleen voldoende,
„ om liet nut van, zodanig werk, als dit, in het klaarfte dag,, licht te flellen."
(*) Zie Jr. D. v.d. CAPELLcN regent kkl. 94.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER -OEFENINGEN.
J. G. EICHrtoRN Prof. te rend. Inleiding in liet Oude Testament. Uit het Hoogduitsch vertaald, door Y. v. HA1\IELSVELD , Dr. en Prof. in de H. Godgel. te Utrecht.
EerlteDeel. Te Amflerdam,by J. Weppelman, 1784. Behaiven het Voorwerk, 546 bla:íz. in gr. o^iavo.
ordeelkundige beocfenaers der Bybelbladen zullen onge.
O twyfeld
den arbeid van den hooggeleerden Hamelsveld

dankbaer erkennen, daer hy hun ene vertaling dezer lnleidinge in het 0. T. mededeelt, die eigenaertig voegt, by
de in handen zynde Inleiding van Prof. Michaëlis in het
N. T. Beide deze Werken toch lenen elkander enigzins de
hand,. en voegen te beter by elkander, gemerkt,de oordeel
Michaëlis zelf 'er met lof van fpreekt, als van een-kundige
Gefchrift, dat niet enkel voor Leerlingen, maer ook voor
eigenlyk Geleerden, dien('tig is (*). Het thans afgegeven eerl{e Deel behelst drie Hoofditukken, waervan het
eerfle gaet over de Uitgave , Bewaring , Verzameling ,
Echtheid en Kanoniek Gezag der Schriften van het 0. T.
In het tweede Hoofdftuk ontvouwt ons de Hoogleeraer de
Gefchiedenis van den Tekst der Schriften des 0. T. , met
aenwyzing van deszelfs oorlpronglyke uiterlyke gedaente,
en van de veranderingen die dezelve ondergaen heeft, mits
om dien weder-gadersvn wpogien,
nader te brengen den zyne oorfpronglyke gell:eldheid :
het welk hem dan in het derde Hoofdthuk leid tot ene overweging der hulpmiddelen tot ene oordeelkundige behandeling
van het 0. T. ; waeromtrent hy zich voor tegenwoordig
bepaelt, tot de Mafora en Oude Overzettingen, van welken
by een nauwkeurig verflag geeft. Elk dezer, Hoofditukken
behelst ene reeks van leerzame onderzoekingen tot dit onderwerp betrekkelyk, die de Hoogleeraer Eichhorn met oordeel ontvouwt; zo dat men zyne bedenkingen deswegens
Men neme-rendeels niet zonder vrucht zal nagaen.
rue, tot een voorbeeld, 's Mans, ' richt nopens de herkomst
(*) Zie zyne Oosterfche Bibl. XVI D. bl. 137 en vulgg,
Y
VI. DEEL. ALG. LETT. NO. i3.
.
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komst der oude Griekfche Overzetting van den Hebreeuwfchen Tekst, gemeenlyk de Alexandrynfche of die der LXX
Overi;etteren geheten; het welk hy ons in de drie volgende Paragraphen aldus voorstelt.

S.'.
Fabelen van Kaaren oorfprong.
„ De oudile onder alle oude Overzettingen is de Alexandrynfche in de Griekfche taal. Ons vloeien nu wel berichten van haaren oorfprong toe uit de Ouden, doch helaas!
niet uit zuivere bronnen, maar enkel uit vervuilde putten.
Een zendbrief, die een bedrieger onder den naam
van ARISTEAS ' heeft opgefteld, en een Alexandrynsch wyvepraatje.
Volgends den valfchen ARISTEAS (a), dien JOSEPHUS (b)
verkort aanhaalt, bezorgde Ptolonixus Philadelphus de Overzetting der 5 Boeken van Mofes, op aanraaden van zyn
Boekbewaarder Demetrius Fhalereus , voor de Boekery te
Alexandriën.
Ten behoeve van deeze onderneeming liet by tenen Hebreeuwfchen Codex en 72 geleerde Joden uit Palestina out'
bieden, en van deeze allen ééne overzetting vervaardigen,
op het eiland Pharos, welken zy, na voorafgaande geineenfchappelyke raadpleeging over den zin en de uitdrukkingen,
aan Demetrius Phalereus die eerden.
Van de meesten deezer Berichten van den valfchen Arifleas weet PHILO (c) van Alexandriën niets; maar in plaats
daar van heeft hy andere ] gyptifche vertelzeltjes. Hy laat
alleen door Ptolomceus Philc^delphus eenige geleerde Jooden
(onbepaald hoe veel ?) uit Palestina naar Egypten ontbieden, en die op Pharos verfchillende, niet afgefprokene, en
echter tot kleinigheden toe overeenftemmende, dat is van
God in gegevene, Overzettingen vervaardigen.
Na dien tyd poogde JUSTYN de Martelaar de verfchillencl
heden deezer beide verhaalen tot eensgezindheid te dwingen (d). Hy bouwt 72 cellen voor de 72 overzetters van
A if eas , en laat hen , alhoewel van elkanderen afgezonderd,
eeze Zendbrief is gedrukt, en met zeer geleerde Aan.
(a)
merkingen verzeld in Honlus de bibliorum text Thus originalibus.
(b) JOSEPHUS dnt. L. XXII. C 2.
(c) PUILO de vita Mofis, L. I1. p. 66o.
(d) JUSTINUS Martyr in adwonitione ad Grtecos.
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derd, i ogtlitu1 72 gelykluidende, of ingegevene , overzettingen fchr'yveit.
Maar volgens deeze vereeniging valt zo veel weg, dat
Arif eas echter verhaalt; het geuieenfchappelyk beraadllaan,
en het dikfeerén der Overzetting vervalt. ; pïplianius derhalven (e) ,.om alles in het net te brengen, fluit de goede
Overzetters , op dat zy niet elkauder kunnen raadpleegen,
by paaren in ,6 cellen op; laat deeze van een gefchciden
paaien, ten. gevalle van hei lieve sprookje der Ingeeving„6
elyeluidendc Overzettingen opftellen, en {felt nog, in elke celie , eenen aficbryver,, op dat deeze overzettingen konden geditIeerd worden (f).
S. 2 •

Derzelver oorfprong.

Daar zo veele breiiien de gefchiedet^is van den oorfprong
der Alexandrynfche Overzetting hebben tragten op te íchikken, is zy in den grond zoo goed als verlooren geraakt; en
ons b yft niets overig, dan naar aanleidende oorzaaken der
overzetting uit de toenmaalige tydsomb:andiglieden, met te
bulpneeming van deezen Roman, te gisten.
Na den dood van Alexander bevond zich eene by uitftek
fierke volkplanting van joden in Egypten en byzonder in
Ale'.randr•ien. Hunne liefde rot den Godsdienst hunner Voor
veranderde niet met hunne Woonplaats; veel eer-vadern
beyverden zy zich om hunne Geloofsgenooten in Palestina.
in deszelfs oefening in alles na te doen, en lagen hier even
als daar Synagogen, en ..een Sanhedrin van 70 of 2 Byzitters of leden aan, even als te jerufalem.
Nu was reeds ten tyde van Esra, onder liet groote gros
der joden, die uit Babylon wedergekeerd waren , alle kennis der oude Hebreeuwiche taal verloren geraakt, en als zy
Mofes, die in de Synagogen van Palestina voorgelezen
werd, zouden verftaan , moest by in het Clialdeeuwsch
worden overgezet. Nog veel minder kennis der t `ebreeuwfche taal kan men by de b.gyptifche Joden verwachten, die
zich in liet daaglyks leven niet eens van de Chaldeeuwfche,
maar van de Griekfehe taal bedienden; dus moest dan k
daar
(e) EPIPnANTUs de nonderibur et naenfuris.
(f) Repertorizion fr ;iI;I. and 11for„ehl. Litternt'ur. Th. 1. S.
266. alwaar de oorlr)r,mg van deeze zoo verrchíllendc F, rc hts At

opgezocht woord.”
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daar eiken Sabbath de afdeeling, die in de Synagoge voorgelezen wierd uit de Mofaifche Boeken , in 't Grieksch
vertaald worden. Nu was misfchien niet altyd een geleerde Jood by de hand, die de beide taalen even eens magtig
was, om eene Griekfche overzetting voor de vuist te leveren ; of men wilde de overketting niet enkel aan het geval
telken reize overlaaten , maar vooraf verzekerd zyn van
derzelver regtmaatigheid. - Met één woord, men ver
gefchrevene Griekfche overzetting der .Mofaifche-langde
Boeken te hebben.
Wanneer deeze nu voor 't algemeen werd ondernomen,
zoo had buiten twyfel het Sanhedrin het opzigt daar over.
Maar was zy aanvanglyk eene byzondere onderneming, dan
zal zy echter, voor dat zy in 't openbaar in de Synagogen
aangenomen wierd, van het Sanhedrin in Egypten onder
verbeterd, en goedgekeurd, en na het zelve, daar-zocht,
het waarfchynlyk even als te 7erufalem uit 7o of 72 leden
bellond, de overzetting der LXX of LXXII Taalsmannen
genoemd zyn. Misíchien heeft ook dit Sanhedrin geleerde
mannen uit Palestina naar Egypten ontbooden, om hun
goeddunken by het onderzoeken der Overzetting te hoores;
daaruit kan men dan de overlevering van het gezantfchap
verklaaren , dat om dezelve naar Jeruthlem zal gegaan zyn.
Eindelyk, dat liet eer(le oogmerk by derzelver optfelling
op de Synagogen gedoeld hebbe, fchynt ook daar uit tie
blyken , dat men, volgends het eenpaarig getuigenis der
oudheid, in 't begin alleen de 5 Boeken van Mofes overzette (*); want deeze alleen werden toenmaals in de Synagogen gelezen.
Plaattzing in de fllexandrynfelre I;oekery.
Thans lag Ptolómreus Lagi eerre groote Griekfche Boekery aan te Alexandrien , welke Ptclomceus Philadelphus als
zyn naaste opvolger met groote onkosten vermeerderde
zoude men nu daarop niet bedacht geweest zyn, om de
Griekfciie Boeken der Joden daarin te plaatzen ? Wezenlyk
zyn daar ook fpooren genoeg van overgebleven.
Want
(*) De eerfe overzetting betrof alleen, gelyk de floogleeraer
wat lager toont, den Pentateuch, of de vyf Boeken van Mofes,
raar 't verhaal van Arifleas, Philo en Hieronymus: (Zie novws
et/. p. 159) en 't is blykbaar dat de verdere Bybelboeken in
later tyd, en door vèrfchillcnde Taalsmannen overgezet zyn,
,
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Want aan Ftolomceus Philometor werd de Grickfche Overzetting van het Boek Esther zonder verdere plegtigheid
overhandigd (g). Hoe kwam men toch tot die gedachten,
indien niet reeds andere Schriften der Joden, die men in de
Griekfche taal had, in handen der Ptolomeën waren! llus
verhaalt ook PLUTARCHUS , dat Demetrius Plzalerrus aan
Ptolomcus Lagi geraden heeft, om alle toen voor handen
zynde flaatkundige Schriften van Wetgevers en Staatsmannen te verzamelen (h) : gevolglyk ook de Schriften van Mofes. En de echtheid van dit bericht wordt daardoor ook
bevestigd, dat Demetrius Phalerezis gemeenfchappelyk met
den Koning Ptolomxus Lagi aan wetten voor Egypten gearbeid heeft, gelyk LIAAN verhaalt.
Zal deeze Vorst, om een echt Exemplaar der Mofaifche
Schriften te bekomen, zich niet gewend hebben tot het Sanhedrin der Joden in Egypten? Indien 'er nu te vooren nog
Beene met openbaar gezag bekragtigde overzetting van
Motes Boeken geweest was, dan zou zefier thans het Sanhedrin, den Koning ten gevalle, eene Overzetting bezorgd,
of eene van de reeds voor handen zynde byzondere Overzettingen nagezien, met het Hebreeuwsch Oorfpronglyke
vergeleken, en misfchien met behulp der Palestynfche Joden verbeterd hebben. En deeze nieuwe of oude, doch,
in beide gevallen , van het Sanhedrin goedgekeurde Overzetting werd den Koning overhandigd, en , gelyk billyk
is, ook voor de Egyptifche Synagogen gewettigd.
Indien dit in dien tyd gefchiedde toen Ptolomceus Lagi
te gelyk met i tolomceus Philadelphus regeerde (*) , en had
tevens het laatste van my onderlfelde geval plaats , dan kon
deeze geheele onderneeming door de nakomelingfchap op
rekening van Philadelphus geheld worden, en deeze overzetting de overzetting van 70 of 72 Taalsmannen heeteu.
-

„ (g) Zie den Epilogus van het Boek Esther in de LXX
Overzetters.
(h) PLUTARCHUS in apophth. regurn."
(*) Dewyl de Ouden, zegt onze Schryver, het begin dier
Overzettinge dellen, nu in de regering van Ptoloin us Lagi,
dan in die van Ptolemaus Philadelphus, zo is neen gewoon de
beide gevoelens te vereenigen, en derzelver eerflenoorfprongte
flellen in den tyd, dat deeze heide Koningen faniengerege-erd
Lebben, in het derde of vierde jaar der 12311e Olympiade,
285 of 286 jaaren voor Christus geboorte. Zie RODIOS utf. L.
11. C. 2. §.z.
De
Y
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De Heerlyklieid van de Kerk,!lad des Allerhoogflen, volgens
PG LXXXVII, en hier by nog twee byzondere Leerredenen, door c. V. D. BROEK, Predi :.ant in 't i'rincenhage.
Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J. V. Vloten,
1784. Behaiven de Voorreden, 290 bladz. in gr. oEavo.
,

't inzien van den Eerwaerden van den Broek, heeft
N aet
„ten dit Lied aen te merken, als een Lofdicht over Yerujalein anders Sion genaamd, aangemerkt als de Stad des
Allerhoogften; waar Hy op eene plegtige wyze gediend wierd,
zoo van gebooren Israëliten, als co( van anderen, die lust
kreegen , om onder de fchaduwe der vleugelen van Israëls God
den toevlucht te neemen , in de Israëlitifche Gemeente te worden inge;yfd, en dus met hart, mond en daaden, tot de Sionnieten zeiden: Uri' Volk is myn [Volk, en uw God myn
God! „ De Pfalmist, (dus vervolgt de Leeraer, na deze
„ opgave van den zaeklyken inhoud,) dit moet men wel
„ onderhouden, galmt geen andere loffelyke hoedaanighe„ den van de Stad Sion uit, dat die haar als de eenzge
Kerkflad eigen wasren , waar de Algenoegzaame op ee„ ne plegtige wyze , met uitzondering van alle andere plaat„ fen, zoo binnen als buiten Israëls Landpaalen, in het
openbaar gediend wierd. Hy merkt de Gemeente des HEEREN, welke a l daar woonde , of jaarlyks op de hooge Feesten
„ derwaarts heen opkwam, in zyne Lofrede aan, als de
„ moederkerk door alle tyden heen, tot aan de voleinding
„ der eeuwen toe. In dat Licht moeten wy dit Zanghuk
„ befchouwen , willen wy de waare bedoeling van 's HEE„ REN Geest, door welken de Dichter in het opfIellen is
gedreeven geworden , ontdekken. En dan vallen de vol„ gende zaaken onder onzen aandacht.. A. De vastigheid
van deeze Stad Gods, vers i. B. 's HEEREN byzondere
genegenheid voor dezelve, vers z. C. Dan volgen eeni„ ge heerlyke weldaaden , welke die Kerk[Iad zouden te
„ beurt vallen, weldaaden, die door een iegelyk, die in
„ haar welzyn belang Relde, zouden worden geroemd,
van vers 3 tot 7. a. Haar Burgery zou vermenigvuldi„ gen, door veele vreemdelingen , die zich by haar vervoe„ gen zouden ; die zoo Bene verandering zouden onder,, gaan, dat men dezelve als inboorlingen zou moogen be.
„ fehouwen. b. De Allerhoogíle zelf zou die Stad , aan
zynen dienst toegewyd, bevestigen. c. En haar rekenen
„ in het opfchryven der Volkeren. d. En eindelyk zorg
„

„ draa.
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„ draagen, dat in deeze zyne Kerkilad geen gebrelh zon
„ worden befpeurd van zangers , ipeellieelen en fonteinen."
Achtervolgens dezen leiddraed ontvouwt zyn Eerwaerde
dit Zang(Iuk eerst niet betrekking tot den Kerkflaet des Ouden Testamentes, en dan tot dien des Nieuwen Testamentes, zo hier op Aerde als namaels in den hemel. Dit in
vyf Hoofdftukken afgehandeld hebbende , fchikt by nog
een zesde, ten leerzamen en flichtelyken gebruike. Voorts
heeft zyn Eerwaerde bier nog bygevoegd twee Leerredenen., waer van de eerfle tot een onderwerp heeft, de wor.-

derdaadige uitwerping der Duivelen uit de bezeetenen, door
onzen gezeegenden Verlosfer 3efus Christus, volgens Matth.

VIII. 16. Hy verklaert'deze foort van wonderwerken,
overeenkomflig met zyne vroegere Verhandeling over de
Bezeetenen (*), uaer de gewoone Kerkleer, en grond op
dezelve ene gemoedlyke toepasfing. In de twede Leerreden gaet by na, het wonderwerk van den Apostel Paulus op
het Eiland Melite, genezende den Vader van Publius, die
met koortfen en den rooden loop bevangen was. Zyn
Eerwaerde deed deze Leerreden in een tyd, toen velen
zyner Medeïnwoonders, door de in den tekst genoemde
krankheden bezogt werden, en verfcheiden daerdoor ten
grave daelden ; naer welke omflandigheden zyne , tocpnsfing ten erntligile ingericht is. --- - In de uitvoeren;
van 't een en 't ander dezer opgemeldc Stukken, vertoont
zich Deeds ene regelmatige wyze van denken, die den
Eerwaerden van den Broek in ftaet Relt, om zyne kundigheden, naer zyne denkwyze, met de vereischte klaerheid en

nadruk voor te dragen.
(*) Zie Alg. Vad. Letteroef. V. D. bl. io.

Inwyings- Redevoering, by liet
aanvaarden van het gewoon Hoogleeraarampt in de Heiligen Godgeleerdheid op de Hooge Schoole te Utrecht, den
26 February, 1784. Uit het Laiyn vertaald, door A,TONY KoPPSN, Lit. Hum. Stud. Te U!recht, by A. v.

YSBRAND VAN HAMELSVELD,

Paddenburg, 1784. Behalven de Nederduitfche Eerdich-

ten, 66 bladz. in gr. oEtavo (*).

n deze Redenvoering Relt de Hoogleeraer zich voor,
Ioverwegender
wyze te handelen, over den tegenwoordiger
VDOr-

(*) Deze Redenvoering is ook in 't Latyn uitgegeven, rfct
Lurynrche Eerdichten , in groot q ir to.
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voor- of nadeeligen float van het Christendom , en het geen

omtrent denzelven in liet vervolg door ons mag gehoopt of
moet gevreesd worden. Men vind 'er, gelyk zyn Hoogeer
opmerkt, die deswegens zeer verfchillend denken :-waerd
zommigen befchouwen denzelven zeer. gunftig met een blyd
vooruitzicht; terwyl anderen fleck klagen over den gevaerlyken toeland, en bykans het ergste voorfpellen. Onze
Redenaer bewandelt hier omtrent enigzins een middelweg,
doch zo, dat hy het naeste kome aen hun, die 'er ongunflige gedachten over voeden; 't welk , zyns oordeels, ook
overeenkomt met de Godfpraken , die , volgens hem , tot
dit Tydperk behooren, erg ons drukkende om[fandigheden
nenkondigen. Tevens echter poogt hy zyne Toehoorders
weder op te beuren , door 't bezef van 't heil, 't welk
de Christelyke Kerk in de latere dagen , naer zyn inzien der
Godfpraken, te wachten heeft. „ Wy behoeven evenwel,
„ zegt hy, den moed niet al te zeer te laten zakken, Toe„ hoorders ! Want de duistere wolken verdreven zynde,
„ zal ons een heldere dag aanlichten, een dag die met een
„ zuiver - witten (leen behoort geteekend te zyn, wanneer
„ alles eene betere, eene nieuwe gedaante zal aanneemen,
„ en de gulden Eeuw voor de Kerk zal wederkeeren. —•
„ De tyd zal eens komen , wanneer GODS allerheerlyktle
„ naam van alle Volkeren, zo ver het wyde Wereldrond
„ zich uitflrekt, zal erkend en geëerbiedigt worden ,wanneer
neer de waare Godsdienst , de zuivere eerbied van
GOD, Liefde, Vreede en Eenigheid het hoofd zullen
,, opfteeken , terwyl het Bygeloof en Ongeloof overwon„ nen en te onder gebrast zal wezen ; Wanneer ji sus,
„ de onverwinnelyke Koning, zyne Rechten zal handhaa„ ven, en van het Joodfehe Volk , het welk zich dan be„ keeren, en na hun Vaderland wederkeeren zal, en niet
„ minder van alle Volkeren tot aan beide de P ç olen zal
geëerbiedigd worden, zo verre de Zon met haa' e flraa„ len de Wereld befchynt. De Gedenkfchriften der God„ lyke Voorzeggingen, de Brieven van Christus laeilge„ zanten , de Heilige jaarboeken zyn vol van deeze en
„ zoortgelyke beloften." Zyn HoogeerwaerHe, die verder deze Redenvoering met de gewoone pligtsplegingen
laet afloopen, behandelt dit onderwerp, dat van verfchillende zyden, op fchynbare gronden , beoordeeld kan wo rden, met alle befcheidenheid.
De
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De vroome fterft gerust ,ft boon de I7ereld in onrust is; eelze
Leerreden, gehouden tot het beluit van liet tivonderjaar
-1783, door J. F . SCHEFFER, Leeraar in de Lutherfche
Gemeente te Rotterdam. Te Ainfterdam , by J. Roos en
Zoon , 1784. Ir quarto, a6 bladz.

1)e waare viering van Neerlands plegtigen algemeenen DankBoet. en Bededag„ 1734; eene Leerreden voorgefteld op den
14 April :784, door den Eerw SCHEFFER , als bo^'en.
Te Rotterdam, by C. v. d. Dries. In quarto, a9 bladz.
.

wee Leerredencn,
TInwoonders

zeer wel gefchikt, om Nederlands
een opmerkzaam oog te doen flaen op de
omflandigheden van ons Gemeenebest, en hen dier door
te noopen ter erniiiger behartiginge van hunne Godsdienftige en Burgerlyke plichten. Ze voegen zeer gepast by
's Mans voorheen uitgegeven BedeIIonds-Redenvoeringen.
\

Vaderlandlievende Leerrede over Num. XI. 2a.—a9. Uit
-gefprokndalmeDk-MstnBdeag,
1784;

te ..... Alom te bekomen.

aenpryzingswaerdige character en bedryf van Moles,
H etbenevens
de zeventig Oudfien, als mede dat van Eldad
hier in een treffend licht geplaatst;

en
en Medad , word
met ene manlyke ernsthaftigheid aen 's Lands Ingezetenen
ter navolginge, tot bevordering van 's Lands heil, voor gereld.
De peinzende Kristen , of bundel van ftichtelyke gedachten voor
de Eenzaamheid, door PETRUS BROES, Predikant te Amfterdam. Derde Stukjen. Te Arnfterdam, by P. Schouten
en J. Westing, 1784. In gr. octavo, 140 bladz.

oortgelyke befpiegelingen, als de voorige Stukjes behelS zen,
worden ook in dit Stukje voorgedragen, die flichzodanig ene
tïng kunnen geven aen dezulken , die aen
leiding van gedachten gewoon zyn; maer juist niet gefchikt geagt kunnen worden , voor hun die meer fmaek
in welberedeneerde , du in hartstochtlyke voorilellingen

hebben.

Y,
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J. AVINCK, BRIEVEN.

Het eerie noodige en begeerlyke goed voorgeftelt en aangepreezen in tien Brieven, door 'JOHANNA AVINCK, Huisvrouw
van H. LUDEN . Te Utrecht, by H. v. Otterloo, en te
A^nfterdatn, by L. Lamberts. In oftavo.

waerfchuwing tegen den verdervelyken dienst
Enederernstige
Zonde, en ene trouwhartige opwekking tot den za-

ligenden dienst van God in Jezus Christus, mede te delen, is het hoofdoogmerk dezer Brieven, waervan ons de
inhoud indezervoege opgegeven word. De vyf eerfle
Brieven, in 't eerlle Stukje vervat, gaen „ over de nood„ zaaklykheid der bekeeringe, aangedrongen — uit de
„ onzekerheid des doods en het genoegelijke van het Go„ de leven; — uit de rustelooze begeerte onzer ziele
„ en de listige omleidinge van onze zielsvijanden; -„ uit den eeuwigen slaat, waarin wij hier namaals over.
„ blijven ; — uit alle de weldaadigheden , waarmede
„ God een mensch , onder de verkondiging van het Eu„ angelium levende, van zijne geboorte af aan, overlaadt,
„ --- en uit kracht van de harde dienstbaarheid der zon„ de, ende des Satans." De vyf volgende Brieven, tot
een tweede Stukje vergaderd, ftrekken eerst ter „ voor,, flellinge der beminnelykheid van den dienst van God,
„ aangeprezen — uit de Alwaardigheid van God, be„ fchouwt in zijne oneindige volmaaktheden; — en uit
„ zijne nooit genoeg volprezene deugden." Hierby
komt vervolgens „ iets van de voortreffelijke fchoonheid
en beminnelijkheid van den Meere Jezus, voorgeftelt,
zo als Hij waardig is, dat Hem het gantfche hart Wer„ de ingeruimt: " waernevens „ de zaligheid van den
„ dienst van God op zich zelfs voorgefleld word." -En eindelyk behelst de tiende of laetfte Brief, „ eenige
„ bedenkingen, die tegen het geheel voorlel mochten op„ gekomen zijn , welke zo veel mogelijk weggenomen
worden; waarop de geheele zaak nog nader aangedron„ gen, en op het hart der leezeren gedrukt word."-In deze Brieven heerscht ene ongedwongen gepaste gemoedlykheid , die over 't algemeen Richting verleent , al
is het dat men juist zelfs alle byzondere bykomende denkbeelden niet moge toeftemmen.
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Eenvoudig onderwys in de voornaarnfie waarheden, welke de
Hervorrizde Kerk naar den voorde Gods belydt en verdedigt. Door- Benen voorftander van dezelven ontworpen, en
door A. LEDEBOER , 1!. L. M. Ph. Dr. en Em. Pred.
te Haastrecht , en w. DE ROD, Predikant te Westzaandam , uitgegev"n en verm.erderd met een aantal I7raagen,
welker beantwoording aai den Leerling hert;' overgelaaten.
Te Utrecht, by A. v. Paddenburg en J. M. v. Vloten,
1784. Behalven het Voorbericht, 86 bladz. in octavo.
de vroegere uitgave hebben wy reeds van dit GeBylcrift
gewag gemaekt als zodanig een, dat met nuttigh

heid in onze Hervormde Kerk gebruikt kan worden; en
deze nuttige gefchiktheid is door de tegenwoordige afgifte
nog merkelyk vermeerderd. Men heeft 'er naemlyk enige
Vragen, zonder derzelver beantwoording, bygevoegd, op
dat ze door den Leerling zelven beantwoord zouden worden. Langs dien weg is het Catechetisch onderwys van
meer dienst , als ftrekkende, om het ver(Iand en oordeel
van den Leerling tot ene gezette werkzaamheid te brengen; daer 't anders enkel geheugen-werk is, dat, gelyk
de ondervinding menigwerf' leert, wel dra verdwynt, als
'er niet meer bykomt. Verftandige Onderwyzers der jeugd
kunnen zich des met vrucht hier van bedienen.
Briesen van PUJLADELPIius aan zijnen Vriend, ter beoordeelinge van het Boek, genaamd: de Doop der Kinderen verworpen, én der bejaarden verkoren. Uitgegeven te Har
d. Plaats, in 't gaar 1782. Alorn te be--linge,byv.
koomen.
egen de vier Redenvoeringen in 't aengeduide Gefchrift
T
geeft Philadelphus een viertal Brieven, firekkende ter
wederlegginge van het aengevoerde tegen den Kinderdoop,

en ter handhavinge van de Leer der Nederland(che Kerke
desaengaende. Met het afloopen van den laet(fen Brief
geeft de Schryver het hoofdzaeklyke zyner voorftellingen
aldus op. Het komt, zegt hy, hierop uit.
„ Dat ons Keikgenootfchp, overeenkomftig de Heilige
Schrift, leert, dat God zijn Genadeverbond met ons heeft
aangegaan, als met een geheel Christen-Volk, gelijk eertijds met gansch Israël; zoodanig, dat wij, als gedoopte
Chr6-
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Christenen, nu des Heeren Kerk en Koningrijk mede uit.
maken, gelijk voorheen het Israël Gods pleeg te doen;
wordende wij, onder deze Nieuwe Bediening, in Gods
Kerk en Koningrijk ingelijfd door den Doop, even als de
lsraëlijten in de Kerk en 't Koningrijk der Oude Bediening
ingelijfd werden door de belinijdenis. En het is op deze
gronden, dat zij den Kinderdoop leert en verdedigt..
Maar onze Schrijver onderfielt een Leerllelfel, 't welk
leert , dat 'er tusfchen God en Israël twee onderlcheidene
Verbonden plaats hadden, een uitwendig en algemeen, en
een inwendig en bijzonder. In het uitwendige zal het ganfche Volk; in het inwendige zullen alleen de uitverkoorne
en levendig geloovigen begrepen zijn geweest. En de Beiuijdenis zal ook een tweërlij gebruik hebben gehad: alle
Israëhjten in de uitwendige Kerk en het Verbond, maar
de geestelijke menfchen ook in de inwendige Kerk en Ver
inlijvende. Dog dit onderfcheid zal bij de invoering-bond
der Nieuwe Bediening weggenomen zijn, onder welke al„
leen eerre inwendige Kerk en Verbond is ingevoerd, uit
Beene andere leden beslaande, dan die ten Eeuwigen Leven volfirekt uitverkoren, en , door Gods Geest daartoe
kragtdadig geroepen, en, zonder mogelijkheid van afval,
wedergeboren zijn; dienende de H. \Vaterdoop alleen,
om zulke begenadigden in deze inwendige Kerk en Ver
te lijven; of, gelijk anderen willen, om hun de.-bondi
ze onverliesbaare wedergeboorte, en het dadelijk deelgenootfchap aan Gods onveranderlijke genade te verzegelen.
En liet is op deze gronden, dat onze Schrijver beweert,
dat dc Kinderdoop dwaas, ongerijmd, en met den aart der
zaaken onbeftaanbaar is.
Mijn Oordeel nu over dit geval, zoo als het daar ligt,
komt, onder verbetering, hierop uit. Dat onze
Schrijver in zoo ver gelijk heeft, dat de Kinderdoop met
dit zijn aangenomen, en bij anderen onderfleld Sijstema,
onbeftaanbaar is. Maar dat hij nogtans ongelijk
heeft, dat hij daarom denzelven geheel verwerpt; wijl het
Leertlelfel der heilige Schrijvers,, en der openbare Formulieren onzes Kerkgenootfchaps geheel anders ligt, en wel
zoo, als ik in de eerfte plaats heb opgegeven. Want
daarin is de Kinderdoop zeer gegrond, gelijk ik uit die
Formulieren, en uit de gewijde Schriften der beide Ver
getoond heb. En om dat onze-bondemftaig
Schrijver dit Leerftel{ia niet eens begrepen , veel min op
eerre kundige wijze aangeroerd, en nog minder wederlegd
heeft,,
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heeft, zoo zal hij, indien hij, onverhoopt, voort wil
gaan den Kinderdoop openlijk te verwerpen, genoodzaakt
zijn, nog eens van voren af aan te beginnen, en op een
geheel ander veld te ilrijden, dan hij tot nog toe gedaan
heeft."
Hoe men ook over dit onderwerp zelve moge denken,
men zal, op het doorbladeren dezer Brieven moeten er
dat de Schryver het Stuk van zyne zyde, als een-ken,
Man van kunde in de firydvoerende Godgeleerdheid, met
oordeel behandelt. Te gelyk kan men 'er uit afnemen ,
dat hiermede de weg geopend is, tot een verfchil van een
geheel anderen aart dan dat van den Kinderdoop, te weten over de Leer der Verbonden; en wel wie van beiden,
of de Oplieller der Redenvoeringen, of de Brieffchryver,
hieromtrent in de ware Nederlandfche Kerkleer tla? De
verfchillende denkwyze desaengaende heeft, gelyk bekend
is, plaets; en uit het geen de Brieffchryver ons onder 't
oog brengt moeten wy opmaken, dat de denkwyze van
den Redenaer en zynen aenhang de overhand heet; terwyl by intusfchen dat gevoelen als eene nieuwe Leer
wraekt, en voor 't gene by de oude Leer noemt, pal llaet.
Dit verfchil, wie van beiden het hier recht nebbe, word
in dezen van te meer gewicht, om dat de Brieffchryver
den Redenaer op olie gronden gelyk geeft in den Kinderdoop
als unbetlaenbaer aen te snerken. Zulks waer zynde , dan
zou het beoogde doelwit van den Redenaer en zynen aenhang, om het daertoe te brengen, „ dat Nederlands Kerk
„ haren Leden onbelemmerd de veyheid mogt verlenen,
om hunne jonge Kinderen al of niet ten Doop aen te
„ bieden ," niet zo geheel vreemd fchynen. Men draegt
iiaemlyk elkander in 't voor(iaen der wederzydfche gevoelens, en 't gevoelen, waer mede de Kinderdoop onbettaenbaer is, word thans van zeer velen in de Kerk omhelsd:
in zulk een geval, daer de. Kinderdoop dus, met het een
of ander gevoelen, moet ftaen of vallen , komt die aendrang van verdere infchiklykheid, omtrent dit Stuk, niet
ongerymd voor.

Inleiding tot de Pathologye, of Ee/cbouwing van het Menschlyk Lichaam in den zieren ftaat. Door j. D'MACQUET,
Med. Dr. Te Utrecht, by de Wed. J. v. Schoonhoven, 1784. In gr. octavo, 531 bladz.
onzen Leezer met den Inhoud van het eer'
WJey hebben
Deel deezer Pathologye reeds bekend gemaakt. —
In
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In dit tweede Deel gaat de Heer Mac4uet over tot de B.
Ichouwing van de Ziekten der Vaten ; de werktuiglyke
Ziekten , en de afwyking der vochten onzes Lichaams.
De gebreken der Vaten brengt de Schryver onder de
vier volgende klasfen. Foor eerst, wanneer de monden
der Vaten , die iets moeten ontfangen of doorlaaten, te
klein zyn. ten tweeden. Wanneer deeze monden te wyd
zyn. Ten derden. Als de Vaten te naauw zyn; en ten
vierden, als de vaten te wyd zyn. De oorzaakeir deezer
gebreken worden vervolgens aangetoond, en de nadeehge
gevolgen daar van naagegaan.
In liet tweede Hoofdfluk word over de Ziekten tier
Werktuigen gehandeld. Werktuiglyke deelen noemt de
Schryver de zulken , welke met zodanige eigenfchappen
voorzien zyn , dat zy beweegingen en werkingen verrichten , wanneer 'er eene , oorzaak bykomt die hen aan. 't
werken helpt. — Tot de werktuiglyke deelen behooren
de vaste en vloeiende deelen. -- Het onderfcheid, tusfchen„deeze is de zamenhang. De zamenhang ondergaat
drie gebreken; r.) deelen die vereenigd moeten zyn han
niet te zamen; 2.) deelen die van elkander moeten-gen
gefcheiden zyn, hangen te zamen; of, 3.) de zarrenhang is niet op zulk eene wyze, als die moet weezen,
enz. Hier uit worden vervolgens de Ziekten der vaste
werktuiglyke deelen afgeleid.
In liet derde Hoofdfluk komen de Ziekten der vloeiende
deelen voor; men kan de vochten befchouwen als op zigzelven beflaande , en in betrekking tot de vaste deelen.
In het eerfte geval moet men de - vochten aanmerken in
hunne eige zelfflaudigheid, door welke zy van het: vaste
verfehillen; vervolgens moeten wy nafpeuren ,in zoo verre
zy van andere vloeiftoffen verfchillen , en dus vloeiitollèti
van het Menfchelyke Lichaam zyn; en dan' in de derde
plaats naagaan, waarin deeze vochten onder elkander vetfchillen. Dus handelt de Schryver in het vierde Hoofdfink over den zamenhang der vochten en derzelver gebreken. In het vyfde Hoofdiluk over de verfchillende
menginge, en ziekelyke fcherpheden der vochten. In bet
zesde. Hoofdftuk over de Ziekten der vochten uit de a£wyking der deelen, (dit wil zeggen der t'zamenffellende deeJeu, of, zo als de Schryver zegt, der Elementen.) In
het zevende Hoofdfluk over de gebreken der Gyl. In het
agtfre over de aandoeningen van het bloed. In het negende over de gebreken der afgefcheiden fappen. Ve-rvel-
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volgens gaat de Heer Macquet over, tot het onderzoek
van de Ziekten der vochten , in betrehjcing tot de vaste
deelen; en handelt in het tiende Hoofdftuk over de betrekkelyke Ziekten. In het elfde over de afwykende veelheid der vochten. In het twaalfde over de afdwaaling
der vochten uit hunne plaats. In het dertiende over de
gebreken in de beweeging der vochten; en, eindelyk,
in het laatfte Hoofdhuk maakt de Schryver een begin
met de zamengef'elde Ziekten.
Dit is de zaáklyke Inhoud van dit Tweede Deel. -De wyze, op welke de Schryver zyn onderwerpen behandeld heeft, verfchilt niet van het Eeifte Dee!; en , ver
ons reeds daar over geuit hebben (*), zullen wy-mitswy
ons vergenoegen met onzen Leezer den Inhoud daar van
mede gedeeld te hebben.
(*) Zie 4dg. Vad. Lett. IVde Deel, bl. iog.

Nederlandfche Infecten , befchreeven en afgebeeld door c. SEPP.
Tweede Stuk, vierde herhandeling, met twee Plaatera. in
quarto.
deeze afgifte levert ons de opmerkzaame Sepp eene
Bynaauwkeurige
befchryving, mitsgaders eene juist geteen gecoleurde afbeelding van den kleinen Witjes

kende

-

vlinder en den Linde-Pylftaart- Vlinder, die in 't een en

ander opzigt, naar gewoonte, zeer wel uitgevoerd zyn.
By de befchryving van den kleinen Witjes - Vlinder
brengt by ons eene waarneeming te berde, die wy oordeelen hier plaats te moeten geeven. De natuurlyke grootte en koleur der Eitjes van deezen Vlinder aangeweezen
hebbende, voegt by 'er by; „ doch in deze grootte kan
„ men derzelver waare gedaante niet zien; en men word
„ hunne verwonderlyke in de langte loopende Ribben, en
„ ongemeen fyne dwarsgaande tusfchenbandjes, niet ge„ waar." Hiertoe wordt het behulp van 't Vergrootglas
geëischt; waarom by nog eene vergroote afbeelding van
dezelven voordraagt, in welke die byzonderheden (luide lyk te zien zyn; voegende daarnevens de volgende waar neeming. „ Men ziet, als men zodanig een Eitje, door
„ 't Microscoop, befchouwt, terftond , dat het zelve een
„ Dag- Vlinder-Ei zy, en wel aan deszelfs langwerpige ge,, daante; want onder alle my bekende Nacht- Vlinder„ Eieren zyn 'er geene van deze gedaante , en welke met
„ der
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„ derzelver breedste Bafts of Grondvlakte op het Blad
„ of de Bladeren vast gelymd zyn. Wel is waar, men
„ vind langwerpige Infecten- eitjes van gedaante en kleur
„ byna als die van ons tegenwoordig Voorwerp, en wel„ ke in 't geheel van geene Dagvlinders zyn, maar daar
en teegen van Maajen die in Vliegen veranderen , of
van Wantzen , waaruit derzelver jongen te voorfchyn
komen, of ook wel van eenig ander Geflagt van Infec„ ten; doch dan zyn dezelven, 't geen te verwonderen is,
„ niet in de laagte en ook met geene dwarsloopende Ribben
„ voorzien, maar daarentegen of geheel glad , op een weinig
„ oneffen: in tegendeel langwerpig en niet Ribbetjes voor„ zien zynde, ook niet op het Blad leggende, maar over„ eind flaande, dan is het my gebleeketl, dat dezelve al„ toos van Vlinders en wel juist van Dag-Vlinders wa„ ren." Wy hebben deeze waarneeming te eerder
aangetekend, om dat ze eenigzins dient ter bevestiginge
en ophelderinge der aanmerkingen van den Fleer Kleemann.
Volgens den, lieer Rbfel naamlyk zyn de ';ieren der Dagvlinders van de eerffe Clasfe meerendeels rond, en die
van de tweede Clasfe kegelvormig. Maar de Heer Kleemann
tekent hierop aan , dat de :ninfle Eieren van die der
ecrfte Clasfe Gene ronde gedaante hebben ; zynde dezelven meestal van gedaante als IIoender- of Eenden-Eieren ; en niet zo langwerpig rond en kegelvormig toegefpitst,
als die der tweede CIasfe; waaronder 'er ook eenigen voor
kogel- en platronde gedaante hebben, die-komen,dir
van boven rond verwulfd, en van onderen , daar ze vast
zitten , iets vlakker zyn. Zommigen derzelven, zegt hy
verder, vertoonen zich glad, of fchynen byna gantsch glad,
anderen hebben ribbetjes, kerfjes en andere cieraaden,
welken egter veelal alleen door behulp van 't vergrootglas
te bemerken zyn, wanneer ze ook wel vol tedere, ongelyke, zeshoekige tralien gevonden worden. En zo befchryft
hy ook de Eitjes van deezen kleinen Witjes Vlinder als kegelvormig, met . véele inkervingen , voorntjes en verheven
ribben, alle naar de lengte van 't Ei (taande, van rondsom voorzien. Raakende de Eieren der Nagtvlinders, hier
van maakt RUfel. geen gewag, en ik zal , zegt Kleernann,
'er zo veel van pielden, als my de ondervinding geleerd
heeft. „ De „ ieren der Nachtvlinders van de eerl'e Clasfe
„ onderfcheiden zich van de Eieren der Dagvlinders door
hunne grootte en gedaante, die, niyns weetens, nooit
„ kegelvormig, naar, gelyk zomnhige Eieren uit de tweede
„ Clas-
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„ Clasfe der Dagvlinders , meer rond dan ovaal zyn. Voorts
heb ik nog geene van deeze Eieren gevonden, die, op
„ hunne buitenvlakte met diergelyke ribben en inkervingen
„ voorzien zyn, als die van alle andere Claslèn; want ze
„ fchynen veel meer allen eene gladde fchaal te hebben.
, Aan die der tweede Clasfe is geen zeker onderfcheiden
„ kenteken te vinden ; eenigen zyn langwerpig, anderen
geheel , en wederom anderen half rond , doch van anderen plat gedrukt. Ook zyn ze gedeeltlyk geheel glad;
„ of, als men ze -door een goed Vergrootglas befchouwt,
gehippeld of netvormig getekend, of niet ribbetjes of
„ voorntjes voorzien." Op eene foortgelyke wyze is 't,
volgens hem, met die der vierde Clasfe gefteld; maar nopens die der derde Clasfe tekent by nog dit byzondere
aan. „ De Eieren , welken van zodanige Vlinders uit de
„ derde Clasfe gelegd worden , die uit 12 of 14 pootige
„ Spanrupfen voortkomen, zyn zelden langkwerpig-rond,
of gantsch kogelrond en glad, maar hebben doorgaans
eene halfronde gedaante , met veele voorntjes of groefjes rondsom. Hiertegen hebben de Eieren, die van de
„ Vlinders, uit io pootige Spanrupfen voortkomende, ge„ legd worden , genieenlylc eene langkwerpige of ovaal„ ronde gedaante. Ze zyn meerendeels alomme met veele
„ ribbekens vercierd ; ook wel met een zeshoekig traliewerk of net overtoogen (*)."
(*) Zie Rófel, Nat. Hist. der Int I. D. bl. 4, 66. Aant.
van Kleemann, gemeld in de Voorr. van den Vertaaler, en
verder op bl. 66, 92 121, 182, 518 en 466.
,

Gefchiedenis van Graaf WILLEM van Holland , Roomsch
Koning, door Mr. JOHAN NEERniAN, Uryheer van Daleth. Eerfile Deel. In 's Gravenpage, by N. v. Daalen
en M. Wetters, 1183. Re1-alven de hoorrede en den Inhoud , 4o6 bladz. in gr. cEtavo.
is hun , die onzer Vaderlandfche Gefchiedenisfen
H etkundig
zyn, overbekend, welken grooten invloed de
Graaf Willem van Holland, op verfcheiden

regeering van
omttandigheden onzes Lands, gehad hebbe, en 't. kan hun
derhalven niet anders dan aangenaam zyn , dat de welgeoefende Meermen zig heeft willen verledigen , om bet
voorgevallen in die dagen vlytig na te i'poQren, oordeel.
Z
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kundig te overweegen , en zyne gefchiedkundige penne te
gebruiken, om liet beloop der zaaken van dien tyd geregeld te ontvouwen. Zyn Ed. heeft, naar by ons in de
Voorreden berigt, de guniligtte gelegenheid gehad om Be
van oirconden , met betrekking tot dien tyd,-nemigt
byeen te verzamelen, zo uit zyn eigen Boekenfchat , als
uit het geene hein door Liefhebbers van oefening mede
uitvoering van het Werk zelve toont,-gedlis.En
dat by van een aantal uitgegeevene en onuitgegeevene
Schriften, daartoe hehoorende, een verflandig gebruik ge
heeft; waardoor zyn arbeid daadlyk flrekt ter op--makt
helderinge veeler byzonderheden, flaande liet tydsverloop
tusfchen den dood van Graaf Floris den IV, en dien van
deezen Willem den II, of van het jaar 1235, tot het jaar
1256; waarvan dit eerfle Deel het beloop der Gefchiledenisfe brengt tot het jaar 1250; hetwelk de Heer en Ml. Meerman in drie Boeken afgedeeld heeft.
In het eerfie Boek ontvouwt by ons het voorgevallene,
zints den dood van Floris den IV, tot de verkiezing van
Willem tot Roomsch Koning, in 't jaar 1247; en het tweede vervolgt de gefchiedenis tot na 's Vorsten Krooning, in
't jaar 1248. Ten beteren verflande der zaaken , laat zyn
Ed. in ieder Boek voorafgaan, een duidelyk berigt van de
Staats efteldheid , eerst van Holland, en vervolgens van het
Duitfche Ryk; waarin by ons een leerzaam verfiag geeft
van alles wat tot de zaaken der Regeeringe van dien tyd
behoort ; 't welk by uitftek van dienst is in 't leezen der
toenmaalige Gefchiedenisfen, als waardoor veele anders duis•'
tere tusfchenkomften van zelve opgehelderd worden.
Wyders gaat het derde Boek over het gebeurde, zedert de
hrooning van Koning Willem, tot den dood van Keizer
Fredrik den II, of het afloopen van 't jaar 125o. Naar luid
van het Voorherigt heeft men in 't tweede Deel te wagten,
eene ontvouwing van 's Vorf'en verdere lotgevallen tot op
zynen dood, in 't jaar 1256; en te gelyk de Diplomatas,
die reeds ac`lueel gegraveerd worden , benevens andere finkken, die tot nog niet uitgegeeven zyn, en firekken om deeze en geene byzonderheden. nader te verklaaren en te bewyzen. Hier benevens is het oogmerk van den Heer en M.
.Meerman ,op dit alles eindelyk nog een derde Deel te haten
vol ,en , 't welk in zig behelzen zal, eene Gefchiedenis van
Zeden , Weetenfchappen, Rechten, Godsdienst, Koop.
handel en andere merkwaardigheden onder 's Vorften bewind, in Duitschland zoo wel als in Holland. De
-
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manier van uitvoering van het eerfie Deel, als behelzende
niet alleen een gefchied- maar te gelyk een oordeelkundig
verflag van de gewigtigfle gebeurtenisfen, met betrekking
tot derzelver oorfprong, beoogden invloed en verdere ge.
volgen , verleent ons een gunstig vooruitzigt op 's Mans
verderen arbeid; des men liet tweede Deel, dat reeds op de
pers is, eerlang met genoegen te gemoet zie. — Op
deszelfs ontvangst zuilen wy zekerlyk wel gelegenheid heb
om op 's Voríten gefchiedenis een weinig íái1 te ffaan;-ben,
hierom zullen wy, thans daar van afziende, om egter een
haai van 's Mans fchryfwyze te geeven , den Leezer medededen, 't geen de Heer en Mr. Meerrnan, in 't bovengenoemde berigt van 's Hollands Staatsgetleldheid, ons meldt,
wegens de toeneemende _ magt der Graaven, die van Stad
als zodanigen gehul--houdersalngkLhe,
digd werden.
„ Holland" dus vangt zyn Ed. de ontvouwing hier van
aan, .,, Holland behoorde thans , gelyk nog eeuwen daarna,
tot het lighaam des t uitfcllen Ryks, en erkende de Keizeren voor opperfie gebiederen en Opper-Leenheeren. De eerPie Frankifche Koningen , en inzonderheid Karel de Groote ,
hadden het door de wapenen t'ondergebracht, en in hunne
uitgefireicte Monarchie ingelyfd. De fplitfing van dit Ryk
onder Karels opvolgeren had ook Holland. door eene aan
rivier doorfneeden , meermaalen van één gerukt, en-zienlyk
aan verfchillende Vor[len doen gehoorzaamen. Het gedeelte, dat ten noorden des Rhyns ligt, daar zich die ftroom
by Katwyk in de zee placht te ontlaaden, viel Reeds den
Oost. Frankifchen , of eigentlyken Duitfchen Koningen te
beurt; doch die geheele treek , die door den Rbyn en de
Schelde wordt ingeflooten, was onder Lotharingen begreepen,'en wierd, gelyk dit gantfche Koningryk, dan eens
door byzondere Vorlten geregeerd,• dan door de c^pperhoofden van het Franfche, dan door die van het Duitfche Ryk
bemachtigd. De laatften behielden eindelyk de overhand:
Lotharius, Koning van Frankryk, wierd tegen het eind der
tiende eeuw gedwongen zyn recht op rotharingen aan Kei
af te ftaan. En federt zyn de poogingen om den-zerOtoI
Roomfehen Keizeren deeze bezittingen te betwisten. zelden
in 't werk gef'eld en vruchteloos uitgevallen. Holland geraakte dus, van toen af aan, ook wederom onverdeeld onder hunne heerfchappy; en fchoon zy Neder-Lotharingen,
waar dat Graa4Tchap toe behoorde. onder den naam van en
lHertogdom te leen uitgaven . onttrakkcn zich echter de Un
land•
Z2
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laudfehe Vor(Ien zoo veel en zoo fpoedig zy konden aan het
gebied deezer Lotharingl^he , of, gelyk zy daarna genoemd
wierden, Ilrabant the Hertogen, en vonden het edeler en
vryer onmiddelyk den Keizeren onderworpen, dan onderdannen van onderdaanen en Leenmannen van Leenmannen
te zyn.
„ Het was 'er echter ver van daan , dat deeze opper
hier te lande die onbegrens--hofdensRmcyk
de macht meer oeíFenden, die Karel de Groote, en de
i<eizers van den Carolin ifchen ftam geoeffend hadden.
De Graaven, welke over de byzondere gewesten hunner
Monarchie het gebied voerden, waren toen Hechts Stad
uit hunnen naam de gerechtigheid handhaaf--houders,i
-den; voor hunne fe hatkist de lasten, den onderdaanen opgelegd , heften; in hunne oorlogen de firydbaare mannen
van het Graaffchap aanvoèrden; door hen wierden aangeffeld en afgezet , en hun alleen verantwoording fchuldig
waren. Allengskens echter begonnen deeze Vorften naar
neer gezag te haaken, en hunne eigen grootheid op de
puinhoopen der Keizerlyke rechten te bouwen. Zien grond flag van hun gevaarte leide de onafgebroken opvolging eenes Zoons in het Graaftchap zynes Vaders, welke, al
vroeg in Duitschland ingekroopen, onder de zwakke regeerii7g van Hendrik den V[, algemeen wierd, en in Hol
af aan bel}endig heeft plaats gegreepen.-landvDirkI
De aanhoudende oneenigheden tusfchen de Keizeren en
den Pauslyken ftoel , de inwendige verdeeldheden van het
Ryk, de magteloosheid van verfcheiden beheerfcheren deszelfs, om hunne voorrechten tegen de foute aanmaatigingen hunner Vafallen-te handhaaven, voltooiden dit werk.
Van zulke Vortten, die den Keizeren aankleefden, en ze
tegen hunne vyanden hielpen verdeedigen, moest de aan
trouw door herhaalde Gunstbrieven gekocht-houden
worden, in welke akker op akker, landgoed op landgoed,
dan in eigendom, dan te leen, dan met, dan zonder rechten • uit de Keizerlyke domeinen wierd iveggegeeven, en
in welke de macht van gerichte te houden, van fcltattingen uit te fchryven , van munt te (laan, en alles , wat
cooripronkelyk den Landsheer en niemand anders toekwam,
den Vorluen wierd pgedraagen, niet meer om dit als Stedeibnuders, maar uit eigen hoofde uit te oeffenen en te
genieten.
„ Doch wat de Keizers ook mochten fchenken , de opperheerfchappy over de Vorftendommen van het Duitfche
Ryk
-
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Ryk bleef altoos in hunne handen, en zy behielden zich
byna in eiken Gunstbrief de hoogfle macht en liet recht
van opperhevel, over liet geen zy uitdeelden, voor. 1?n dit
heeft in de twaalfde en dertiende eeuw die zonderbaare
geleldheid van Duitschland doen gebooren worden , waar
cie flauwe overblyl'fèfs nog heden befpeurt; dat-vanme
de menigvuldige Vorflen des Ryks de wezentlyke Landsheeren en Regeerders hunner Vorllendommen zyn, en dat
zy echter den Keizer als hun hoofd en 's lands hoogben
heerfcher eerbiedigen. In eene vroegere verhandeling (*)
heb ik in 't breede aangetoond en met bewyzen geilaard,
,dat alles , wat tot nu toe omtrent Duitschland in 't gemeen
gezegd is, ook in Holland zy waargenomen. Thans meen
ik dus te kunnen volflaan, met de zaaken alleenlyk op te
noemen. Geduurende de geheele middeleeuw zyn de Keizers als Heeren van dat Graaffchap aangezien en gegroet.
De Rykswetten en de ftraffen, waardoor men liet gezag
derzelven deed klemmen , waren 'er van gezag. Het gewest moest het zyne toebrengen tot de lasten des Ryks
en tot de Keizerlyke fchatkist. In de Gerichtshuven, hoe
weinig de Keizers hier ook in de daad te gebieden hadden , wierd echter op veele plaatfen het recht uit hunnen
naam gefproken. Van de Vonnisfen der Graaven koude
men zich, op de beflisfing der Rechteren, beroepen, die
onmiddelyk van 's Keizers wegen de vierfchaar (panden.
Niet, alleen de Graaven, maar zelfs eenige Edelen in Holland, behoorden tot de Duitfche Ryksftenden, verfcheenen
op de Ryksdagen , woonden de verkiezingen en krooningcn
der Keizeren by, plaatflen als getuigen hunnen naam on er
de Keizerlyke Bevelen en Gunstbrieven, erkenden derzeiver
gebiedende macht, en- droegen hun deel in byzondere lasten.
De Gefchiedenis van alle Graaven, die, terwyl het huis
van Zwaben den Duitfchen troon vervulde, dit land geregeerd hebben, van Dirk VI af aan, tot op onzen Willem I1
toe, levert hiervan de ontegenfpreekelyki}e blyken.
„ Maar boven dit alles was Holland ook een Keizerlyk
Leen. De Graaven bezaten wel in .deeze landstreek eene
menigte goederen in eigendom, met welke zy naar hun
goedvinden konden handelen; doch het geheele oorfpronkelyke Zuid -Holland, veele bezittingen boven de Merwe,
verfcheiden Keizerlyke Regeerings- rechten, en vooral de
Graat-

R

(*) De fo'utione vinculi , q uodi ohm Tuit inter S. R. I. et t,eigii federat i refpublicas , Lugd I; r 14.
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Graaffelykheid, of de macht oni het land als Graaf te beflieren, hielden zy van de Duitíche Opperhoofden Hechts
te leen. By 't aanvaarden van het bewind deeden zy
hun wegens het Graaffchap hulde; zy noemden zichzelve
Leenmannen des Keizers en des Ryks; wanneer zy aan
verdedigende verbonden flooten zonder den-valendof
zy van de vyanden, tegen welke zy beloofden het har
aan te gefpen, Heeds de Keizeren uit; door deeze ten-nas
oorlog opontbooden, volgden zy met de ifrydbaare man.
fchap van hun Vorftendotn , die mede het Keizerlyk bevel van op te trekken ontving, waar ook derzelver wapenen mochten heengewend - worden. Het Graaffchap was
wel een erfleen, dat van Vader op Zoon verftierf: doch
zo dra het mannelyk oir ontbrak, al leefde zelfs noch de
broeder des overledenen viel het in den boezem des Ryks
te rug, en het was een onverfchuldigde gunstbewyzing
der Keizeren wanneer zy in zulk een geval, gelyk doorgaands echter gefchiedde, den naasten mannelyken aan
opvolging in de regeering toeftonden. De-verwandt
bloedige burgerkryg, die in 't begin deezer dertiende eeuw,
tusfchen den fehoonzoon en den broeder van Dirk VII,
over het recht tot het Graaffchap, in Holland woedde ,
heeft de leenroerigheid van dit Gewest aan het Keizerryk
in het klaart e licht geplaatst, en bevestigt, in veelerleiopzichten, 't geen ik van dezelve heb voorgef}eld.
„ De banden echter, die Holland aan de Duitfche Kroone vast hechtten, waren zo knellend niet; of de Graaven
konden om deezen tyd (*) met vollen nadruk de eigentlyke Landheeren van dit gewest geheeten worden, en het
Keizerlyk gezag beduidde weinig in vergelyking van het
hunne. Wanneer een Vorst de regeering aanvaardde, ontving by ten platten lande van de Edelen, en in deSteden
van de burgeren en ingezetenen derzelven, den eed van
hulde en getrouwheid; en liet fchynt , dat dit inzonderheid in agt zy genomen, als het recht van opvolgingftrydig was, en als een Heer, die het bewind in handen had
gekreegen, zig op eene meer dan gewoone wyze van de
aanDe Heer Prof. PESTEL , Comment. de Rep. Bat. §. 225.
,,
merkt aan, dat de Graaven van Holland zelfs vroeger dan and. re Ryksvorften de Stadhouderlvke tegen de Landsheerlyke
waardigheid fchynen geruild te hebben , ' t welk de ligging van
cart land op de uiterfte grenzen des Ryks niet weinig begun_
f igde."
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aankleeving zyner onderdaanen verzekeren wilde. Althans,
om van vroegere voorbeelden niet te gewaagen, liet verdrag in i2o6, tusfchen den Graaf van Loon en Willem 1 ,
te Brugge getroffen, zet liet recht der Graaven, om dc inhuldiging te eisfchen, en de zekerheid ,dat dezelvegefchiied
zy, buiten allen twyffel. Willem, die door Bene nederlaag
in Zeeland, gelyk het fchynt, tot dit verbond, waarvan
de voorwaarden hem zo veel nadeel toebrachten, als ze
hem met fchande overlaadden, gedwongen wierd , belooft
in het zelve de Hollandfche Edelen , zo wel die toen te
Brugge tegenwoordig, als die door geheel Holland verfpreid
waren, te zullen beveelen van den Graaf van Loon en van
Holland oogenblikkelyk trouwe te zweeren, en in perfoon
de ingezetenen van vier aanzienlyke Reden in liet gewest
van den eed, aan hem gedaan , te zullen ontheffen , en tot
liet inhuldigen zyner wederparty aanfpooren en last geeven (*). Als Heeren van Kennemerland genooten de Graaop een' heuvel , die tusfchen Haarlem en Alkmaar ryst , voor
eene talryke byeenkomst van edelen en onedelen, de vlei ende eer der hulde: men plaatíle hen op een fchild , 't welk
eenige op de fchouderen droegen; en terwyl men dus aan
de faamgevloeide menigte haaren nieuwen Heer vertoonde,
en zyne verheffing boven allen in een zinnebeeld affclietflee , wierd de eed van getrouwheid hem door een ieder
gedaan. Dezelfde plechtigheid is lang in Westfriesland in
gebruik geweest (t). Ook ontbreekt het niet aan voor beelden van belastingen, die de Graaven ten tyde hunner
inhuldiging by wyze van bede, of als een recht van bly_
de inkomflee, den ingezetenen hebben opgelegd, en waaraan zich deeze by eene zoo heuchelyke gelegenheid niet
Hoe zeer ook de verbindtenis, die 'e r
onttrokken
tusfchen elken Vorst en zyne onderdaanen is, op weder_
zydfche belangens fieunt, en wederzydfche rechten voor_
onderfielt, zoo fchynen echter de Graaven van hunnen
kant niet eerder eenige uitdrukkelyke belofte of eed, van
hunne onderhoorigen by derzelver voorrechten , te zullen
handhaaven, gedaan te hebben, dan toen zy de Reden
met Keuren en Vryheidsbrieven hadden begonnen te begif„ () Het verdrag is te vinden in Taars Groot Charterboek

(s).

der Graaven van Holland, &c. I. p. 147."
„ (t) VAN THYE HANNES, de inaug. Princ. Belg. p. 35.»
,, () Ibid. p. 135."
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giftigen, waarvan de dertiende eeuw de eertle voorbeelden zag , en met welke de voornaamtte plaatfee in Zeeland zoo wel als in Holland beguniligd wierden. Reeds in
de Keure die Willem I en de Gravin Johanna van Vlaanderen in 1217 farcen aan Middelburg verleenden, zweeren
zy beide, dat zy en hunne Burggraaven van Zeeland dezelve onverbreekelyk zouden onderhouden (*). En, op dat
men niet denke , dat hier de ééne mederegent den anderen
flechts hebbe willen verbinden, Floris IV, die in 1223 aan
de burgeren van Westkappel Handvesten fchonk, doet eenen uitdrukkelyken eed, dat hy en zyne opvóhgers dezelve
ten eeuwigen dage naar zoude komen (t)."

„ () NI[ER[s , I. p.
(t) Ibid. p. 184."

172."

Tableau de l'Histoire generale des Provinces -Unies par A. nr.
CnRLSIER. T. X. A Utrecht, chez B. Wild, 1784.
Sans la Preface et la Table des Matieres , 570 pp. en svo.
it tiende Deel, waar mede de Heer Cerifter zyn TafeJJ reel
van de algemeene Historie der Vereenigde Nederlan-

den fchynt ten einde te brengen, behelst het voorgevallene
zins liet jaar 1715 tot het jaar 175 t; welk tydbetlek eene groote verlcheidenheid van tooneelen uitlevert, die den Autheur
Bene ruime (loffe , zo ter gefchiedkundige ontvouwinge ,
als tot het voordraagen van zyne bedenkingen over de ver
lotgevallen in den onderfcheiden toeland van ons-lchiend
Gemenebest, in die dagen , aan de hand geeven. Volgens
de fchcyfwyze , die de Heer Cerifier door't geheele beloop van
dit Werk gehouden heeft,. maakt hy ook hiervan in dit
Deel een veymoedig gebruik ; 't welk het zelve , fchoon
anders Over een tydbe(lek gaande, dat al dikwerf door onderfcheiden pennen verhandeld is, opmerkenswaardig maakt;
vooral met opzigt tot de gebeurtenisfen , die de Stadhouderlyke waardigheid betreffen , welken hy inzonderheid niet
alleen van de gefchiedkundige , maar ook tevens van de
flaatkundige , zyde opzctlyk befchouwt.

De
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De Geest der Wetten door den Heere Baron DE DIONTESQIIIEU.
Uit liet Fransch vertaald door LMMr. DIK K HOOLA VAN
NOOTEN, Raad in de hroedfcliap, en Oud Scheepen der
Stad Schoonhoven, Lid van het Provinciaal Utrech's Genootfchap van Kunjten en Weetenfchappen. Met wijs geerige ftaatkundio e aanmerkingen zo van eenen Onbekenden als
van den iZertaaler. Eerften Deels Eerfte Stuk. Te Antfterdanz,' by W. Holtrop, 1783. Behalien liet Voorwerk,
219 bladz. in gr. octavo.
,

voorige Nederduitfche afgifte van dit hooggefchat$ tey Bene
Werk, hebben wy deszelfs natuur, inhoud en beloop aangeweezen (*); des wy, om het zelfde niet te herhaalen, ons thans daar mede niet zullen ophouden ; maar
met een kort woord melding maaken van 't geen deeze laatere uitgave boven de voorige aanpryst. In den druk zelven is ze, gelyk men terfiond op 't oog ziet, keuriger
uitgevoerd; dan dit is liet mint c; van meer belang is de
vertaaling. De voorige Overzetter, fchoon by der Franfche Spraake genoegzaam magtig mogte zyn , om een gemeen Fransch \Verk te vertaalen, had de vereischte be1 waamheid niet, om een Staatkundig Werk , als dit van
den Baron de Montesguieu, die doorgaans diep denkt, zig
kort en kragtig uitdrukt, en ingewikkelde onderwerpen
met eene fchrandere diepzinnigheid behandelt, te vertolken. Van daar verloor dit Werk, met die vertaaling,
niet alleen zyn natuurlyk fchoon , maar te gelyk , in vee Ie opzigten, de geheele kragt van voorflellen; en 't bleek
menigwerf dat de Vertaaler geen duidelyk begrip van des
Autheurs meening had; 't welk meermaals onverftaanbaare
duisterheden veroorzaakte. Het tegenovergetlelde hiervan
heeft in deeze nieuwe uitgaave plaats. De Heer en Mr. van
Nooten , niet alleen der Taaie kundig, maar ook door oefening op. het onderwerp zelve gevat, is in !Iaat met den
Autheur te denken, den nadruk van 't voorflel te gevoelen, en dus zig den geest des Schryvers, als 't ware,
eigen te maaken; 't welk hem, by een natuurlyk gevolg,
de bekwaamheid verleent, om zig in 't overzetten niet
flaafsch aan woorden te verbinden, maar, de zaaken in
't
(*) Zie Nieuwe Vad. Letteroef. Y. D. bl. 333• Ifedend. Vad,

Letteroef. I. D. bl. 220. 1I1. D. bl. 223.
Z5

332 DE 1VIONTESQUIEU
't oog houdende, de denkbeelden des Franfchen Schryvers
tnet, gepaste woorden, met minder of meerder veyheid,
naar den eisch van het onderwerp, in hunne krant en nadruk, in 't Nederdnitsch over te brengen. De Leezer oordeele eenigerinaate over dit onderfcheid, door het
volgende gedeelte, over de opvoeding, te vergelyken met
het geen wy voorheen, uit de vroegere vertaaling van 't
zelve, bygebragt hebben (*). Dus luidt de tegenwoordige.
„ Alles hangt dus, in de republieken, daar van af, dat
deeze liefde, [te weeten, de liefde jegens de Wetten, en
jegens het Vaderland,] gevestigd zij. En 't is de zaak
van de opvoeding , zorge te draagen, dat dezelve ingeboezemd worde. Maar 'er is één onfeilbaar middel om te
maaken, dat de kinderen dezelve verkrijgen, en dat is, dat
de ouders dezelve moeten bezitten.
„ Men is doorgaands meester, in welke kundigheeden
men zijne kinderen wil doen onderwijzen, en men is nog
meer meester, welke hartstogten men wil aanmoedigen. —
„ Indien dit zo niet uitvalt, dan komt het nergens anders van daan, dan dat men buiten 's huis weder uitroeit,
't geen in het huis van de ouders ingeboezemd word.
De groeijende burgers zijn het niet, die ontaarten;
neen, de volwasfene burgers moeten eerst bedorven weezen, eer een volk uit den aart kan flaan."
Wyder.s heeft deeze nieuwe uitgave nog dit voordeel,
dat dezelve, buiten de aanmerkingen van een onbekenden,
die ook in de vroegere vertaaling gevonden worden , ver
aanmerkingen van den geagten Heer Ver-ryktz,med
-taler,diombykngeva'sMdorfende Staatkunde, en hier op veelerleie wyzen nuttig zyn.
Zommigen derzelven dienen ter ophelderinge van 't geen
de Heer Montesquieu gezegd heeft; anderen verleenen eene
befcheiden tegenfpraak van deeze en geene van's Mans flel.
Tingen; en zomtyds neemt de Heer en Mr. van Nooten uit
des Autheurs gezegde aanleiding, om die of deeze byzonderheid, raakende de befiiering van ons Gemeenebest, te
verklaaren. Voor tegenwoordig zullen wy van dit laatste
hier eene proeve bybrengen.
De Baron de Montesquieu geeft het volgende op alu een
nlgemeenen ftelregel. „ In eene raadsvergadering, welke
„ opgerecht is, om het opzicht over, en (om zo te fpree„ ken)
(*) Zie Nieuwe rad, Letteroef. V. D. bl. 337, 333,
„
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„ ken) de bewaarplaats van de zeden te wezen , moeten
„ de leeden, voor hun geheele leeven, aangeteld worden.
In eene raadsvergadering, welke opgerecht is om de
„ zaaken voor te bereiden, kunnen de leeden, van tijd tot
tijd, afgaan." By die gelegenheid brengt de Heer
Verta;iler eene vraag te berde , die wel eenig onderzoek
verdient, nnamiyk deeze. Waarom worden in de regeering
der Hollandfche Steden de leeden van de Tlroedfchap, voor
hun leeven , aangef eld , en d..: Bargemeesteren en Scheepenen
jaarlijks veranderd? Ter beantwoordinge deezer vraage legt
zyn Ed. tot eene grondtlag de bekende gewigtige korte ver
recht der Ridderfchap en Sleeden, door de-tonigvahe
Ed. Gr. Mag. Heeren Staaten van Holland en Westvriesland zelve gepubliceerd, by Refolutie van i6 9'uny 1587.
Op het voordraagen hiervan vervolgt by aldus.
„ Uit dit eerwaardig Stuk blijkt, dat ieder van de daarin genoemde collegien hun eigen bijzonder werk hebben.
„ i. Het werk van de Vroedfchap is, het advifeeren,
refolveeren en disponeeren van alle zaaken, concerneerende
den Staat van den Lande, en der Steede refepective.
2. Het werk van Burgemeesteren is , het ordinaris beleid en gebied, in politieke zaaken, welke betrekking hebben,
zo tot de adminifïratie van Stads goederen , als tot den weltand en bewaaring van de Stad.
„ g. Het werk van Scheepenen is, de adnainiftratie van
de yustitie, zo in 't crimiueele als civile.
„ 4. Het werk van de Magiftraat (waardoor verílaan
worden Burgemeesteren en Scheepenen , zie Refolutie van
Holland 9 Aug. 1646.) is, de adniinillratie van de politie,
met alles wat daartoe behoort, met één woord, de eigentlijle
>egeering van de Stad.
„ Wanneer men nu het bijzonder werk van ijder cóllegie
van regeering, tegen elkander, vergelijkt, dan ziet men,
dat tusfchen het collegie van de Vroedfchap, en dat van
Burgemeesteren en Scheepenen, dit alIerweezenlijkst onder
plaats heeft, dat Burgemeesteren en Scheepenen-fcheid
jurisdictie exerceeren, maar de Vroedfchap niet.
„ Dit is alleen genoeg , om reden te kunnen geeven ,
waarom het ampt van . Vroedfchap voor het leeven is,
en dat van Burgemeesteren en Scheepenen, maar voor
één of meerder jaaren. Immers liet is op zig zelven
zeeker, dat hoe langer men regeert, men des te meer
ondervinding, en bekwaamheid in het behandelen van dc
zaaken verkrijgt: des te meer op de eigentlijke Staatl tindi.
be„
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belangen van den Staat afgerecht word. Dog het is tevens,
van zeer oude tijden af, een bewijs van goede Staatkunde
geweest, dat men zodanige regeeringscollegien, die met
jurisdictie bekleed waren, van tijd tot tijd veranderde, uit
vrees, dat die geene , welke dezelve bekleeden, indien
zij te lang aanbleeven, zig te magtig zouden kunnen
maaken, en de vrijheid benadeelen.

„ Hierom is het noodzaaklijk, dat de bediening van
Vroed[chap voor het leeven zij, terwijl het voor de vrij
zeer gevaarlijk zou weezen, indien de Magiltraaten-heid
niet telkens veranderd wierden.
„ Deeze Staatkunde heeft bij de beroemdfle republieken
altijd plaats gehad. Ik zou dit van Athene, Rome en andere volkeren in 't breede kunnen aantoonen, dan de plaats
verbied het mij."
Reize door Frankryk en Spanje, van den Heere

PH. T1UCKNESSE ,

Esq. Uit het Engelsch vertaald. Tweede Deel. Te Amierdarn, by J. Yntema, 1784. In gr. octavo, 174 bladz.

et het einde van het eerfte Deel, lieten wy den Eieer ThickM nesfe
op zyn vertrek uit Barcelona na Montferrat (*) ,en we

vinden hein des by den aanvang van dit tweede Deel, op
den weg derwaards. Van dit beroemde gebergte trekt hy,
na het hier op gelegen Klooster , benevens de wooningen der
Kluizenaaren bezigrigd te hebben, weder over Perpignan, naar
Montpellier en Nisnaes, in het Languedocfche. Van hier begeeft by zig, hebbende tusfchen beiden ern uitftap naar Touloufe gedaan, in Provence ; alwaar hy Aries, Aix en Marfeille,
niet de daaromtrent liggende plaatzen , in opmerking neemt;
g;nnnde voorts van Marfeille over Aix , door Latnbresque, Orgon en Seacage naar Avinnon. Met zyn verblyf aldaar wordt
dit tweede Deel befooten; zynde liet overige zyner Reize,

in het derde of laatfte Deel , reeds uitgegeeven. -Dc Icchryfcvyze van den Heer Thicknesfe is, gelyk we voorheen reeds aangemerkt hebben, alleszins leerzaam en vermaaklylk, te meer daar by zyne reisherir4ten genieenlyk doorvler,t, niet welgeg c ude en aangenaanie bedenkingen , over
deeze en geene onder;=wcri en , waartoe hem de bezigtigde
voorwerpen aanleiding g< en. Zulks ontdekt neen Creeds in
't geheele bjloop deezer Re:^.berchryvingc , en bovenal in zyne
melding van Montferrat. Onze Reiziger heeft deezen Berg,
met het daarop gebouwde Klooster, en een aantal van Kluizenaars-

(*) Zie boven, Ll. $e.
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naarswooningen, die by met veel moeite en gevaars beklommen heeft, naauwkeuriger befchreeven , dan liet ons tot nog
in andere berigten voorgekomen zy : 't welk te meer opmerkenswaardig is, om dat deeze Godsdien(lige verblyfplaats voor
een der beroemdíle zogenaamde Heiligdommen, naast dat van
Loretto in Italie , gehouden wordt. De verfcheidenheid der
voorwerpen maakte den werkzaamen peinzenden geest van
den HeerTiaicknesfe op veelerleie wyzen gaande ,en brags heng
tot vefchillende Iborten van befpiegelingen. Inzonderheid trof
hem eene Kluizenaarswooning , die van de H. Catharina geheeten ; welke hem aanleiding gaf, om het volgende op het
papier te (tellen.
„ Zy is gelegen in Gene diepe en eenzaame valeie ; doch
heeft evenwel een zeer uitgeflrckt en zeer vermaake]yk uitzicht omtrent den middag, na het Oosten. De gebouwen,
tuin, enz. zyn bepaald binnen naauwe grenzen, zynde aangelegd in eenen fchilderachtigen en veiligen inhoek, onder den
voet van eenen der hooge bergtoppen. Hoewel de wooning
van deezen Kluizenaar de afgelegeufte en cenzaar lie verblyfplaats van alle is , en ver afgezonderd van het gewoel der
menfchen, fchynt echter de beleefde, fpraakzaame, en leevendige bewooner het verlies der menfchelyke verkeeringe niet te
gevoelen, fchoon , zekerlyk, niemand een grooter fieraad voor
de menschlyke natuure kan weezen. Indien by niet veel ge
te hooren , dit wordt hem ry_-wonisdeftmrlch
kelyk vergoed door de zoetvloeiende tonnen der Vogelen.
Want dit is hun heiligdom zo wel als het zyne ; en geen gedeelte van den berg is zo flerk bewoond door het gellacht
van gevederde weezens, als deeze vermaakelyke plek. Mis
hebben zy, inderdaad, fchranderheid genoeg, om te-fchien
weeten , dat geene andere zo volmaakt veilig is. Flier woonen de Nachtegaal, de Meerle, het Sysje en eene oneindige
verfcheidenheid van kleine zangl}ers, meer vreemdelingen voor
myne oogen, dan bevreesd voor myne handen, in volmaakte
veiligheid , en leeven in de allervriendlykfle gemeenzaamheid
met haaren heiligen befchermer , en gehoorzaatnen aan zyn opontbod: want, zeide de Kluizenaar,
Haast herivaards, lief geflacht, gepluimde zangers chooren!
Uw kunsteloos Muziek treft' de opgetogen ooren
Koom, ted're, trouwe duif! uiv' klaagflemCreel' den zin,
Zit op myn' hand, en kor om 't voorwerp uwer min.
Wanneer oogenbliklyk de geheele zingende hoop hunne takjes
verliet , en den perfoon van hunnen dagelykfchen weldoener
omringden, fommigen op zyn hoofd gingen zitten, anderen
zich in zynen baard verwarden , en , in den eigenlyken zin
des woords , zyn brood zelfs uit zynen mond namen : maar
he

336

PH. THICKNESSE REIZE

het wordt hun vryelyk gegeven. Ook is hun vertrouwen zo
groot (want de heilige Vader is hun borgei dat de vreemde
zelfs deelt in hunne gemeenzaamheid en liefkoozingen.-ling
Het wordt deezen Kluizenaaren niet toegelaten, binnen hunne
muuren, of hond, of kat, of vogel, of eenig leevend Dier te
houden , uit vreeze , dat hunne aandacht van hemclfche aan
aardfiche voorwerpen zoude afgetrokken worden.-doenigt
Het doet my leed, dat ik deezen goeden man moet befchuldigen. Hy kan niet gezegd worden de wet te overtreeden ,
maar hy ontduikt ze zekcrlyk. Want, fchoon zyne gevederde
zangers niet binnen zyne muuren leeven ;zy komen altoos aan
zyn hof minne opwachting maaken, en geen Prins of Prinfes,
op aarde , kan roemen op hoofden, die in zo keurigen (maak
gepluimd zyn, als men zien kan aan het hof van de H. cATHARINA: of op Onderdaanen , die hunne fchattingen met de
helft der vrelykheid betaalen , met welke zy gegeven worden
aalei, en ontvangen door, den Alleenheerfcher van dit afgelegen dal.
Rys op vleugelen van vier ,
Rys, myn ziel, by 't lieflyk -zingen;
Hoor! natuur fielt zely' de lier,
Sterlat den toon van alle dingen.
Indien zyne maaltyden (ober zyn , zyn nagerecht word opgedischt niet eenen zang, en hy wordt door den nachtegaal in
slaap gezust. En, wanneer wy overweegen , dat by f echts
weinige dagen in het jaar heeft, die behoeven te wyken voor
fommigen van onze besten in Bloeimaand en Zomermaand,
kunt gy ligtlyk begrypen, dat een man , die eene zo zuivere
lucht inademt, die een zo ligt voedfel nuttigt, wiens bloed,
door gemaatigde lichaamsoeffeninge , vryelyk rondloopt , en
wiens geest nimmer gekrenkt word door waereld±che zaaken ;
wiens korte slaapen zoet en verkwikkende zyn, en die leeft
in het vertrouwen , dat hy in den dood eene meet hemelfiche
verblyfplaats zal vinden , een leeven leidt , dat benydens en
niet beklaagenswaardig is.
Wend uwe oogen ílechts
Bene minuut van den f{aat deezes mans, tot dien van eengen
Alleenheerfcher of Staatsdienaar op aarde, en zeg, aan wel ken kant de fchaal overfiaat!
---- Terwyl fommige 'Vorllen
misfchien bezig zyn met hunne handen te verwen in het bloed
hunner Onderdaanen , offert deeze man Gode zyne gebeden
ter behoudenisfe van het geheele menschlyke geflacht.
Terwyl fommige Staatsdienaars Vlooten en Legers uitzenden,
om hunne eigen byzondere wraakzucht te koelen op een braaf
en nog onbedorven Volk , is deeze eenzaam leevende man
bezig, met , van zyn eigen (ober toegewezen deel, de vogels
des hemels te voeden.
. Verbeeld hem u, in zyn laatfle
---
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$e uur, op zyn ftroobed, en zie met welke bedaardheid en
gelatenheid by hetzelve te gemoet zie! Zie in het
aangezicht van eenen tlervenden Koning, of van eenen plonderzieken en bloeddorftigen Staatsdienaar, op zyn doodbedde,
welken fchrik moet het gezicht van hunne fluweelen bedden,
opgefierd met karmofyne pluimaadjc, in hunne ontllelde ver
dat ontzachlyk uur zal-beldingvrozak!I
het hun herinneren her onfchuldige bloed dat zy gellort heb•ja, mislchieu , zullen zy denken, dat hunne
ben .
bedden geverfd zyn met het bloed der geenen, welken het
vel des hoofds afgerukt werd , en die vermoord werden om
hunne verwaandheid en dartele flaatszucht te onderfchraagen!
Kortom , waarde Heer, terwyl Koningen en Staatsdienaars
verfcheurd worden door den dorst tot ongeoorlofde raagt , en
nutteloozen rykdom , in welker genot zy door duizend angfli_
ge zorgen verhinderd worden , kan deeze arme kluizenaar
Hechts ééne bekommering hebben , te weeten , dat by overgezonden worde (gelyk de Prior van het Klooster recht heeft
om te doen) na eenige andere cel: want dat wordt fomtyds
gedaan, en wel om zeer goede redenen.
„ De Jongde en fterkst gepelde lichaamen worden door,gaans geplaatst in de hoogiie kluizen , of in die, tot welke
.de toegang de ongemaklykfte is : want de lucht is op de
hoog[Ie gedeelten van den berg zo fyn, dat zy, naar men
zegt , dikwyls de ademhaaling moeilyk maakt. Niets kan
derhalven redelyker zyn, dan dat deeze goede oude mannen,
naar maate zy ouder , en minder bekwaam , worden tot het
verdraagen der vermoeienisfen en ongemakken, aan welke de
hoogfte verblyfplaatzen hen onvermydelyk. blootuiellen , overgebracht worden tot gevoegelyker wooningen, en dat de jonge en kloekffe mannen in hunne plaats opvolgen.
„ Daar de kluizenaars nooit vleesch eeten, kende ik niet
nalaaten bv deezen goeden man aan te merken, hoe gelukkig
deeze omftandigheid was voor de veiligheid van zyne kleine
gevederde vrienden, gelyk ook, dat 'er geene Jongens waren
om derzelven Jongen te flooren , noch Vogelaars of Jaagers
om de ouden te dooden. GOD verhoede, zeide by,
dat een hunner zoude vallen, dan door de handen des geeGeef my uwe hand , zeide
nen , die het leeven gaf !
en zegen my! Ik geloove dat hy dit deed, snaar
het verkortte myn bezoek.
„ Indien 'er een gelukkig man op deeze aarde is, hebbe
ik dien ongemeenen man ' gezien , en hier woont hy! zyne
•gelaatstrekken, zyne manieren, zyn geheel uitzicht en alle
zyne daaden verkoi digen het -- evenwel had hy geenen
enkelen naoravedi in zynen zak. — Geld is voor hem zo
nutloos als voor zyne Meerlen. My dunikt, dat ik in zyne
borst de volgende fchoone gevoelens za'g
De
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De Meerle fluit, met kunst noch zorg belast ,
Hier in deez' f ille en naauwvbeperkte dreeven :
'k Zie 't Winterkoninkien, myn lieflen gast,
Digt by myn bed, liet mosfg n?stjen iveeven:
Terwyl 't gewoel en fchooner 1?reek ontvlucht,
Alleen om hier met d'onfchuid zich te hoeden
't Zoekt veiligheid en rust in vrye lucht :
In 't boschverblyf baart niets een eng vermoeden.
Wie venscht dan niet tot zyn gezegend lot,
(Daar vreugd op vreugd myn zuiver heil volmaaken,)
De fiille kluis en nederige grot?
Wie zou dan niet de fchuldige eerzuc.':t 1vraaken,
Wïe voor deez' f af , gewaad, en bly gejIel,
Niet graag en fl ant , en praal en pracht verliezen,
Des Kiuiz'naars luit, en onbefprooken cel ,
Voor 't ,voeltooneel der waereld niet verkiezen?

„ Binnen den aftand van eenen fnaphaanfchoot van dit

overblyffel van Eden zyn de resten van een oud kluizenaars

verblyf, genoemd ST. PETRO. Terwyl ik daar was , volgde
myn kluizenaar my maar ik was ook op de eenzaamheid geteld.
Ik had juist een fchoon vogelroer gekoft te Barcelona', en
toen by kwam, was ik bezig met my te bedienen van de geheiligde plek , om myne gelofte te doen , dat ik het nooit zou
gebruiken. Inderdaad, waarde Heer, 'er zyn fommige Poorten
van vermaak zo wel als fommige finarten , die te flerk zyn
voor het lichaam om ze te draagen.
„ Ik wenschte wel, door de pen van eenen meesterlyken
Wysgeer, eene bondige redekaveling te zien opgefreld over
de duurzaamheid en overmaat des vermaaks, en die der
fmarte, welke des menfchen leven vervult. Ik zou denken,
dat wy, wanneer wy de vermaaken en de fmarten, die in
het algemeen den tnensch ten deel vallen, niet elkander vergeleekcn , zouden vinden, dat wy veel beter gefchikt zvn om
aanhoudende tinart , dan om eene lange achtereenvolgende
reeks van vermaaken, te verduuren. Waar is de man, die het
vermaak geduurende vierentwintig uuren achter een (niet hoe
groote kunst 'er ook verfcheidenheid in gebragt wierd,) zou
kunnen verdraagen , zonder vermoeienis , zonder weerzin ,
zonder last , en zonder te wenfchen om rust te zoeken in
eene fluimering? maar achtereenvolgende pynen kunnen doorgeftaan worden geduurende een langen tyd, zonder oenigen
den geringfien trap van ruste : hoe dikwyls flelt de fehrandere
wreedheid van dwingelanden de menfchen op de barbaarfche
proef van deeze droevige waarheid ? Men moet daarom befluiten, dat de natuur der finarte veel duurzaamer is dan die
des vermaaks . en het is niet bezwaarlyk de maat der fmarte
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met die des vermaaks in het menschlyk lichaam te vergelyken.
Laat uw lichaam , by voorbeeld , aangevallen worden door
geweldige pyn, of uw geest door de diepite kwellingen; welke vermaaken kunnen u dan aangeboden worden, die in haat
zyn van de ëene of de andere af te wenden? Die voorwerpen, welke zy met de grootfte greetigheid en brandende begeerte najaagden, en die onze zinnen meest innamen, verliezen dan, alle hunne bekoorlykheden ; zy worden niet alleen
fmaakloos , maar haarelyk. Aan den anderen kant, welke
vermaaken, hoe lieflyk, zyn krachtig genoeg om den flag van
zwaare kwellingen te kunnen wederflaan P Geen vermaak kan
my van lichaamlyke fmarte verlossen ; maar 'er 7yn zorgen
genoeg , die in haat zyn my te berooven van lichaamlyke
vermaaken. Waar is het vermaak, dat vermogende is my van
tandpyn te geneezen ? Geef iemand eer, rvkdom , en alles
wat weelde , of het •vernuft van anderen , kan uitvinden, en
ik wil aanneemen kwellingen en rampzaligheid voor hem te
vinden , die genoeg zullen zyn, om elk denkbeeld van ver
te doen verdwynen. Om kort te gaan,-makvn'dèel
myn waarde FIeer, 'er is geen vermaak in Raat ons te beveiligen voor elende, en elk mensch brengt het groot(le gedeelte
van zyn loeven door als Bene prooi der kwyninge, der rampzaligheid, en der wanhóope. Zodanig is het onvermogen des
vermaaks , zo groot de magt der linarte. Indien deeze fchildery eenige gelykenis heeft naar het gemeene lot der menschlykheid , zeg my dan, of ik niet de plek gevonden hebbe ,
alwaar ik, indi èn ergens een waarlyk gelukkig mensch leeft,
mag zeggen, ecce homo (*).
„ Deeze luiden zyn inderdaad weezens in het Paradys ;
gezachlust, trotsheid , nyd, toorn en ftaatzucht zyn de hartstochten, die in het algemeen den fterflyken mensch beroeren;
maar die hartstochten zyn onbekend op deeze geheiligde plek.
Liefde, weldaadigheid, goedwilligheid en menschlievendheid,
worden alleen hier uitgedeeld met ruime handen, aan alle die
gebrek ly'den, of 'er om vraagen. Hoe zeer is dan het lee.
ven deezer kluizenaaren verheven boven dat van eenig Koning
in het Christenryk ? Ten ware wy Koningen konden vinden,
die alle hunne magt aanwendden , om hunne Onderdaaneri
vry en gelukkig te maaken, door eene naauwkeurige onderhoudinge der wetten , en door eene vaderlyke zorge voor hun.
volk. Er is, naar myne gedachten , niets zo vernederende
voor de menschlyke natuure, als dat men alle gedeelten der
bekende waereld rond zie, en gewaar worde, dat zo veele
millioenen volks geregeerd worden door een half fnees (t)
dwin(") [Zie den mensch.]
(t) [Ik l,eube geen beter woord geweeten , om hier en elders het En-

;etfche Jcore, dzt een getal van twintig betekent , te vertaalen. Het is
een
Aa
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dwingelanden! Welk een zegen is het geboren te zyn in dit
gelukkig Eiland , alwaar de Koning en deszelfs Staatsdienaars
zo geëerbiedigd worden, om hunne menschlievendheid, recht
braafheid en oprechtheid ! 4lwaar mannen, uit-var.ighed,
alle Volken , die veezenlyke verdien1e hebben, verzorgd worder , zelfs by voorkeuze boven de inboorelingen , alwaar geene verdeelingen in den Raad ontgaan, die de beftuurders kunnen dwarsboomen in hun groot oogmerk, om de fchattingen
te huis te verlieten, door ze te leggen op de fchouders van
buitenlandfche Regenaaten. In het kort , alwaar vrede, eens .gezindheid , liefde en vriendschap heerfchen meer dan op eenige andere plaats der bekende waercld.
„ Het deed my leed, dat myn waard geen Engelsch , en
ik geen Spaansch genoeg verfstond om hem den zin op te geeven der regelen , die gefchreven zyn in de Alcove van den
armen SHENSTONE, te Leafowes,

Cy die u baadt in hooffchen zegen,
Ban rykdom 's duizeikring de zoete rust verruilt;
Denkt niet verkeerd , niet ongenegen
Van hein, die vergenoegd en fill zich hier verfchuilt.
„ Ik hebbe de overige regels vergeeten ; maar dus eindi
gen zy:
Want feilen zyn in 't woelig leeven,
Daar 't vreedzaam landverblyf volkomen vry van is."

-

een fined Nederduitsch woord , nog tegenwoordig in gebruik op de H ul.
andfhc 7ecdorpen en in Friesland , tehoon in de 1lol'landfehe Steden
weinig bekend.]

GefcTiiedenis der Mensehheid , door ISAAC ISELIN, Dr. in de Rechte i en Raadfchryver te Bafel. Eerfle Deel. Uit het Hoog
naar den vierden en vermeerderden Druk: Te .Arnf er -duitsch
Weppelman, 1783. Be1ralven het Voorwerk en-da+n,byJ.
den Inhoud, 310 bladz. in gr. of2avo.

Ej ene wysgeerige gefchiedkundige befchóuwing van den Mensch,

+,o:Sr bet oplettend in agt neemen van 't ontwikkelen zyner
vermogens, en de daar uit ontftaande werkzaamheden, is zeker een onderwerp, waarin ieder Mensch, die oenigen trek
it oefening heeft , natuurlyk belang moet (lellen. 't Kan des
tienzulken niet anders dan aangenaam zyn , dat de Heer Ifelin
dit Stuk opgevat, en zig bevlytigd heeft, om het zelve met de
uiterfe oplettendheid na te gaan; waar voor zy hem te meerder dank zullen weeten p naar mate zy, in 't doorbladeren
van
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van- dit Werk, te meer zullen ontdekken, hoe zyne gegronde
Loc n,s chkennis ,_.die uit de Mcnschlyke natuur zelve ontleend,
en door de Gefchicdenis bevestigd wordt, hem in Raat geheld
heeft, om dit onderwerp op do lecrzaamfe wyze te behandelen. Hier door heeft zyn td. , om zo te fpreeken, een gereeder weg gebaand , op welken men alle verdere onderzoekingen deswegens ,. zo ter •beprgevinge als ter uitbreidinge
zyner opmerkingen, re g elmaatig kan voortzetten; waartoe dit
relchrift, als ten boogIte nuttig, met volle regt, aangepreezen
mag worden.
Het thans in 't Nederduitsch afgegeeven eert e Deel is gefchift in vier Boeken, welker eerie .eerie Geestkundige befchou'wing van den Mensch behelst. In 't zelve overweegt de Au;héur, met naaq»ykeurigheid, der.Menfchen vermogens en neiii gén, verfchillenden aart niet de daaruit voortvloeiende be-

ryven, en gefchiktheid tot een hoogeren of laageren trap van
geluk; tevens in aanmerking. neemende, 't geen daar toe eene
iuveezenlyke betrekking,.of daarop, 't zy een gunftigen, 't zy
een.onguníhgen, invloed heeft; 't welk hem ten laatie tot dit
,fluit brengt. ,; De Menschlyke Geest dingt derhalven, tus„ fchen Verfitand en Onverfiand, Deugd en Oi deugd, Ellende en
„ Geluk, onvermoeid naar Genoegen. De behoefte van Gewaar,, wordingen is' het eenig beweegrad van zyne Werkzaamheid.
De Wysheid en de Deugd . zyn de eenige werktuigen van
zyne Gelukzaiigheid; en de Dwaasheid en Ondeugd de eenige
, bronnen van zyne Ellende." . Na deeze algemeene

overweeging van den Mensch in 't afgetrokkene , verledigt zig
çle Heer Ifelin , tot bene byzondere befehouwing van den
^vIensch, in den Raat der Natuur, in dien der Wildheid, en in
't begin van den befchaaf den ,Baat, tot de- vastflelling van de huis lyke famenleeving. Zyn Ed. fchift de drie volgende Boeken van
dit Deel, ter aanwyzinge van 't geen we van ieder deezer
drie Staaten kunnen opmaaken, door behulp der Gefchiedenisfe
en der I'hysgeerte ; welken . hier, .gelyk hy te regt opmerkt,
heeds (amen moeten gaan. „ Deeze tog, zegt by , is altyd
, zeer zwak , als zy van geene nier onderleund word , en
„ geene is meestal onnnt en dikwils fchadelyk , als zy van
„ deeze niet verlicht word." Met deezer behulp levert hy
ons, in die drie Boeken, een Wysgeerig Gefehiedkundig doorloopend verlag van eiken Staat , en den trapsvt•yzen overgang
der menfehen van den eenen tot den anderen Staat; niet oor
bedenkingen over 't geen, naar de verfchillerde-cjelkndig
omitandighedea , op onderfcheiden wyzen, daar toe medegewerkt heeft. - - Op den inhoud van ieder Boek byzondcr
gil te flaan, zou ons zeker te ver doen uitweiden : om egu'r
den Leezer een algemeen denkbjeld van 't voornzame beloop
te geeven, zullen wy 's flans verdeeling en tvaardeering der
.?lenichen, mitsgat.i hymne verdeeling der Fuiken, bier nug
-
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voordraagen; als Stukken, die ons den hoofdzaaklyken inhoud
van dit Werk genoegzaam leeren kennen. In 't eerste
Stuk merkt onze Autheur aan, dat men de Menfchen, hoe oneindig ook van elkanderen onderfcheiden, zo wel niet betrek
hunne werkzaamheid als met opzigt tot hun geluk,-kingto
nogtans zeer gevoeglyk in drie Hoofdklasfen kan verdeelen.
„ Tot de eerfte klasfe, zegt- hy, moeten die geenen gerekend worden, welke, even gelyk de Beesten, onder de opperheerfchappy der Zinnen en der Zinnelyke Driften ftaan, welke
hunne Verbeeldingskracht zeer weinig, en hun Verfland geheel niet, verhoogd hebben; in welker Geest daarom veel meer
donkerheid dan klaarheid, veel meertraagheid dan werkzaamheid heerfchen; welker bégeertens zich tot zeer weinige, en.
kel zinnelyke behoeftens bepaalen; welker neigingen zich tot
een zeer klein getal van Wezens, die hun tot bevrediging van
hunne begeertens behulpzaam • zyn , , uitftrekken ; en welker
ongenoegen zeldzaam verwekt "worden,; én altyd ook zeer
weinig Menfchen betreffen kan ; die dus wel Egoïsten zyn
moeten , maar die in 't gemeen onfchadelyke, en onbekwame
om de gevolgen hunner handelingen in te zien, en dus ;nityd
fchuldelooze Egoïsten zyn." Zo komt de Mensch, naar 't
denkbeeld van den Heer Ifelin, ons gemeenlyk voor in den
float der Nat ,sure..
„ De andere klasfe, vervolgt onze Autheur, maaken die genen uit, welke hunne Zielsvermogens meer verhoogd hebben;
by welken de Verbeeldingskracht magtiger is den de Zinnen ;
maar de Reden zwakker dan de Verleelding; in wdlker ziel meer
kiaarheid dan duisterheid , snaar echter -meer verwarring dan
duidelykheid en orde zich bevinden; welker begeertens -zich
tot menigvuldige voorwerpen kunnen uitftrekken, dewyl de
Verbeelding geene paalen heeft zoo als de Zinnen ; welker
liefde zeer veele Weezens omvatten kan, dewyl zeer veelera
hun dienhuig kunnen zyn; welker haat nog uitgefl:rekter en
heviger zyn moet, dewyl elkeen, die hun niet dienstbaar is
door het geen hy heeft of doet, de- bevrediging van hunne
Begeertens en Hartstochten wel dra in den weg kan flaan
die dus insgelyks Egoïsten, maar in den hoogtien graad fcha-delyke en verderflyke Egoisten zyn mócten; fchuldeloos, zoo
lang zy dom zyn, en misdadiger, hoe meer zy in kundigheden en inzigten toenemen." Zo vertoont zich de Mensch ,
gelyk de ondervinding leert, veelal in den float der Wildheid,
doch met eerie zeer merkbaare onderfeheidicg; 't welk den
Heer If'elin verder doet zeggen :
„ In deeze klasfe zyn oneindig verfchillende onderdeelingen;
alhoewel Verfland en Rede de Kundigheden en Neigingen van
die genen , die hiertoe behooren, over het geheel nooit bezielen, zoo verheffen zy zich echter dikwils in zekere deelen
tot eenen buitengewoonen graad van volmaaktheid, en dus
bren.
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brengen zy ze in zekere Poorten zelfs tot het verhevene. Dus
bereiken formige Menfchen , die over het' geheel eenen zeer
laagen graad van gezond Verfland bezitten, en dien voor al
het overige zeer beperkte en zeer ongefchikte bekwaamheden
ten deele zyn gevallen , dikwils in de Dichtkunde , Welsprekendheid, Muzyk, en alle fraaie Kunften , in de Krygskunde,
Koopmanfchap , zelfs in de Staatkunde en veele andere zeer
uitgebreide Wetenfchappen , eene aannierklvke volkomenheid.
„ Dus verwerven zich ook veele geringer Geesten, die het
juist in een klein luk tot het verhevene brengen, door den
gelukkigen invloed 'der verbeelding, nuttige en aangenaame
hebbèlykheden; en het kostelyk voordeel., van zich aan orde
en redelyke bevelen te onderwerpen.
„ Anderen integendeel ,die insgelyks tot deeze klasfe behoo.
ren , zyn niet zoo gelukkig. De Verbeeldingskracht fchynt
hun geen anderen dienst te bewyzen ; dan dat zy aan hunne
Begeertens en Hartstochten eene buitengewoone hevigheid, en
Bene volkomene overmagt geeft, dat zy alle hunne opmerk
voorwerpen alleen vestigt , en allen-zamheidoprlv
aanwas der hooger Zielskrachten by hen ilremt en verdonkert." . Dit laatíl:e is, volgens den Heer Ifeln, veelal
het lot der geenen die in den fiaat der Wildheid leeven ,
waaruit ze gemeenlyk, niet dan by trapswyze vorderingen,
overgaan tot den Befchaafden Staat, waaronder by die volgende ktasfe betrekt; welken by aldus befchryft.
„ De derde klasfe beftaat uit . die Menfchen , by welken de

Rede de heerfchappy handhaaft, over de Zinnen en de Verbeelding.

Derzulker begeèrtens zyn oneindig uitgefrékter, dan de begeertens der Menfchen van de eerlie klasfe, dewyl ervaaring
en rede hun de 'oneindige menigvuldigheid der goederen bekend gemaakt hebben, tot welker genot de goede Voorzie
geroepen heeft ; maar zy zyn niet onor--nighedMfc
denlyk en losbandig, gelyk de, Hartstochten der genen, welke
door de verbeelding beheerscht worden, en zy bepaalen zich
binnen de enge perken der Natuurbehoeftens , zoo dra het
welzyn van anderen zulks vordert. Want hunne liefde flrekt
zich tot alle Wezens uit, welken zy zich ten nutte kunnen
maken, en dryft hen aan, om in elke omflandigheid het groot
hun mogelyk, goed te doen; en voor haat zyn zy des te-fle,
minder vatbaar, hoe meer zy hun Verband opgehelderd en
hunne Rede verfleikt hebben; en hoe meer zy daardoor overtuigd zyn, dat elk meusch een werktuig tot gelukzaligheid
voor elke!) anderen behoort te zyn. Wanneer zy derhalven
E.,oïsten zyn, dan zyn zy het in den verhevenften zin, en om
dat de Mensch aan anderen niets goeds doen kan , zonder zyn
eigen geluk te vermeerderen.." Hierop befluit de Autheur
deezé zyne verdee ing en waardeering der Menfchen aldus.
Aa3
Wan-

1. I SE L I N

344

„ Wanneer het grootte deel van een Volk nog tot de. eerlie klasfe behoort , dan leeft het in den Raat der Eenvoudig=

beid.

„ Maar is het grootlie en heerfchende deel van zulk een
Volk onder de dwingelandy der Verbeelding zoo zeer ver
dat het zich .meer van Gemoedsbewegingen en Harts--drukt,
tochten laat voortflepen , dan dat het aan de Rede, gehoor
geeft, dan bevind zich zulk een Volk in den flaat van Barbaarschheid,
„ Integendeel naarmate onder Benig Volk de hooger bekwaamheden zich uitbreiden en verfterken , naarmate wyze en
verftandige lieden inrigtingen , orde en óvereenfemming by
het zelve vastflellen; naar mate eene deugdzaame en verlichte
Regeering, die handhaaft, en tot werktuigen maakt van eenen
algemeenen welfiand,.naar die mate word een Volk befchaafd,
achtiugwaardig, en gelukkig."
Overeenkomfig hier mede befchouwt de Heer Ifelin den
Mensch, eerst, in den Staat der Natuur, gaande denzelven na,
zo als die zig voordoet, in 't enkel dierlyke en 't zinnelyke',
tot dat de zinnelykheid trapswyze verhoogd wordt door de
verbeelding; waarmede deeze Staat, in welken alleen de wet
der driften den Mensch beheerscht , elgenlyk fchynt op to
houden, Dus, niet het afloopen van het tweede Boek, op de
grenzen van den Staat der Natuure gekomen zynde, merkt hy
op, dat men de Volken van daar, door zeer natuurlyke reden,
in twee klasfen kan verdeelen,
„ De denkbeelden van volkomenheid, orde en van recht=
vaardigheid werden , zegt hy, by het eene deel van 't menschdom rechtmatiger duidlyker en gemeener. De bekwaamhear meer en meer uit; de gezindheden wor.
den breiden zich da
den 1leeds zagter; de naarftigheid daaglyks werkzaamer, en
elke trap van volkomenheid, die de Mensch bereikt had ,
maakte hem den voortgang tot een hooger gemaklyker. Ondertusfchenr is het zeer waarlehyn!yk, en het zal genoegzaam
duidelyk blyken, uit het vervolg van onze aanmerkingen , dat,
.zelfs by de gelukkigl'te Volken, orde, welwan d en rechtvaardigheid niet hebben kunnen bevestigd worden, voor dat grog•te wanordens waren voorafgegaan; voor dat oorlogen, veroveringen en onderdrukkingen de Geesten van den eenen verheven, en de Gemoederen der anderen in banden gebragt hadden. Dan, alhoewel ook deeze oormen by hun noodzaaklyk
geweest zyn, fchynen zy echter niet van de uiterl{e hevigheid,
en niet van zeer langen duur geweest te zyn.
„ By andere Volken in tegendeel bleven de gróote denkbeelden, op welken de welvaart des Menfehen gegrond is , of onontwikkeld., of zy werden zelfs in de eerue Zaaden verftikt.
De eenvoudigfte en natuurlyke aandoeningen van het hart verjasterden, werden verwilderd, of beperkten zich zeer teut cie
ge..
,
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gering(ie voorwerpen. De zaadeii van groote bekkaatnl'eden
werden vernietigd of vergiftigd. De Geest bleef in eene diepe
flaapzucht, en het Gemoed in eene verfchriklyke woestheid."
Dit laafite was het lot veeler Volkeren , en is 't nog heden
min of meer van alle dezulken , die in den Hiaat der lj7ildheid
leeven; gelyk ons de Heer Ifelin dezelven in het derde Boel
afmaalt. En hier op ontvouwt hy, ten laatfie, in het vierde
Boék, den overgang tot tien bejchaafden Staat; in welks nafpooring hy ons vertoont, hoe 't Menschdom, overeenkomf;ig
met zyne bovenllaande aanmerking, niet dan na menigvuldige
en aandoenlyke afwisfelingen van Tooneelen , zig trapswyze,
van de Eenvoudigheid en Wildheid, tot de Zeden, Wetten,
Kunflen en Weetenfchappen verheven heeft.

Proeve over het lachen en gelachverwekkende in fpreken en fchrv.
ven, door j BEATTIE, L. L. D. Hoogleeraar in de Natuurlij.

ke Wijsbegeerte en Redeneerkunde aan de Hoogefchoole van A.
berdeen , enz. Uit het Engelsch in 't Nelrlandsch overgezet ,
en verrijkt met eene Voorrede n =,'en eenige voorbeelden u't Ne
Schriften. 1'e Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon,-deruitfch
1783. Behalven de Voorreden, '59 bladz. in gr. oftavo.

n deeze Proeve verleent ons de Hoogleeraar .Peattie eene
I naauwkeurige
behandeling over een vrolyk en tevens nuttig

onderwerp; over 't geen 'er vereiseht wordt, om, het zy in
't fpreeken of fchryven , gelach te verwekken: ''t welk den_
zulken, die 't daarop toeleggen , leert, wat zy` ten dien einde in agt hebben te neemen; en tevens, aanwysc; hoe men
gegrond over alle Poorten van vóortiellingen van ;dien aart moge. oordeelen. Ter ot^tvouwinge hiervan gaat by eerstlyk na,
zo het onderwerp zelve, als de gevoelen eenigerWysgéeren;
over de bepaaling: Wat byzoncerlyk eigen is aan die dingen,
welke gelach verwekken, of liever aan die dingen , welke in 12et
gemoed die aangenaa►ne aandoening, of dat gevoel., doen ontfi'aan,
waarvan lachen het uitwendig teken is. Opgemerkt hebbende
dat elk deezer gevoelens iets aanneenielyks hebbe, doch dat
geene van die op zigzelve voldoende geagt kunne worden,
legt hy 't 'er op toe om dit Stuk verder tia tè fpooren. Men
mag, zyns oordeels, wel als eene gronditelling opgeeven, dat
het gelach ontflaat, „ uit het, ontdekken van twee of meer
voorwerpen of denkbeelden , waerdnor het verftand neigt,
om Bene vergelijking te maken." By de ontvouwing hiervan wordt hy geleid tot de gedagten, , dat de ongelijk, , . foortig e deden van een gelachverweltkend voorwerp of
denkbeeld dadelijk zoo vereenigd moeten zijn, dat ze, als
„ 't ware, één geheel uitmaken, of althans ondert}eld i; cercin
worden, zoodar,ig te zijn." Zulks doet hein b'cflilire►n , dt
Aa 4
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het lachen ontflaat, „ uit het gezicht van twee of meer, on.
„ befaenbaere, wanvoeglijke of ongelijkfoortige deelen , of
„ omilandigheden, aangemerkt als vereenigd en te faemgelleld
„ tot één voorwerp, of als verkrijgende een foort van onder„ linge betrekking uit de bijzondere wijze, waarop het ver„ hand 'er kennis van krijgt." En overeenkomllig hier mede
mag men, volgens hem, in algemeene bewoordingen wel zeggen, „ dat de oirzaek van lachen ,, of het gelachverwekkend
,, onderwerp beftaet in eene tegen(elling van gepastheit en
ongepastheit, of van betrekking en gebrek van betrekking,
„ in het zelfde onderwerp; 't zij dan waerlijk of in onze
„ verbeelding , vereenigd."
De Hoogleeraar erkent wel, dat deeze omfchryving niet in
alle deèlen voldoenend is , maar by beweert egter, dat zyne
geopperde helling, ten minfte in zo verre ftreek houdt,,, dat,
,, fchoon elke vereeniging van firijdige voorwerpen geen ge„ lach verwekt, nochtans elke gelachverwekkende vereeniging
„ beftaet uit niet bij elkander voegende voorwerpen." Verder
kan men 't, zynes agtens, niet brengen. ,,Het is," vervolgt
by, „ daerom, alleen door eene opgave van gebeurtenisfen of
,, voorbeelden, dat eenige (telling_ van deeze Poort kan ge„ ftaefd of over hoop geworpen geworden. Dooreenezodanige
„ opgave is bewezen ,'of kan men 'bewijzen, dat de voorgaen„ de Bepalingen ongegrond, of niet genoegzaem volledig zijn.
„ Eén enkel voorwerp , 't welk geene ongelijkfoortige zaken
„ of perfoonen vereenigt, of onderlield wordt te vereenigen,
„ zou insgelijks het ongenoegzame der tegenwoordige bepalinge
„ toonen; en ik wil niet flaende houden, (want waerlijk ik
kan niet,) dat 'er geen ?oodánig voorbeeld kan worden
bijgebracht. Het zou een vergeeffche poging zijn alle de
„ voorwerpen te willen opnoemen, welke gelach kunnen ver„ wekken ; en uit dien hoofde konnen wij nimmer hopen,
die algemeene hoedanigheit, zonder eenige mogelijkheit van
twijfel , daer te hellen, welke volttrekt eigen is aen alle
„ gelachverwekkende zaken of perfoonen, die 'er zijn, of ge,, weest zijn, of konnen worden uitgedacht. Alles, wat men
„ in een geval van. dezen aert kan doen, is , door eene ver„ fcheidenheit van voorbeelden te wonen, dat de nu opgege„ ven ftellin; vollediger en beter gegrond is, dan. éenige der
„ voorgaende." Eh ten bewyze hier. van fchikt onze Autheur
het overige van - het tweede Hoofd Ituk; brengende in het
zelve eene verfeheidenheid van voorbeelden , die zyne flelling
,

f

bevestigen.
Voorts gaat by in het derde Hoofdhuk na, waar uit het
voortkome, dat zodanig iets niet altoos gelach verwekke; en
zulks brengt hem , met het afloopen van het zelve , tot dit
hefluitend voorffel , waarin by alles korrlyk te zamen trekt.
^---- ,, Vraegt men dan; Welke is die hoedanigheit der dingenII
-
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gen, 'waerdoor dezelve die qengename aendoening , . of dat ge„ voel , in beweging brengen, 5vaervan het lachen het uiterlijk
', kenteken is? Ik antwoorde: Deze is een ongewoon'
mengfel van betrekking en tegenfirydigheit , ten toon gebeld,
of onderheld als te faem vereenigd , in het zelfde onderwerp.
Vraegt men wederom : Zal zoodanig een v:esig fcl al„ toos gelach verwekken ? — mijn antwoord is : -- Het
„ zal altoos, of meest altijd, de neiging tot lachen op,vekken,
,, behalven dan , wanneer de gewaerwording van dit mengtel ver r, -zeld gaet met #enige andere aendoening van grrooter gezach."
„ Men kan niet verwachten, dat ik een volledige lijst zal geven van die aendoeningen, welke ,:4n eene gezonde ziel, de
neiging tot lachen gemeenlijk bedwingen of.overtwinnen. Ver
deze zijn in den loop van dit onderzoek aenge--fehidnva
wezen. Wij hebben uit de bijgebrachte Voorbeelden gezien,
-stat redelijke afkeer, medelijden, vreze, walging en bewondering onder dat getal behooren, waerbij elk, die gewoon is
op te merken, wat in zijn eigen gemoed omgiet, welligt
meer andere zal konnen voegen. Ik .weet wel , dat de
kracht onzer verfchillende acndoeningen, in vergelijking met
elkander, niet even dezelfde is in ieder mensch. In fommige
hebben de ernftigfte aendoeningen zoo verre de overhand, dat
de neiging tot lachen maer zelden werkt,, en dan nog met
weinig aendrift; in andere heerscht de laetfle zoo fierk, dat
de eerlte naeuwlijks ooit in faet zijn, haer vermogen te wederf'raen. Het is nier wel mogelijk , grondbeginfelen op te
geven, welke de bijzondere verfchijnzels bij ieder mensch geheel en juist bevatten. Deze zijn fomtijds zoo onbeftaenbaer
met den algemeenen regel van ieder foort, dat zij gehouden
mogen worden voor afwijkingen van den gewoonen loop der
natuur. In het nafpooren der eerfte beginfelen van dat lachen,
'waer in de ziel een bijzonder deel heeft, (Sentimental Laugher (*),) heb ik het zelve alleenlijk onderzocht, zoo als ik
des(') Door dccze benatmning ondcrfcheidt cie Authct'r den in dit Weik
beoogden Lach van den Lie+'lyken Lach. „ hit natuurlijk en onfclttildig
gelach , in tegenoverflelling van het kwaertacreig gelach , is," t?elyk by
reeds by den aanvang opgemerkt heeft, ,,tweeërlei. Het gelach, door kitteling veroorzeel;t , verfclip van dat, 't welk ontfaet bij her loze i dan
het vertelfe4 van de Ton. Her eerlte mag men een dierlijk gelach noemen;
maer liet laetíie zou ik, (indien her mij vrij (tact, een nieuw woord te
bezigen, 't welk onlangs zeer gemeenzaam is geworden,) liefst fentrtnenteel
[of verjlaadlljk gevoelig] boeten. Dit dierlijk en fentiraenteel gelach wordt dikwijls met elkander verward; maer her lier zich gemaklijk
onderfcheidcn. Ilet eerile is veeltijds buitenfpoorig; het laedie noot,
ten zij liet door liet ecifte tot een hooger mate wordt apgevo:rd. liet
laetfie is altijd aengeaar:r , zoo in zich zelf als in de oirzack ; liet ce! l e
,^ t
Alaervcri.
het voormunt.
k:.n^ inbci,lc ge^, alien is:ai^ii,;:: zijn. ---,
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deszelfs werking kón opfpeuren; bij het grooter deel van het

gros des mensebdoms."
Eindelyk deelt ons de Hoogleeraar Beattie, in 't vierde of
laatfte Hoofdfuk, nog mede, zyn onderzoek na de oorzaaken
van de meerdere uitmuntendheid onzer.Hedendaagfchen boven
de Ouden , in gelachverivekkende Schriften ; waaromtrent hy
aantoont , dat een zamenloop van omftandigheden gediend
heeft, om onze hedendaagfche Boert rijker en meer verfijnd of
keuriger dan die der Ouden te maaken.
Wy hebben geoordeeld op deeze wyze den Leezer best een
verflag te kunnen geeven van dit oordeelkundig Werk, 't welk
de Hoogleeraar Beattie met eene rchrandere opmerkzaamheid
uitgevoerd heeft, en 't welk met een leerzaam nut overwooren en nagedagt kan worden. Dan veelligt is dit voortel te
droog voor een Boek , dat zulk een vrolyk onderwerp behandelt; wel aan , we zullen het ten laatf}e nog vervrolykcn, door 'er iets uit over te neemen, dat gelach kan verwekken.
Onze Autheur, gezegd hebbende, dat het lachen dikwils
ontlaat uit de ontdekking van onverwachte gelykheid in voor
welke ongelyk fchynen te zyn, brengt hier van ver -werpn,
Poorten van voorbeelden te berde, die uit Engelfche-fchilend
Schryveren ontleend zyn; waarby de Nederduitfche Vertaaler,
gelyk hy doorgaans in dit Werk doet, ook voorbeelden uit
onze Inlandfche Schrifren gevoegd heeft. W y zullen
ons, om niet te breed uit te weiden, flegts tot één Poort bepaalen, welke de Hoogleeraar betrekt, onder dat ongelykfoortig mengzel, wanneer, gelyk by zegt,
„ Gewigtige, ernilige , en groote zaken op eene boertende
wijze vergeleken worden bij zodanigen, die laeg, beuzelachtig of gemeen zijn.
Koning Arthur geeft, in het Treurfpel van Torn Tuneb, eene
gelijkaertigheit op tusfchen twee aendoeningen, welke men
nooit te vooren dacht, dat iets met elkander gemeen hadden.
I feel

beftaet hierin. Het Bene komt altijd voort uit een gevoel of
aendoening , in het gemoed verwekt door zekere voorwerpen of denkbeelden, welke zich aen liet verftand opdoen; van welke aendoening wij ge
bonnen hebben, zelfs wanneer wij ons vanilachen onthouden.-wacroding
(Ik noeme deze aendoening iómtijds rifible Emotion [de neiging tot lachen]-;
en fomtijds Ledicrous Sentiment rgevoel vau 't grappige.]) Hét ander ontftaet niet uit eenig bezet of gcwaerwordirig van grappige denkbeelden,
maer van zekere lichaemlijke aendoening of prikkeling in het geen mei
dierlijke geesten noemt, komende, of fchijnende voort te komen, uit de
werking- van louter ftoflijke oirzaken. Ilet tegenwoordige onder
zich tot dat geenc, 't welk wij nu, bij onderfchciding, het-znekbpalt
fentimenleel [verftandlijk gevoelig] gelach genoemd hebben."
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I feel a fudden pain within my breast,
Nor know I, whether it proceed from love,
Or only the wind-cholic. Time must fhow (a).
„ Wijsheit" (zegt SWIFT in zijn Inleiding tot het Vertelrel
van de Ton,) „ is een vos, die u, na lang jagen, eindelijk
nog de moeite zal geven, om aen 't delven te gaen; —
„ zij is een kaes, die., hoe zij dikker, lelijker en grover van
„ korst is, dies te vetter zijn zal; en die de keurigfie tongen
„ best voldoet, wanneer 'er wormen in zijn ; — zij is een
„ Kandeel (b), die te zoeter fmaekt, hoe dieper men fehept.
„ Wijsheit is een hen, wier gekakel wij moeten
„ waerdeeren en opmerken, om dat 'er een eij op volgt. —.
„ Nog eens ; wijsheit is een noot, die, zoo gij geene oplet„ teade keuze doet, u welligt een tand zal kosten, en niets
„ geven dan een worm."
„ De Speelkunst in 't gemeen , bijzonderlijk die van het
Krijgsveld , is een voorwerp van groote deftigheit voor den
ernftigen Dichter , die dezelve omfchrjift met verhevene Zin
tael.
-fpeling dwufte
„BUTLER maekt, door een tegenoverftaende kunstgreep, een
gedeelte daer van belachlijk :

The kettledrum, whofe Pullen dub
Sounds — like the hooping of a tub (c).
Ik voel gansch onverwacht een' pijn in m%jne borst,
En weet niet, of die komt van liefde, of van de winden,
De tijd moet zulks doen zien.

(a)

(b) Sack-posf t is een Engelfcbe drank van fek, room, nootniusk^et,
geklopte eigeren en fuiker. Ik wist 'er niet nader bij te komen dan met
onzen Kandeel.
(c)

tSe Keteltrom , wier norschi gebulder
Klinkt.... als.... liet kuipen van een ton.

Behalven deze voorbeelden, en dat door dc-u Heer VN ALPHEN aengehacid
uit the Rape of the Lock, (arum=.i's Theorie, Ifte Deel bi. i99.) en die,
welke deze Heer bijbrengt uit HENNEBO: aldaar bi. 193.

„ Uw mond befchaamt het rood der fchoonfte bietekraoten."
en bi. 295.

„ Ik (chat die wettige verklaring
Zoo veel als'afgekeurde haring.'
zij liet mij geoorlofd, nog de volgende te voegen , waerin de fiiaekfcbe
vergelijking van groote of deftige met laege en beuzelachtige dingen niet
in fterk doorftraclt : dus vinden we in de verzameling van Koddige Opfcizriften, die zekerlijk over 't galkol w.irig eer docu aen den Stanek on.
^cr Natie , onder cie weinige dra eiijhe ook dit,
Voor
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Voor een Titnmermans deur.
„ Salomon was een wijs Torst , eta een magtig Koning
„ Hij timn2erde zijn Schepper .een huis en een vrom ;tg.
lMaar al ben ik zoo rijk niet, noch zoo verftendig,
„ In 't timmeren nochtans ben ik gaeuw en handig."
FOCQWFNBBIU!cII zegt

van dc Paleizen der Romeinen:

„ Date eer uw glorie blonk, daer pisten nu de honden,
„ En uw ,' e;ncerdst gebouw gelijkt een Vaïkenshok."
2

Deel bladz. o.

Dan no beter zullen hier fmaken en te pas komen de volgende regels uit
LANGbNDYR:

Een Preeker tegen een Poffer.
„ Uw R-iimnkunst is een kunst, gelijk het ben/big hoppen,
„ Lat

is een yaers vol zins tot varjiens to te pïoppen."

Antwoord van den Poëet.
„ L'w Preek7uast is een kunst, gelijk liet gouddraad trekken,
., Ika is een ;zorte;r text heel lang en jijr: te rekken."

Hof-Bosch- en Veldzang. In vier Zangen. Te Ut
bij de Wed. -J. v. Schounhoven, 1783. Behalven liet-recht
Voorwerk 134 bladz. in gr. oftavo.
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Uit de Opdragt van dit Dichthuk, aan welker hoofd wy leezen, plan myne Kleinkinderen REINItART IZAAK en MARIA
CLARA, Graaf en Gravinne VAN RECHITEREN, leeren wy de
ftichtelyke Maakder deezer Zangen kennen\, met naame CLARA
FEYOENA VAN RAESFELT geboren VAN SYTZAMA. Eene omwandeling in de Overyfelfche F.Iavezate Heemfe verleent haar Wel
Ed., in de beschouwing van den Hof, het Bosch, en de daar
liggende Velden, f'toffe tot Dichtkundige Befpiegelin--omtren
gen, die zy met Zedelyke Bedenkingen doorvlept. De manier van uitvoering heeft haare gevalligheid, waarvan het vol
Bene proeve kan trekken. Buiten het Bosch op het-gendto
Veld gekomen zynde, laat haar Wel Ed. zig dus hooren.
Straks valt het golvend GRAAN OP DE AKKREN mij in de pogen.
Hoe houdt mij al uw pracht verrukt en opgetogen,
Gezegend korenland, daar ge ons uw rijkdom toont,
En met uw rijke vrucht het werk der landlien kroont.
Hier praalt de beste je/zat , die 't aardrijk op kan geven.
Hier groeit en bloeit de fiaf van ons bouwvallig leven.
Wie wordt hier, bij 't gezigt van zijn afhanklijkhtid_,
X,et juichend tot de bron dier fchatte;i opgeleid?
Iloe
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Hoe fchoon fchakeert dat graan die hoogten en die dalen,
Met keur van verven, die om flrijd mijn oog onthalen,
Door velerlei gewas , gekweekt naar zijnen aart.
'k Ziá rogge , om 't voedend brood, door't gantfche land vermaard,
En bovenal gehard om gure wintervlagen,
Roe nijpend °en hoe fel , flandvastig te verdragen:
.7a, die, na 't woeden van een allerflrengte vorst,
Te voller airen voedt , te zwaarder halmen torst .
Kan ooit natuur een prent, met levendiger trekken
En aangenamer verf, voor 't fpeelend oog ontdekken,
Van de ongeveinsde deugd, die best in tegenfpoed,
Als weelde en waanzucht kwijnt, haar eedle vrugten voedt:
Ik vind hier weinig tarwe, om dat, in deze (treken,
De grond te ligt is, om dien vetten halm te kweken.
Natuur gaf elk gewest zijn eigen nuttigheid,
En zijn bijzondren aard, om, bij dat onderfcheid,
Die hand, die haar be/liert , te klaarder te doen merken.
Zoo vormt het• Wijs verband der Goddelijke werken
Een' band, die Adams kroost in maatfchappij verbindt,
Van de een tot de andere pool, zoo ver men menfchen vindt.
Wat zoete geur! zou hier een firoom van honig vloeien?
Of dampt de boekweit dien., nu midden in het bloeien.?
Gewis dat fchoon gewas, dat hier zoo fierlijk praalt,
En, als een z lvren Zee, bevallig rijst en daalt,
Ferfpreidt,hem door de lucht uit zijn getroste bladen,
Daar 't ijvrig bijtje op zweeft, om honig te vergareíi.
Blaar, och! vergaap u niet, mijn oog, aan. 't fierlijk luit,
De bruingebaste ,kern,. de in die bloemen zit ,
Toont zich wel minder fchoon,'doch wordt met meer verlangen.
Om 't nut voor mensen en dier, in bouwmans fchuur ontvangen:
Tot vreugde voor 't gezin, dat liever vrugt geniet,
Dar 't veld mee fchoon gebloemt op 't f erlijkst pralen ziet.
Die garst, hoe dipt omzet met dikke en ruwe fchalen ,
Zal, van dien last gepelt, ons op ,haar kern onthalen;
Of dranken lev.ren, die verkoelend zijn en frisch,
Vooral, daar -'t bloed verhit, de long onejioken is.
'k Zie haver, hoi van kruin, haar halmen uitgedreven,
Om 't hongrig paard te veen en nieuwe kragt te geven
En raapzaat , klein van Ion, doch rijk in vettigheid,
Een, prent die voor de deugd van 't nedrig leven pleit.
Kan zulk een. klein gewas een beek van olij zweeteis ?
Wie zou dien oceaan en al zijn froovnen meeten,
Waaruit natuur, zoo mild, zoo aangenaam en goed,
Al ons gebrek vervult en alle jèhepzels voedt.
'k Zie nog een rijk gewas, deel' akkers aanbevolen,
't Welk legeszijn loof vertoont. De vrugt houdt zig verfcholen.
.dardappels, voor ease eeuw Eztro a onbekend,
Elf
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Tat thans alom herugt. .7a, waar het oog zich wendt,
Het ziet dit aardgewas geheele velden dekken.
Geen vrugt kan tot meer nut van mensch en vee verfirekken
Geen vrugt groeit in ons land, die doorgaans beter faagt,
Die de armo@ meer verligt , meer algemeen behaagt.
J heerlijk Tempe! daar geen oogen zig verzadeu,
Dat u in eene Zee van zegening anoogt baden!
Hoe veel vesfchiit gij, van 't gewest, daar alles blaakt,
Of dat een jirenge lucht een' woesten bajerd maakt!
Hoe veel verfchilt gij van u zelf in vroeger jaren,
Toen deze velden een tooneel van woestheid waren,
Toen hier noch akkerman, noch fpa, noch kouter, war,
En 't woeste volk bier niets dan wilde vrugten las.
Maar, landvolk, roem niet in uw eigen vlijt en kragtept,
't Is God, die alles geeft.
Tafereel van harde Winters, doormengd met iaatkundige en Sandere gebeurtenisfen van die jaaren, in ons Vaderland. Door
j. it. HaRING. Te slmfeldam, by J. v. d. Burgh en Zoon.
Behalven liet Voorwerk, 236 bladz. in gr. oEtavo.
Kort verfbag van verfcheide harde Winters, zeden 't laar 954
tot op den tegenwoordigen tyd. Benevens binnen en- buitenland
berichten, wegens den harden Wi ster en de daarktit ont--fche
jlaane Overfiroomingen in 't jaar 1784. Bihalven 8e Voor,eden, 76 bladz. in octavo.
,

't weezenlyke onderwerp , de harde Winters, .zyn belde
Indeeze
Gefchriften ,genoegzaam van denzelfden inhoud ; ja

veelal woordlyk eveneens ; als behelzende een verft g van 't
geen men in vroegere Schriften wegens harde ''Winters , in
voorige jaaren vindt aangetekend; en eene verzámeling van 't
geen, wegens laatere harde Winters , in de Nieuwspapieren
gemeld is; des men, ten aanzien van 't Stuk zelve,' zo wel
met het eene als het andere, te regt kunne geraaken. Alleen
heeft de Heer Hering hier en daar nog eenigd' byzonderhe_
den, welken in 't kort verflag niet gevonden worden ; en 't
heeft hem goedgedagt, etlyke andere gebeurtenisfen, by wyze van vcrpoozing, tusfchen zyne berigten van de harde Winters in te vlegten. Men zou in zulk eene fchryfwyze gebeur_
tenisfen verwagten , die nog min of meer gemeenfchap hadden
niet, of voortvloeiden uit de gefl:eldheden dier tyden ; dan
hier toe heeft zyn Ed. zig niet bepaald; ze •komen alleenlyk
voor als invallende gedagten op 't geen omtrent die dagen gebeurd., en algemeen bekend is. Uit dien hoofde vindt men
'er veel in, dat men in een Tafereel van harde • Winters niet
zou zoeken,
THE-
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of de ervaaren Raadgeever voor de o,kedreeven
` eugd , van J. H. CAMPE. Een gefclienk aan zyne Yoedfler,ingen, en alle vollvasfen jonge lieden, die 'er gebruik van willen maaken. Twee Deelen. Te flmf erdam , by de Wed. f
Dóll, 1783. Bellalven liet Voorwerk , 537 bladz. in octavo.

THEOPHRON,

it Werkje is drieledig : het behelst (t.) Ondervindingen cr1
D Voorfchriften
ter gelukkige inrigtinge van het werkzaams

leeven. (2.) Lesten van voorzigtigheid, welken ons moeten
leiden in- dè verkeering met men(chen. En. (3.) Merkwaardige lesten, getrokken uit de Brieven van den Graaf van chesterfield aan zynen Zoon. Het een en 't ander is gefchikt voor
jongelingen, die zo ver gevorderd zyn, dat ze op zigzelven
in de waereld ftaan te treeden , en een aanvang te maaken
van hunne werkzaame bezigheid in dit leaven: ten einde hen
te waarfchuwen tegen alle verleidingen waaraan ze bloot geheld zullen zyn, en hun onder 't oog te brengen, hoe ze bcfiendig de Deugd ter harte hebben te veemen, om hun weezenlyk geluk te bevorderen, mitsgaders hoe omzigtig zy behooren te weezen in 't wel beftieren van alle hunne handelingen , om gelukkig te ilaagen in hunne bezigheden. 1 1eh
mag Tkeophron, die inkomt als een Man van ondervinding ,
met het hoogf}e regt een ervaaren Raadgeever noemen, en de
jeugd mag zig veilig op heng als een getrouwen Leidsman verbaten.
-

Historie van den Graave DLt VALMONT. Uit liet Franscli ver
Tweede Deel. Te Delft, by J. de Groot Pz., 1784.-tald.
In gr. octavo, aio bladz.
van 't eerfie Deel, hebben wy dit Ge
,U p het doorbladeren
als nuttig befchouwd (*), en in deeze gunlli--lchrift:eds

ge gedagten zyn we, by de leezing van het tweede Deel,
nog meer bevestigd geworden. Het berfe Deel fielt ons den
Graaf de Valmont voor in zyne losbandige 'en wispeltuurige
jeugd; waarin hy zig, door zyn wangedrag, herhaalde on_
heilen op den hals haalt. In 't tweede Deel ontmoeten wy
hem, als op den weg ddr Deugd gekeerd, en zyne denk. en
leevenswyze fchetst ons het character van een by uitfiek voortre#%lyk Man. Deugd en Naarfiigheid hebben hem met Rykdom begiftigd; hy keert, na Bene veeljaarige afweezigheid ,
weder na zyn Vaderland, en ontdekt eerlang zvnen Zoon,
voor wien by zig, uit hoofde van het vroegere voorgevallen,
egter geheel onbekend houdt. Fly weet, met een otnzigtig
be(*) Zie lieven, U. -6z,
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beleid, zig als een onbekend perfoon van groot vermogen by
zynen Zoon in te wikkelen, en brengt het, na verloop van
eenigen tyd zo verre, dat hy. gansch gemeenzaam. met zy_
nen Zoon en deszelfs Huisgezin worde. Zulks heeft voorts ten
gevolge, dat hy, hoewel fleeds onbekend, de opvoeding van
zynen Kleinzoon grootlyks op zig neeme. Van dien tyd af
komt by voor als een Gouverneur, die een Perfoon van aanzien
onder zyn opzigt heeft; die hem als 'Vriend en Raadgeever
op de Academie vergezelt, en hem als zodanig een byblyft,
tot dat by hem , -naar wensch , tot een gelukkig huwelyk
brengt. Het ganfche gedrag van den Graaf de Valmont, omtrent zynen aankweekeling , verleent Bene reeks van nutte lesfen, die met vrugt. in de opvoeding der Jeugd in agt genomen
kunnen worden ; het welk dit Gefchrift des te leerzaamer
maakt. De verfchillende omfandigheden in welken deeze Jongeling zig bevindt, en 's Graaven verfiandige leiding in ieder
an dezelven , geeven eene verfcheidenheid van voorbeelden,
die en der Jeugd , en den zodanigen aan welken derzelver op.
voeding is aanbevolen, te ílade kunnen komen.
en EMÍLIA , of de Standvastige Egtgenooten. Gevolgd
naar 't Fransch van den Heer DE VOLT/FRE. In 's Gravenha
ge, by J. Menfert, 1783. In octavo, 184 bladz.

LoDrwYK

eeze Roman herinnert ons eenigermaate het bejoop veeler
D vroegere
Romans. 'Er is een tyd geweest, dat bykans alle

Romans beflonden uit een gelykfoortig verhaal van verfchillende lotgevallen van twee Gelieven, die, op deeze of geene
manier, onder de Turkfche Natie in eene afzonderlyke flaaverny geraaken; na 't doorftaan veeler wederwaardigheden
e!kanderen ontmoeten, weder na het Vaderland keeren, en
aldaar hunne; dagei gelukkig eindigen; hebbende niet zelden
één of ricer uit de Ongeloovigen hen vergezeld, en het Christelyke Geloof aangenomen. Even dit is het beloop der gefchiedenisfen van Lodewyk en Emilia; maar de wyze; op welke de lotgevallen deezer Gelieven ontvouwd worden , is met
meer oordeel en fmaak gefchikt, dan men gewoonlyk in dat
opgemelde flag van Romans ontdekt. Het verwonderlyke is
'er juist niet in gezogt ; integendeel is de Natuur bellendig
in 't oog gehouden ; de gevallen zyn geregeld aaneengefchakeld; het tedere en aandoenlyke neemt den Leezer fleeds in,
en de kiefche flandvastige Min zegepraalt over alles, wat
dienen kon , om haar te verleiden of te verfirikken.
-

-
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LETTER- OEFENINGEN.
J.

D. MICHAëLIS, herklaaring der Gefchiedenis van de Regraavenisfe en Opflanding van CHRISTUS , volgends de vier
Jivangelisten. 1Vlet betrekking tot de tegenwerpingen , ge
Fragmenten ,en derzelver beantwoording. Uit-maktinde
het Hoogduitsch,door Y. VAN HAMELSVELD. Te ,4mfierdam, by J. Weppelman, 1784. 1i'ehalven het Voorwerk,
346 bladz. in gr. oftavo.

en flerk ter toets gebragte overwegingen
N aderherhaelde
bedenkingen en twyfelingen , wegens het Euangelisch verhael van 's Heillands begravenis en opilanding,
heeft de Hoogleeraer Michaëlis dit zyn Gefchrift vervaerdigd; om daerdoor in 't algemeen het zyne toe te brengen, ter ophelderinge van dat verhael, en wel byzonder
te toonen , dat de tegenwerpingen, in de zogenaenide
Fragmenten aengevoerd, op verre na het gewigt niet heb
welk zommigen 'er aen toeeigenen. Met dat oog--ben,'t
merk gaet hy het bericht der Euangelisten ftukswyze na;
deelt ons zyne aenmerkingen deswegens mede, en te gelyk zyne wederlegging der bedenkingen van den Fragmentlchryver. Zyn Hooggeleerde behandelt dit onderwerp met
zeer veel naeuwkeurigheid, en, fchoon het reeds herhaelde keeren door verfcheiden Schryvers ontvouwd is ,brengt
hy ons nog al etlyke nieuwe aenmerkingen over liet zelve
te berde, die de lezing van zyn Gefchrift veraengenamen
en des te nuttiger maken. Met het algemeen bekende, en
klare, houd hy zich genoegzaam niet op; maer tracht liet
min of meer duistere licht by te zetten, en deze en gene
byzonderheden, die, zynes oordeels, veelal niet behoorelyk opgemerkt zyn, ouderfcheidenlyker te verklaren, 't
welk hem meermaels den weg baent ter bondiger oplosfinge ener tegenwerpinge; te meer, daer de tegenbedenkingen niet zelden gegrond zyn op verkeerde bevattingen , en
dus inderdaed niet zo zeer gericht zyn, tegen 't Enangelisch verhael zelve, als wel tegen onoordeelkundige uitleg
Zo maakt, by voorbeeld,
gingen daervan gegeven.
de Fragmentrclnyver, om liet verhael van Mnttheus, nopens de Wacht by liet Graf, en het daerrncde voorgev-alBb
len,
VI. DEEL. ALG. LET T. NO. q.
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len , te loogenflr aifen , een grooten ophef van de on eloovelykheid, dat zulk een aaanzienlyk Collegie, als de
Joodtèhe Raed, op zodanig ene wyze gehandeld zou heb
Mattheus in dit geval niets van-ben.Itus(chgwa
dien Raed; by fpreekt Hechts van de Hoogepriesters en
Farifeen of Hoogepriesters en Ouderlingen; 't welk ons niet
noodzaakt om op den gelieelen Raed te denken, maar
veeleer, overeenkomftig met den aert van 't geval, tot die
gedachten leid, dat dit alles enkel betrekkelyk gemaekt
moet worden , tot ecnigcn der hevigfte en heethoofdigfle
vyanden van Jezus, onder de Leden van dien Raed. Het
aangevoerde is derhalven , gelyk de Hoogleeraer wel zegt,
„ eene tegenwerping of tegen een Hersfenfchim, die de
„ Optl eller der Fragmenten zichzelven gemaakt heeft, of
„ tegen ellendige verklaaringen, die hy, misschien om dat
hy die in zyne jeugd gehoord, en nooit zelf onderzocht
„ had, voor den echten zin van Mattheus hielt. Het is
„ waar , dat zulke ellendige verklaaringen aanleiding ,ge„ ven tot de meeste tegenwerpingen tegen den Bybel, en,
om dat juist cie Gelchiedenis van de Opflanding op
den Predikt}oel ook van lieden , die nooit iets redelyks
geleerd hebben , zo dikwils en zo wydloopig verklaard
„ of verdraaid word, zo ontftaan ook daartegen de mees„ te twyfelingen. Dit zyn twyfelingen, niet tegen Mat„ theus, maar tegen de Postillon, die ik den Opffeller der
Fragmenten van harten prys geef." Hier mede
op dit Stuk gekomen zynde , zullen wy de overige tegen.
werpingen van den Fragmentfchryver desaengaende, met
des Hoogleeraers beantwoording van dezelven nog laten
volgen.
„ Is de zaak (dus gaet de Opfaeller der Fragmenten
voort,) aar, waarom beroepen zich de Apostelen niet voor
iet Sanhedrin te ?eru/alem, waarom ook riet voor vreemdelingen, in Synagogen en voor Rechtbanken , op -liet getuigenis. der Wachters? waarom begeeren zy riet van Pilatus een
gerechtlyk verhoor van de Wachters? (die toch wel geene
bedevikingen zouden gemaakt hebben, ongeacht het eenmaal
ontvangen geld , om voor hunne Landslieden de waarheid te
zeggen.) Daar dit in het geheel niet gefchied, zo moet liet
verhaal van Mattheus leugen zyn.
„ Het antwoord moet ik onderfcheiden, daar de Optlel.ler alles zamengenomen heeft.
„ Te Jerufalem zelve (laan de Apostelen terf'cond in het
eer(Ie jaar eenige maaien voor het Sanhedrin, I land. III.
-

-
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IV. V. waarom beroepen zy zich niet hier daarop, dat
de Richters zelf de waarheid weten, en dringen op een
verhoor van de Wacht ? Ilier is het antwoord ligt;
om dat zy toenmaals nog niets van dat alles wisten, het
geen Mattheus $ of 14 of meer jaaren daarna wist, om
dat de Wacht nog niets had laten uitlekken. Hoewel, ik
duik, dat, indien zy ook iets daarvan geweten hadden,
liet nogthans dwaas geweest zou zyn, om, op het getuigenis van eerie Wacht, die voor geld reeds om te kopek,
was geweest, zich te beroepen ; die tegen hen getuigd
zonde hebben , indien de IIoogepriesters op nieuw geld
hadden gegeven.
Maar word 'er gefproken van buitenlandfche Synagogen B. v. in klein Afiën, in Macedoniën ,in Griekenland,
of van Rechtbanken in deeze Landen , voor welke Paulus
gebragt werd, B. v. Hand. XIII, XVI, XVII, XVIII , zo
valt de tegenwerping gantsch in liet belagchelyke. Daar
zou by zich op onbekende Romeinfche Soldaaten beroepen, die te Jerufalem in bezetting lagen , en die daar niemand kende? hem zag men toch nog in liet aangezicht,
of by als een eerlyk man uitzag ; maar van hun wist men
niet, of zy in de wereld waren! Daar zou by van, ik
weet niet of van de menigte, voor welke hy predikte, of
van de Richters, die daarenboven toch in het geheel zyne
klagers terílond afweezen , en de befchuldigingen voor
belagchelyk hielden, of hem ter(tond den anderen dag los
lieten, begeeren, dat zy aan den Landvoogd van Palestina fchryven, en eene verhooring van de Wachters zouden
te wege brengen. Met dit verzoek zoi hy immers uitgelagchen zyn; Benen Landvoogd van Palestina kon men niet
wet zulke zaaken lastig vallen, en by zou een Synagoge
die daarom verzocht, uitgelagchen hebben. Paulus bleef
immers meestal niet, zo lang in eene Stad, dat 'er antwoord had kunnen komen. Bovendien nog, voor de Romeinfche overigheden in Griekenland, werd by niet wegens de Op{ianding van Christus aangeklaagd, (te Philippen, om dat by eene Familie van haar gewin beroofd had,
en eenen Koning behalven den Keizer zou prediken,) en
zelfs in Palestina verhaalt Festus de befchuldiging der Joo.
den, dat Paulus van eenen zekeren eJ;s, die dood zou zyn,
zeide, dat lay leeft , niet eenen fchimpenden toon, omdat
die in het geheel tot geen rechtbank behoorde. hand.
X\V. 19.

„ De naam van Pilntr.s is c'itmaal o„ e1ôcdlyk onelukhi;
a
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kig gefield. Geen Landvoogd zou , by al het goede aantdenken aan 'e/fus , toch meer dringende redenen gehad
hebben, om zulk een verzoek van de Wacht te verhooreu , tot wells voldoening hem toch niemand dwingen
kon , indien niemand perloonlyk van de diefflal van een
Ligchaaui befchuldigd werd, af te flaan. En de verhooring van getuigen daarover, of iemand van den dooden is
opgehaan , is toch wel geen overigheid, volgens een ons
bekend recht , aan den verzoeker fchuldig. Maar nog
meer, Pilatus, die enkel op liet Paaschfeest te Yerufalein
was, maar anders te Cefarea zyn verblyf had, is niet eens
weder naar ;'eri falein gekomen , maar in het volgende jaar,
kort voor den dood van Tiberius, door Vitellius , ( den
Landvoogd van Syriën ) wegens de betchuldigingen der
Jooden, gevangen naar Italiën gezonden geworden: dus is
in den tyd, toen by nog in Palestina was, bezwaarlyk
iets van de omkooping van de Wacht , en liet geen zy by
het Graf van efus gezien had, ruchtbaar geworden. Hy
had niet terf'cond een Opvolger, maar Mitellius nam de Regeering van Palestina op zich, en deeze was den Jooden
zo genegen, dat eene foortgelyke klacht aan hem te doen,
de uiterfle dwaasheid zou geweest zyn. Men Iceze alleen
van zyne genegenheid voor de Jooden en den Joodfchen
Godsdienst, JosEPFIUS Oudh. XVIII. 4. §. 2.
„ Dan de Opfleller der Fragmenten fielt deeze tegenwerping nog onder een ander gezichtpunt voor, dat ik ook
verpligt ben te onderzoeken. Hy meent, dat de Leerlingen
van ; efus , die befchuldigd werden van het Ligchaam gellolen
te hebben, om hun eigen eere evil , op onderzoek van de zaak
en verhooring van de Wacht hadden kunnen en moeten aan
;

-dringe.

„ Dit zegt by ons waarlyk met eene genoegzaame onkunde van het recht. Het zou eene klacht van Opeifching
(provocatio ex lege dijtamari) geweest zyn, die wezenlyk
nog heden plaats heeft , hoewel zy in het gemeen van wei
uitwerking is, indien zy van Menfchen van geringen-nig
hind word ingebragt ; dan Rechtsge ?eerden onderrichten
my, dat zy op het oude Rorneinfche Recht eigenlyk niet gegrond is, maar enkel op eene Uitlegging der Donoren.
Doch tegen wien nu, en van wien, zou die klacht ingebracht worden?
Tegen wie? tegen de Soldaaten ? dan denk ik zouden
die by het verhoor daarop hebben blyven flaan, dat zy geilaapen hadden, vooral, indien zy nog eerie hartfterking
vara
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van geld ontvingen. — Tegen de Hoogepriesters ? maar
deeze befchuldigen voor het Gericht hen niet eens van
dief(lal, als zy voor liet Sanhedrin ftaan, derhalven hier
ontbrak alle grond tot klagen. Niets blyft 'er overig, dan eene klacht tegen een Stadspraatje; en zulks zou
'er zonderling uitgezien hebben.
„ En wie zou klagen ? zyne Leerlingen hebben hem ge
geeft niet te kennen de Apostelen hebben het ge--fOlen
daan, maar de een of ander van zyne Leerlingen en Aan
Geen één word 'er in 't byzonder genoemd, by-hangers.
gevolg kan 'er -ook geen één als beledigde klagen. Wanneer hier eens een Lyk vermist wierd,en 'er liep een gerucht in de Stad, dat de Geneesheeren het uit liet Graf
konden gehaald en ontleed hebben; zouden dan één of
meer Studenten in de geneeskunde eene klacht tegen iemand kunnen inbrengen ? Hy zou immers altyd zeggen , ik
heb uwen naam niet genoemd, en beweer in het geheel
niet, dat Gy het gedaan hebt. Het volgende kon in allen
geval doorgaan, dat de gantfche Geneesfiundige Faculteit,
ProfesJbren en Studenten zamen, eene algemeene klacht,
niet eene algemeene volma gt , inbragten, oni dat zy een
bekend en gepriviligeerd Genootfchap zyn, hoewel geen
Advocaat , (die uitgezonderd welke geld verdieneh wil
hun zou aanraaden, vermids 'er te weinig by-den,)ht
floc van zaaken zou uitkomen. Op die wyze hadden dan
hier alle de Christenen zamen moeten doen en klagen , ten
minf{ en die allen , welke , voor den dood van 7efus, aan
• efus, zelfs alleen in 't geheim, geweest wa-hangersv
ren. Een bekend en gepriviligeerd Genootfchap waren zy
niet, 'en welk eene Zegepraal hadden zy voor hunne vyanden bereid, indien zy zich dus aanílonds alle genoemd,
en eene klachte ingebragt hadden, die zy, zo de Hoogepriesters het Hechts aan meer geld by de `Vacht niet lieten ontbrceken, noodwendig, by het verhooren der Soldaaten, verliezen noesten. En voor veelen van hun, die
alleen heimelyke Leerlingen van 7eftus waren , zou 'er wel
geen gelegenheid geweest zyn ,om zich met de Apostelen,
die niets te verliezen hadden, by zulk eene klachte bloot
te geven ; zeker niet voor Nikodemus ,: ook niet voor 7ofef van 4rimathia , op welken toch wel het meeste ver
kon vallen. En als de geheime Leerlingen van-moedn
efur ontbreeken, dan is buiten dien het antwoord aan de
overigen klaar: wy meenen u niet, Yefus had buiten u
nog geheime Aanhangers.
Bb3
,flee
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„ De Opftelier der Fragmeme a dacht zelfs weinig (aarnan, welk een flerk bewys vo'ot de Opttandirg van Jefus,
by den Christenen ia de hand geeft, en hen,als 't ware,
noodzaakt, om het zelve te gebruiken. Ging 'er zulk eett
gerucht in de Stad, zeiden de Soldaaten iets dergelyks,
(en daaraan is echter toch niet te twyfelen , om dat Mattheus zo flout is, om het in Palestina zelve te fchryven,)
dan is het onbegrypelyk, hoe de Orerigheid, de Hoogepriesters geen onderzoek in 't werk fielden , en by den
Rorneinfclzen Landvoogd verhooring van de Wacht begeerden. Het Graf wás ledig, by het welk de Romeinfche
Soldaaten de Wacht hadden gehouden , op dat het tweede
Bedrog'' niet erger moge worden dan het eerfie : het werd
egter, want na predikten de Apostels openlyk, dat 7efus
was opgeíïaan , en hunne prediking maakte eene groote
opfchudding,, eerst in Palestina, en daarna in de geheele
wereld, doch van de laatfle wil. ik niet fpreken. Indien
'er zulk een bedrog gepleegd wierd, dat zo veel opfchudding veroorzaakte, zo zou toch wel ieder middelmaatig
verfiandige overigheid , die daarenboven nog zigzelven in
perfoon voelt aangetast , gelyk de Hoogepriesters doen
moesten, (Hand. V. o8 ) om verhooring en ftraf van de
Vacht, die geflaapen had, by den Romeinfchen Landvoogd verzoeken; maar dan ook zelfs in hun Rechtsgebied, (onder hetwelk alle Leerlingen van Yefus behoorden,) een zeer naauwkeurig onderzoek in 't werk !ftcilen,
wie het Ligchaam van Yefus geftólen had? en waar het
gebragt was? Gefchied 'er van dit` alles niets, elan is het
zeker, dat de overigheid by zich zelve van eene kwaaie
zaak bewust is , van een getuigenis van de Wacht , dat geheel
tegen hen kon uitvallen. Door een eenige goede verhooring
en Protokol, benevens het íiraffen van de \Vacht, zou
het geheele verdichtzel van de Op(Iand,ing ten eifade gebragt geweest zyn. Pilatus was van liet Sanhedrin, om
dat zyne handelingen bekend waren, zeer afhangelyk, en
1Vitellius de grootfke Vriend. der Jogden. Hadden de Wachters waarlyk by het onderzoek getuigd,: het geen zy in 't
gemeen zeiden, dan had men wel de Leerlingen van Yef ics , zelfs Nkódewuts en • ofef ,. gevangen kunnen nemen,
aizonderlyk verhoored , en tot bekentenis van de waarheid ,
ten laatften, •volgens het ;Romeinsch gebruik , de pynbank
kunnen gebruiken. Maar niets van dit alles. Daar moet
een byzondere rede, éen geheim, dat den Hoogepriesters
ken was, tot een grond leggen, indien zy geen onder.
zoek
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zoek in 't werk (lellen ,dat hun zo ligt geweest zou zyn ,
en waardoor zy op eenmaal de gaat the leugen en de
nieuwe Seéte, met hoe meer opene deuren in het gericht
hoe beter, hadden kunnen yonder brengen.
„ Mattheus alleen , zegt eindelyk de Fragment-Schryver,
heeft deeze Gef'hiedenis, alle de overige Luangelisten laates
ze weg.

„ ik zou denken, dat dit niet te verwonderen is, want
wat zouden die zich met een Stadspraatje van 'erufalem,
en de daar,gewoone tegenwerping tegen zyne Opftanding,
waarvan men in die Steden, daar zy fchreven,niets wist,

inlatén ?
„ En van de eene Hoofdzaak, te weten, dat deeze de
tegenwerping in de Stad tegen de Opflanding van 7ef„is
geweest is ; de Leerlingen hebben liet Ligchaam ge/loolen als
de Wachters (liepen , is Mattheus een onwederlj^reekelyk

getuigen. Was dit in zynen tyd geen Stadspraatje , dan

had by het in Palestina niet kunnen 1chryven , en daarenboven in 't Hebreeuwsch , zonder van allen , die hem lazen, terstond nls een handtastelyke leugenaar erkend te
worden. Markus had integendeel te Rome , Lukas ik weet
niet waar, 7ohannes, na de ver[looring van ; erufalem,te
Z phefe, dit zeker kunnen fchryven; het mogt dan waar
of onwaar geweest zyn : hun getuigenis van liet geen het
Stadspraatje: van erufalem geweest zou zyn , zou niet
verder voldoenend zyn , dan zo ver ik hun byna in het
gezicht kan zien , en voor eerlyke Meníchen boude.
„ Dan echter nog één woord. By Wien zou toch cie
Opfteller der Fragmenten dit bericht van de Wachters ,
die by de Hoogepriesters komen, en van hun omgekocht
worden, zoeken? By ,johaines? die laat gewoonlyk uit
het geen zyne voorgangers hebben, en dan is zyn ftilzwy.
gen eene toeítemming : heeft by iets te verbeteren, zelfs
alleen de duidelykheid betreffende , dan doet hy het. By
Karkus ? Deszelfs Euangelium houd immers in het midden
van de gefchiedenis der Vrouwen op, en word met liet $
vers afgebroken. Dus blyft enkel Lukas overig. Is dit uit
wel eene tegenwerping tegen het verhaal van eenes inlandfchen Schryver, die zelfs te Yerufalem tegenwoordig was:

liet kan niet waar zyn,want een uitlandsch Schryver, die zelf
terftond in het begin bel yd, dat hy het zyne alleen van anderen
heeft , heeft deeze Gelchiedenis , die daarenboven geenen
remdeling aanging , niet verhaald."

Bb a
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Leerredenen van nERNARrus roscx, Predikant te Diemen.
Tweede Stukje. Te -4tnferd in, by M. dc Bruin, 1784.
Behalven het TZoorwerk , 224 bladz. in gr. oHavo.
n de wyze van uitvoering beantwoord dit tweede Stukje
volkomen aen't voorgaende; men kan Leerredenen van die
natuur waerin het overtuigende en gemoedlyke zich deeds
verllandig te zamen paert, niet dan met een (lichtend genoegen leezen. De twee daerin overwoogen onderwerpen
zyn ook van dat algemeen gewigt, dat ze by uitftek ieders aendacht kunnen vestigen. Ze raken den triumf van
een Christen over dood en graf, Pnaer luid van i Cor. XV.
55 57, en de Onfterjlykheid der Ziel uit de Reden betoogd, naer aenleiding van des Predikers tael , Pred.
XIÍ. 7.
Zyn Eerwaerde ziet, in de door hem kortlyk opgehelderde woorden van Paulus, „ een' onverfaagd Godver,, heerlijkend Christenheld, die, door het geloof declge„ noot zijnde aan Jeftis overwinning, den dood en het
graf uittart, en over dezelven zegeviert." Dit
diet hem, zynen Held in het fterkfte licht befchouwende,
de volgende waarheden overwegen. „ Alle menfchen heb
vrees voor den dood, zoolang hij voor hun-„ben
gewapend is met eenen, door de wet geflerkten prikkel.
Jefus Christus heeft voor allen , die hem aan„ nemen, den dood en het graf overwonnen. God geeft
ons de overwinning door Jefus Christus. Zij,
„ die deel hebben aan deze overwinning, vreezen geen
„ dood noch graf; maar tarten lien uit, en juichen al
flervende : Dood, waar is uw prikkel? helle of graf
„ waar is uwe overwinning? Gode zij dank enz."
Op de uitbreiding en het betoog dezer waerheden laet de.
Leeraer ene indrukbare toepasfing volgen, waerin by etlyke leerzame overdenkingen uit het gezegde afleid.
Is het geloof in liet euangeli, of in Jeus Christus, het
„ éénig middel, om kloekmoedig en gerust te fterven,
y , dan is de godsdienst der Christenen de voortreflykfte.
Men flaa het oog op het onderfcheid, dat 'er
is tusfchen een Ilervenden wijsgeerigen vrind der deugd,
„ vervreemd van de waarheid des cuangeliums, en een.
odsdienf igen vrind der deugd, liet euangelium geloovig
omhelzende: men bedenke tevens, zo zulk een wijsgeerige vrind der deugd vol vrees en hope flerfr, niet
„ welk
-
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„ welk een angst en wroeging zullen zy dan niet flerven,
„ die allerlei godloosheden gieriglijk bedrijven, en de lesfen der deugd met het ganlche euangeli verachten."
FIet fchrikverwekkend tooneel hier mede onder 't
oog gebragt, geeft den Eerwaerden Bosch aenleiding, ons
'er ene heuchelyker voor(l:elling op te laten volgen , die
van Gods genade in Jefus Christus, waeraen wy deel
kunnen erlangen op het geloof; en • van welker deelachtigwording wy ons verzekerd kunnen houden, wanneer
ons geloof werkzaem is in de edelfte plichten van onzen
beminnelykerl Godsdienst. 1)e noodzaeklykheid
hiervan, en 't groot belang van dit heilryk vooruitzicht,
ook met betrekking tot verfchillende Handen , aengedrongen hebbende , doet by zyne Leerreden afloopen , met gepaste aenmerkingen over de voorbereiding tot den dood ,
en deszelfs gerust inwachten, zonder echter te weraèhen
om deszelfs verhaasting; zo dat men naerflig werkzaem
zy, in dien kring van plichtsbetrachting, in welken de
Voorzienigheid ons geplaerst heeft, en voorts vrolyk leve,
onder een wachtend uitzien na den reeds naderenden
dood.
In de tweede Leerreden bepaelt zyn Eerwaerde zich,
na ene beknopte uitbreiding van des Predikers tael, tot
het bewyzen der onilerflykheid van onzen Geest; zynde
's Mans oogmerk, by de uitgave van een derde Stukje,
in ene volgende Leerreden dit leerhuk uit de Godlyke
Schriften te fiaaven. By de uitvoering van dit betoog
uit de Reden gaat hy'trapswyze voort; toonende, dat de
ziel onjlerflij.k , eeuwig onJer flijk , — kan , — zal , — esa
moet zijn. Dit maekt het betoogende gedeelte deezer
Leerreden drieledig, waer in de Redenaer telkens een honger trap van welgegronde verwachting beklimt; 't welk by
niet zeer veel juistheid op het levendigfle innemend voorVraegt men, hoe ver dit als een flak van
draegt.
zuivere redenering doorgae: men hoore deswegens 's
Mans volgende oordeelkundige aenmerking, waermede by
dit betoogende beluit.
„ Mijn taak is afgedaan; het groote leertuk van dc
onfterflijltheid betoogd. Dan, in hoe ver (*) dc Reden
de
.

(*) De geleerde G. F. Meijer heeft in 't jaar I76 te Ha!i
Cr eet noch Dein (ue'
uitgegeven : Croffliben *0011 3ulihTnDeh
waarin hij der Reden, om de onflerfijkheid der Ziel te hew i]Bb5
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de zekerheid dezer waarheid bereikte, geve ik ter uwer
beoordeeling. Wel is waar, veele heidenfehe Wijzen,
ptlijverlhanden der oudh e id! haddgn verheven gedagtejj
van de eeuwige duurzaamheid der ziele; nogthans fpreken
zij 'er altijd van op eene, twijfelende wijze (*). Zij; ïiad^
den eerder Bene vreesagtige hope dan Bene zekere verwa2r
ting. Misfchien heeft mijn re4en van het licht dar open,
baring Benig fchijnzel ontleend, waardoor ik deze waarheid klarer vertoon,, dan ik immer, leevende in -den age
van heidenfche onkunde, had kunnen doen. Edoch dit
ontzenuwt de kragt van ons betoog niet; ten ware .de
Vrijgeeft ons overtuigde, dat onze bewijzen der ;gezonde
reden niet overeenkomt(ig en dus alleszins , verwerpelijk
zijn. Maar even dit zal hem in eeuwigheid onntoge1ij
zijn. Neen, neen! geen flerveling kan de íleunzels van
mijne zekere hoop immer verzwakken. Zoolang, ik mijne eigene natuur niet verzaken, en de volkontenheden
van eerie Godheid niet verlochenen zal, (en daarvoor zal
de goede God mij eeuwig heho;eden.,) zoolau.g zal niemand
Injj dit verrukkend uitzigt ontnemen; zoolang zal ik vol
mijne betuiging: ik ben voor een eeuwigheid-!" -hardeni
Aen
-

.

;

zen, ;alien eisch ontzegt., De - Heer :3. G. Lange heeft hem
van liet tegendeel overtuigd,. Waar op de doorziende Meijer,
edeIinoedig,(want valfohe fei#aat te vindt geen _plaats in grog.
te zielen,) zijne twij elingen era onzekerheden herroepen , en
tevens voorgelleld heeft in den jaare 1751 ^ euiew hein fc/ p ao3
►>i meïifctjttcile eelé ig iebr. Welk bewijs door ?ontoppidan
en andere beoordeelt is. 't Is zoo, dp ' meeste Phiil'ofbpben
bcwcei•en ; dat de Reden t in dezen, cde zekerheid niet bereiken kaar: maar hier uit. volgt niet, dat de zéké_rheid dezer
waarheid geen voorwerp onzer Reden zo^ude zijn. Dc vlugge
Lavater ziet nog eene apodictifehe denión(lratie te gemoet, én
gelooft .insgelijks , dat` zij _nimmer zal:konien. Zie zijne uit,

-

,

- -

zigten in de eeuwigheid ,I D. lV Brief' De arheidzame A P.
L. Karfens 'denkt in zijn. werkje. (.ot.zot} bie, ittrwiUe eer cel?íc,

bi ;tere ee:: e>.uitten Lttitn # Der menie lichtll eflg i C^!nttfrttu 313

gntb pJ ctitkh 11nt3utraui n te *tattifptt l : r 70q . gedr,) geheel nders, dan de meeste tvysgeeren; te w tri: hij twijfelt of de
op zig zelve gelaten Reden de ori(ler$ ijk leid 'der ziele bewijzen kan; hoewel het bewijs, 't welk hij daar van geven wil,
redenmatig is."
(*) Onder anderen Socrates in zijn Apologie bij Plato C. 32.
in de P!n don,. e. 8. Cicero Tusc, I. 9 en l,. en Seneca Ep. 102.
;
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Aen dit betoogend gedeelte hecht zyn Eerwaarde wy-

ders ene Toepasling, waer in by nafpoort, van waer de
Vrygeestery in onze dagen ontftae zy, en waerdoor dit
doodlyk kwaed nog onder ons voortgezet worde. En hier
aen voegt by ene treffende íchets van 't ongelukkig chara^ter en den toef}and van een Vrygeest, vooral op het
aennaderen des doods; met een tegenovergetleld uir)okkend tooneel van het heuchlyk character en den toe(cand
van een reiziger naer de eeuwigheid, in de troostvolle

verwachting, dat een beter lot, dan dit ondermaenfche hem
geven kan, zyn deel zal wezen in eeuwigheid.

Leerreden or;er Ps. CXXIV. i-6. Uitgefproken op c'en

algemeenen Dan.- Tast- en iIededa,., den 14. Ipril :784.
Door Q. A. VAN KOOTEN , Predikant te Nieuly-HelvoEt. "1•e
Utrecht by P. Wild, 1754. 1n '-:r. í311'o. 51 bladz.

e Eerwaerdc van Kooten die den CXXIVflen Pialii,
D
in vergelyking van Ps. LX, befchouwt als een Danklied, door David gedicht, om de gunstryke verlossing, aan
Israël, in den oorlog met de Syriers van Soba, of Netibis , bewezen , met dankbacrheid te erkennen, geeft eerst
ene korte oordeelkundige verklaring der bovengenoemde
tekstwoorden, en neemt daer uit gelegenheid, ons by overbrenging op de ouiltandigheden van ons Vaderland, de
drie volgende zaken voor te Rellen. „ Voor eerst;
hoogstkommerlyk en gevaarlyk zyn de omftandigheden geweest, in welke ons Vaderland zich eengen tyd heeft bcvonden. Ten tweede; wy zyn nog onvermeld ge
niet geheellyk als een roof in dc tanden o--blevn,
zer vyanden gekomen. Ten derden ; dat wy niet vernield
zyn, is, buiten twyfel, aan de gunstryke en hoogstweldaadige be{chikking der Goddelyke Voorzienigheid toe te
fchryven." Elk dezer hoofdzaken behandelt zyn
Eerwaarde op een manlyken toon en overtuigende wyze,
niet ene duidelyke ontvouwing van onzen fterk nakenden

ondergang en redding, niet door ons krygsbeleid , noch
uit hoofde van onze deugdzaemheid, maar door de gunst
Voorzienigheid, die w -rykebfchingdGolyke
hebben aen te merken, als de enige oorzaak, dat wy niet
vernield en als een roof in de tanden onzer Vyanden overgegeven zvn. Op deze zo gewigtige voorstellen
vestigt zyn Eerwaerde voorts enige gepaste lcerirgeii elk
eu-
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nenmerkingen , die by zynen Toehoorderes, met de ver.
eischte bondigheid, ten ernitigl'e inboezemt. Voor
eerst, merkt by aen, hoe wy verbonden zyn, met nederige en ootmoedige dankbetuigingen, dc Goddelyke gunst
en goedheid, welke ons Vaderland, zelf in liet midden der
rampen, heeft ondervonden, te erkennen en te eerbiedigen.
In ene tweede aenmerking leid de Leeraer ons op,
om het rechte nut en voordeel uit dat gene, het welk ons
zedert enigen tyd is overgekomen, te trekken; waer toe by
inzonderheid twee hoofdzaken brengt. (i.) Wy hebben
door den oorlog leeren zien , wie de ware vriend en weidoener van ons vry Gemeenebest is. 'Er heerschte voor
ene Volksdwaling : men hield Engeland voor den-hen
Vriend, en Frankryk voor den Vyand; thans beter verlicht,
is liet de zaek der Nederlanders zich te hoeden van ooit
weder in zulk ene dwaling te vervallen. (2.) Het vuur van
Vryheids- en Vaderlandsliefde is , door dezen oorlog, in
de harten van Nederlands Volk ontuioken: dit vuur moet
bef endig bewaerd en aengekweekt worden; men behoort
die liefde tot`het Vaderland en de Vryheid onfchendbaer te
houden , niet alleen als een Burgerlyken , maer tevens in
volle Eracht als een Godsdienfligen plicht. Hier by
komt als ene derde leering, dat 'er, willen wy den bloei
en het welvaren van ons dierbaer Vaderland befchouwen,
onder het lommer der aenminnelyke vryheid het goede genieten , dat 'er dan ene verbetering van zeden en gedragingen noodzaeklyk by ons plaets moet hebben. En
laetstlyk dringt de Leeraer aen op onzer aller verplichting,
om, daer God zo dikwerf, en in onze dagen, en in de daen onzer Vaderen, zyne gunstryke genegenheid aen ons
Land en Volk betoond heeft, ons Vadenand en deszelfs belangen , met geduurige en ootmoedige gebeden, hem aen
te bevelen. Men kan uit dit beloop genoegzaam afnemen , dat deze Biddags-Leerreden wel ene byzondere
onderfcheiding verdient.

De Heilige Leer van de wederoprecliting aller dingen uit Gods
11/oord, den eenvoudigen ten nutte, in vree gen en ant woorden kortelyk, doch teffens volledig, voor gefield, door ziairrcRnrANN. Uit liet Hoogduitsch vertaald. In 's Graven.
page by C. Plaat. In groot o^iavo 43 bladz.
ver de leer[lelling van de wederoprechting aller dingen,
O volgens
welke alle zondige Schepzels, en dus ook de
at-
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afgevallen Engelen , weder tot de Deugd en ter Gelukzalig
zullen geraken, is in vroeger tyd reeds menig Gefchrift-heid
voor en tegen gewisfèld waerdoor de kracht der wederzydfclie bewyzen al dikwerf tegen elkander opgewogen is.
Daer nu in dit Uukje over dit onderwerp flechts de oude en
meermaels beantwoorde bewyzeii ter begun(liginge (fier Leere aengevoerd worden , zonder in agtneming van 't geen
daer tegen ingebragt is , zo is het niet zeer gefchikt om iets
af te doen. Op die wyze draegt neen wel een min of meer
nieuw Leerflelzel voor, verwachtende hoeda nige bedenkingen of oplosfingen daar tegen zullen opkomen; maer zulks
voldoet niet in een geval als het tegenwoordige, daer het tegengeftelde al voorlange plaats heeft.
;

Vervolg van Papieren in de zaek van J. J. LE SAGE TEN
BROEK. d. L. Al. Ph. et TIa. Dr. enz. enz.
deze zaek is ons ter hand gekomen ene 1tiisj Wveegens
van
aan zyn Vriend te Middelburg:
DIKAIOPHILUS

nevens eenige Stukken betrekkelyk de zaek van D TEN
BROEK. Deze Brief raekt voornaemlyk het gedrag van liet
rnindergetal des Kerkenraeds te Rotterdam, en flrekt ter
beantwoordinge der volgende Vragen. „ i. Behelst het
„ berigt, door de Minderheid, wegens de zaak van IJo.
„ ten Broek aan Hunne Ed. Gr. Mog. overgegeven niet
„ een verkeerde voordragt van zaken , eene verdonkering
„ van pryslyke — eerre aantyging van verkeerde oogmer„ ken in de Meerderheit? en heeft men den Souverain
„ daardoor niet eenigzins misleid? 2. Was de JlÏinderheit
„ verpligt, of zelfs wel bevoegd tot het overleveren van
„ zulk een afzonderlyk Berigt? 3. Mogt zy dit zoo hei„ melyk en buiten eenige communicatie aan de Meerder„ heit verrichten, daar de Meerderheit het haare in den
„ Kerkeraad gecommuniceerd heeft? En eindelyk 4. Heeft
de Man, die het laatstgemelde als Scriba ondertekend
heeft, in het byzonder, zich in dit geval, niet zeer on„ heusch en onbetamelyk gedragen ?" Dikaiophilus beantwoord deze Vragen, met ene ontvouwing van de toedragt
der zaken, op zodanig ene manier, dat by ten klaerfte toone, hoe 'er in dit alles niets berispelyks plaets hebbe. Ten
dien einde gaet nevens deze Misfive : het Request van Do.
ten Broek, het berigt van de Meerderheid, benevens dat
der Minderheid, met de daer toe behorende Bylagen, to
de
.
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de Refolutie van de Heeren Staten van Holland en Westvriesland, op het inzien en overwegen dezer Schriften, in
.Hun Ed. Gr. Mog. Vergadering genomen: des de tot dit
geval betrekkelyke Papieren hier by elkander gevonden worden. -- Meer bepaeld tot de Leerflelling van Do. ten
Broek zelve, is een ander Stukje, getyteld Tweede DubbelTweetal Brieven aan en van den Hoog-Eerwaarden Heer ten
Broek, zynde een vervolg van liet voorige Dubbel- Tweetal ,
waervad wy onlangs gewag gemaekt hebben (*). By de
melding dezer eerfle Brieven, waeruit wy de beknopte opgave van 's Mans gevoelen medegedeeld hebben, zagen wy
die Brieven aen , als best gefchikt om ene grondige kennis
van het wezenlyke verfchil in dezen behandeld te verkrygen; en dit tweede dubbeld-tweetal bevestigt ons in die
gedachten; daer deze laetfle Brieven nog nader Eirekken ter
ophelderinge van enige• byzondere bedenkingen, welken
daeromtrent zouden kunnen ontflaen; weshalven deze Brieven, in dit Ruk, bovenal opmerking vorderen.
Men voege hierby een Gefchrift, 't welk juist niet regelrecht tot deze foort van Papieren behoort, maer 'er echter
van ter zydc wel duidelyk betrekking toe heeft, als by deze
gelegenheid opgefteld. Het is getyteld, de byzonderheden
van7efits Borgbetaaling, nererns de werkzaamheden van Gods
Volk omtrent dezelve, opgehelderd door eenige voorbeelden.
J\Ta voorafgaande aanmerkingen over 's Heiiands lijdende en
doende gehoorzaamheid in 't gemeen, met oplosfing der voornaanfte tegenbedenkinmen. ,Alles voorgedraoogen in eenen
Brief van J. C. Appelius, Predikant te Zuidbroek en Muntendam. Gefchreeven aan, en uitgegeeven door J. Habbema,
Dr. der H. Godgel. en Predikant te Rotterdam. De Eer
Hab'-ema, door den geleerden Schryver, de vey--waerd
heid hebbende om dezen Brief door den druk gemeen te
maken, heeft, gelyk by in zyne Voorreden zegt, denzelven uitgegeven, „ onder eenen Titel, waarin hij den
„ hoofdzaakelijken inhoud heeft getragt op te geeven, en
„ onder de aandagt te brengen:" ook kan men uit den
titel genoegzaem afnemen wat het hoofdbedoelde van den
Brief geweest zy. De Eerwaerde Appelius en Habbema
zyn in hunne denkbeelden over 't Borgtogtlyke lyden van
den Heiland, in deszelfs byzonderheden eenítemmig; des
de inhoud van dezen Brief, wat het wezenlyke betreft,
nagenoeg dezelfde zy, als die van het bekende Gefchrift
van
(*) Zie boven , bl. 277 en 278.
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van den laatstgenoemden. Voor hun derhalven, die den
aert van 't verfchil tusfchen de Eerwaerde Heren Htzbbenza en ten Broek begeerig zyn nog verder na te fpooren,
kan deze Brief van enigen dienst zyn, voor zo ver liet
Stuk hier en daet wel eens een weinig uit een ander gezichtspunt befchouwd word; dat echter in de zaak des
verfchils geen verandering te wege brengt.
Natuur- Genees- Heel- en Geboortskundige Waarneemingen
en Men gelfchriften, ten dienfte van het Landvolk, uitgegeven door J. A. ROSELT, Gezworen I'Vondartz en Geboorte..
helper tot Mechelen. 2 Stukken. Te Gent, by J. F. van
der Scheuren, 17811. In gr. oftavo.

dat de Heeren Tirfot en Unzer, door hunne alge
Zedert
nuttige Schriften getracht hebben , den gemeenen-men
te verlichten ; zyne verouderde en fchá ielyke

voor
aanzien der Geneeskunst, tegen te gaan, en-ordeln,t
hem het voetfpoor aan te wyzen, om voor het behoud
zyner gezondheid zorg te draagen, alsmede welke voor
moet opvolgen, om zyne verlooren gezond--fchritenby
heid wederom te herflellen, — zedert fchynt byna elk
Geneesheer, elk Heelmeester, liet zig voor cenen pligt te
rekenen, om als een Priester der kotst op te treeden, en
raadgeevingen aan den onkundigen mede te dealen, zonder
te bezeífen, met hoe veele zwaarigheden deeze onderneeming gepaard gaat, — zwaarigheden! die zelf een
een Unzer, niet heeft kunnen te boven komen: — en,
zonder te overweegen , dat zoortgelyke raàdteevine;en,
(wanneer zy niet ad Captum van den gemeenen Man kunnen gebragt worden; en dit is gemeenlyk het geval) inderdaad meer kwaad dan goed uitwerken , en zelf tot Kwak
gelegenheid geeven. — Dit waren zo ten naas--zalveryn
tenby de gedagten, die ons by liet doorbladeren van de
Waarneemmgen van den Heer Rofelt, te binnen fchooten.
De reden, zegt de Schryver,, die my bewogen hebben
deeze Waarneemingen te hiaten drukken, zyn niet om de
Geleerde Hoogst- en Konstervarene iets byzonders te berichten, maar alleen die, welke, zonder genoegzaame onderwyzing en grondbegin[els, deeze Kunst, door oogluiking,
ten platten Lande beoefenen, eenigermaate te onderrichten, en gelyk, als by vertelling, hun eenig begrip te doen
vatMan
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vatten , alsmede om aan den op 't Land woonende Onnatuurkundigen , zo veel kennis te doen verkrygen, op dat
by overvallen wordende , van eene dusdanige opgehaalde
Ziekte, een goed begrip zig daarvan zoude kunnen voorRellen, en zig zelf, in noodzaakelykheid, redden.
Wy zullen ons thans niet inlaaten om te beoordeelen, of
deeze bygebragte redenen voldoende zyn, laatende zulks
aan den kundigen Leezer over, alleen zullen wy maar in 't
voorbygaan aanmerken, dat naamelyk de wyze, op welke
de I-leer Rofelt den Onnatuurkundigen Landman wil onder
beste is : en dat het leezen van Waar-richten,gzsd
voor Lieden die geene Geneeskundige grond-nectig,
hebben, niet alleen nutteloos, maar zelfs zomwy--beginfls
len gevaarlyk is; fed hxc in tranfttu: wy gaan over om den.
Lihoud eeniger deezer Waarneemingen mede te deelen. -Vooreerst, eenige Waarneemingen van verfcheiden gevaarlyke Ziekten, fchielyk veroorzaakt door eene haastige Onder
ongevoelige uitwaasfeming. — De Schryver-drukinge
is een groot Voorf'rander van de vogtige Stoovingen en Ader
haastige onderdrukking der tranfpiratie-latinge.—Dz
brengt, by nieuwgebooren Kinderen, ook verfcheiden gevaar
toevallen voort , waarvan 'er eenige gevallen verhaald-lyke
worden. -- De IIeer Rofelt fchryft de oorzaak deezer
fchielyk belette uitwaasfeming toe, aan het vroegtydig ter
Kerk brengen van de Kinderen, en aan het koude water,
't welk men ten platten Lande tot den Doop bezigt.
Vervolgens deelt de Schryver eenige Waarneemingen mede,
van verfcheiden Steenen in de Blaas, gedeeltelyk door de
Kunst, gedeeltelyk door de Natuur zelve, ontlast; — van
eelté overgetloofde Baarmoeder; — van eene by uitneemenheid over het Schaambeen hangende Baarmoeder; -- van
eene Dye- en Bloedbreuk. De Waarneemingen , welke het tweede Stuk deezer Verzameling bevat, zyn in de
eer(Ie plaats over de Kinderziekte. Hy fielt met regt de
Inenting voor , als het eenigtle hehoedmiddel tegens het
gevaar deezer Ziekte, en zoekt de vooroordeelen daarom
tegen te gaan. Vervolgens deelt by ons Waar-tren
mede, van een gevaarlyk Toeval, veroorzaakt-netig
door eene al te groote gifte van den geest van Ammoniaczout; — van een Kind dat met zyn aangezicht in eenen
blusfchenden kalkhoop gevallen was — van eene Drenkeling; — van eene Bloedbraaking; -- van eene Etterzak
in de Longen; — van eene Hoofdkneuzing; — van Be ne gegangra;neerde Breuk in de linker Opperbuikszyde; -val!

WAARNEEDIINCEN.

371

dan Bene vrucht in de Fallopiaanfche Trompetten, waarby
Bene korte Verhandeling over dit onderwerp gevoegd is; -van eenen Polypus in de Keel. — Eindelyk en ten laatften ,
geeft de Schryver, aan den eenvoudigen Landman, eenige
waarfchuwende Waarneemingen, wegens het gevaarlyke gebruik der overtinde koperen Vaten. — Onze Leezers zul
uit dit weinige, met ons toettemmen, dat deeze Waar--len,
neerhingen inderdaad gewichtige onderwerpen betreffen, en,
voor den beoeffenden Geneesheer en Heelmeester, van een
weezenlyk nut kunnen zyn. - Dog wy twyfelen zeer
of zy aan het waare oogmerk van den Schryver zullen beantwoorden.
Proeve omtrent de • Electriciteit der Ligchaamen , door den
Abt NOLLET, Lid van de Koninglyke Academie der L ezenfchappen, enz. Uit het Fransch vertaald. Met "'laaten. Te Utrecht , by S. de Waal, 1784. Behalven he

1/oorwerk, 234 bladz. in 8vo.

n dit Gefchrift heeft de Heer Nollet byeenverzameld zyne
I opmerkingen
wegens de Elec`Iriciteit, die hem ten grondverdere

waarneemingen ilrekten. Vooraf verleent
flage van
hy, na eenige algemeene aanmerkingen over de Eleítriciteit,
Bene onderrigttng omtrent de werktuigen , die tot de Electrifclie Proeven gelchikt zyn, en de wyze hoe 'er zich van
te bedienen. Daaraan voegt hy een agtereenvolgend.
verftaal van de voornaamfte verfchynzelen der Elec`lriciteit,
oni tot liet onderzoek der oorzaaken te dienen : in 't zelve
oppert hy verfcheiden vraagen , die door Proefneemingen
opgelost worden, en welker uitkomfieu hem dezelven doet
bentwoorden, met aanwyzinge van 't geen men uit die
Proefneemingen kan opmaakes. En dit leidt hem ten laatlien tot de verklaaring der verfchynzelen, welke hy bouwt
op de grondvoorfiellen, die hem de opgenoemde Proefneemingen aan de hand geeven: volgens welken de Ele&ifche
verfchynzelen, zynes oordeels, in twee Clasfen verdeeld
kunnen worden.
„ In de eene, zegt hy, zal men alle die wisfelende beweegingen bevatten , die men onder den naani van aantrek
en affiootin,a kent , en in het algemeen alles wat uitge--king
werkt word door eene oorzaak, die onzigtbaar blyft. De
andere zal alles bevatten wat verzeld is met ligt , kraakin ,
Priklong, ontbrandins„ enz. Want, ikboon alle deze woi)d;:V j, DEEL. ALG. Le:'rT. NO. 9.C e
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deren zich aan onze oogen vertoonen, onder verfcheiden en
verfchillende gedaanten , en dat de weinige overeenkomst,
die wy onder dezelve zien , ons aanzet om dezelve aan te
merken , als zo veele verfcheiden en van elkander niet afhangende voorwerpen, die dus byzonder moeten befchouwd
worden. Wanneer egrer de gewoonte een zekere fchemering, die ons in den eerften opslag verblind, weggenoomen
heeft, en de verwondering plaats maakt voor de overdenking, ziet men allengskens, dat de uitwerkingen, die het
minst aan elkander ovcreenkomftig fcheenen , nader by elkander komen, en de eene dikwils maar ecue uitbreiding
van de andere is , of noodzaaklyke gevolgen van eene gemeene oorzaak, maar door zommige omftandigheden veranderd , zal men, wanneer men 'er wat over denkt , zien,
dat van alle de verfchynzelen, die men• kent, 'er geen is,
die men niet onder de bovengemelde verdeeling brengen
kan." -- Om dit te toonen gaat by voorts de verl'chynzelen en van de eerffe en van de tweede foort afzonderlyk
na, en verklaart dezelven overeenkomflig met de bovengemelde grondvoorftellen uit de Proefneemingen afgeleid.
Men heeft zekerlyk, na den tyd dat de Abt Nollet , die
dit Werkje in 't jaar 1742 fchreef, deeze Proeven nam en
beredeneerde, groote vorderingen in de kennis deezer ver
gemaakt; dan desniettegenf'aande behoudt deeze-fchynzel
verzameling haare waarde; en de Nederduitfche Leezer zal
het gefchikt kunnen plaatzen by de andere vertaalde Schriften van dien geagten Natuuronderzoeker.
Natuurlyke en naar 't leeven naautivkeurig gekleurde afbeeldingen en befchryvingen der Cicaden en Wantzen , in alle de
««ier Waerelddeelen huishoudende , byeenverzameld en befchreeven door C. STOLL . In 't Franscla en l^rederduitsch.

Te Amfierdam, by J. Ch. Sepp, 1784. In gr. quarto.

gezette naauwkeurigheid in 't hetchryven, en eene
E ene
vaste hand in 't maaien, deezer Infeeten . doet de Lief-

hebbers der Natuurlyke Historie met vermaak zien , dat do
bedreevene Stoll onvermoeid voortgaat in deezen zynen
arbeid; daar by ons verfcheiden Cicaden en Wantzen ,die
voorheen onbekend, of althans minder opgemerkt waren,

met zeer veel juistheid onder het oog brengt.

JVieu
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Nieuwe 4ardryksbefchryving voor de Nederlandfche ;jeugd ,
door den Heer w. E. DE PERPONCHER, tot gebruik zyner
Kinderen opgejleld. Te Utrecht,, by de Wed. J. v.
Schoonhoven, 1784. Behalven het Troorbericht, 532 bladz.
in cctavo.
et plan van onderwys, dat de Heer de Perponcher
4
zigzelven voorgelleld heeft, leidt hem thans tot de
Aardrykskunde, waarvan by met dit Stukje een aanvang

maakt. 's Mans Voorberigt , voor het zelve geplaatst , vordert eenigzins eene byzondere opmerking, in zo verre dezelve, buiten de algemeens onderrigting nopens de uit
gebruik van deeze Aardryksbefchryving, te--voeringht
vens behelst een erniligen aandrang van de noodzaaklyl:heid , om zig zo wel op het befchaavende onderwys der
Dogteren als der Zoonen toe te leggen; welke eerstgenoemden niet zelden, in dit geval, fchandelyk verwaarloosd worden; 't welk meermaals ten gevolge heeft, dat
zy zeer ongefchikte Moeders ter opv©edinge haarer Kinderen zyn. Zyn Ed. liegt hier aan, een beknopt verflag van
zyne agtervolgende leerwyze, met nevensgaande aanmerkingen over dezelve. En 't gewaagen hiervan geeft hem
aanleiding, om ook nog mede te deelen, een Gefprekje
om aan Kinderen de Godlykheid des Bybels te bewyzen ,
als een Voorlooper van zyne beoogde ontvouwing der Geopenbaarde Waarheden. Wat nu verder deeze zyne
Aardryksbefcliryving zelve betreft; de Heer de Perponcher
brengt ons eerst onder 't oog, hoe men het onderwys in
de Aardrykskunde met Kinderen ten meesten nutte kun
beginnen, en door welke middelen men hun hetzelve-ne
aangenaam en gemaklyk kan maaken. Hierop laat by
voorts volgen eene verklaaring van voorbereidende kundigheden, die tot deeze Weetenfchap in 't algemeen behooren. En daarmede gaat by bepaaldlyk tot zyne Aardryksbefchryving over; beginnende met eerre befchryving der
Vereenigde Nederlanden, als zynde het Vaderland, waar•
toe wy bovenal betrekking hebben, vestigt by vervolgens
het oog op de Oostenrykfche Nederlanden; geeft verder
een verflag van Vrankryk, en brengt nog in dit eerlis
Deel zyne berigten raakende de Brittannifche Eilanden ten
einde. Zyn Ed. behandelt dit alles als een Man van kunde, die, deezer Weetenrchap meester zynde, het geen
tot derzelver kennis behoort in een beknopt bc(lek klaar
byCc e
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byeenbrengt, met vermydiug van het overtollige, zonder
van her weezenlyk noodige iets te verliezen. Uit dien
hoofde is dit Werk van dien aart, dat het, hoewel in de
eer[Ie plaatfe gefchikt voor Kinderen, die reeds voorbereid
yn , ter wier onderrigtinge het met veel vrugts gebruikt
kan worden, ook tevens voor meer bejaarden van weezenlyken dienst kunne zyn, indien ze lust hebben, oni
een geregeld denkbeeld van de Aardrykskunde, en 't geen
daar toe betrekking heeft, te erlangen. In 't behandelen der voorbereidende kundigheden , waartoe ook de
kennis der verfchillende Regeerina•svormen behoort, is ons
eene voorl'elling daarvan voorgekomen, in welke de Heer
de Perponcher dit Stulc zo beknopt en duidelyk ontvouwt,
dat wy gedagt hebben veelen geen ondienst te zullen
doen , met dezelve ter deezer gelegenheid over te neemeu.
„ Uit het 29 Gefprekje van 't 3 tc Deel onzes Onderwys
p. 22o &c. (dus vangt by aan (*)) zult gy u herinneren
kunnen, dat 'er in alle maatfchappyen of lamenwooningen
van menfchen Overheden zyn moeten, om wetten te maaken; regt onder de menfcheu te doen ; alles wat tot de
goede orde, de veiligheid en 't welzyn der maatfchappy,
dicn[lig is te bezorgen; en ten dien einde belastingen op te
leggen; amptenaars aan te (tellen; de zaaken van vreede en
oorlog te bei'ieren , verbintenisfen met andere volken an
te gaan ; en wel byzonder ook de belangen te bevorderen
van den koophandel, die zelf de algemeene band is, welke
alle de volken der aarde, door wederzydsch belang, farcen
verbindt, en met behulp der zeevaart, (nu deeze haar kring
tot alle de deden der waereld heeft uitgebreid ,) in eene
groote , en zig over 't gantfche menschlyke geflagt, uitbreidende, maatfchappy vereenigt.
„ Het opperbef ier, over de befchikking en bezorging
dezer groote belangen, waarin eigentlyk het werk en gezag
der
,

() Zvn Ed. vooronderllelt in dirt zyn lanter Gefchrift feeds
het gebruik van zyn voorig v en raadt ook den geenen , die van dit zyn Gefchrift voor Kinderen gebruik gelieven
te maaken , dat ze, in foortgelyke gelegenheden, met de Kinderen daags te vooren nagaan, het geen daar in betrekking
heeft tot dat gedeelte van dit GeIchrift , het welk men hen
vervolgens onder 't oog zal brengen. Zie onze berigten nopens dit nuttig Onderwys voor Kinderen in deeze 41g. Vad. Letteroef. IV. D. bl. 179 o 5I3• en V. D. bI. 263.
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der hoogte Overigheid van ieder land beflaan, is, in fomxnige, fchoon weinige landen, door het volk aan zigzelven
behouden; invoegen ,dat alle BURGERS, dat is, alle mansperfoonen van zekere jaaren , door inboorlingfchap , aan.
koop , of anderzins , dit regt verkreegen hebbende , van
tyd tot tyd, in groote algemeeiie vergaderingen , by den
anderen , komen ; om , over alle deze onderwerpen , te raad
te doen , als snede de nodige alnpte--plegnbisf
naars aan te 1e1len , ten einde de , in deze vergaderingen ,
gemaakte wetten en genomen bef uiten , ter uitvoer te
brengen. Zulke regeeringen worden Deirocratien of Volks
genaamd. In dezelven bezit een ieder, van-regin
regtswegen ten minflen , de grootfie vryheid. Ook geeven
zy cene byzondere kragt aan 't volks character; werken ,
ten fterktlen , om aan alien belang en liefde , voor het Va
derland en 't gemeene welzyn, in te boezemen;en bieden
aan een iegelyk de overvloedig(le gelegenheden aan , om
zyne gaven en vermogens te ontwikkelen, en, ten dieníte
van 't gemeen, in 't werk te (tellen. Dan , daar tevens , in
dezelven, de driften, ten fterkiten, worden opgewekt, en
elk zig even zeer als een ander geregtigd vindt, om zyn
zin te hebben , en zyn gevoelen door te zetten ; terwyl 'er
gemeenlyks niemand, met genoegzaam gezag, bekleed is,
om de heethoofdigllen, in bedwang, te houden , zyn deze
regeeringen aan veele beroerten, twist en twee(iragt onder
ook men dikwils de buitenfpoorigfte, en te--hevig;lyk
gen de vryheid en resten der byzondere leeden ten flerkil;en
aanloopende, ja zelfs 't gemeene wclzyii meest benadeelende besluiten, by zulke Volksvergaderingen, nemen zag;
om dat de menigte, die, in dezelven , heerscht, zig meest,
door haare driften , laat befuieren; en ook niet altyd verlicht
genoeg, en wel genoeg onderrigt kan zyn, om haare en 's
lands waare belangen te. kennen.
„ In andere landen, is de Oppermagt afgellaan, aan een
min of meer groot getal , uit de voornaamflen en aanzien
getrokken; en dit noemt men een Ariflo--lykiendsa,
cratie , of Regeering der besten of aanzienlykfien. In dezelven vindt men gemeenlyks , daar zodanige Regenten beter
onderweezen zyn, en meer tyd aan 't onderzoek en beleid
van Regeeringszaaken geeven kunnen, het beflier, niet meer
wysheid en op een gelykmaatiger voet, ingerigt. Terwyl
tevens die Regenten weinig genoeg, in getal, zyn , om gemaklyker, tot eenparigheid, te kunnen worden gebragt; en
evenwel nog talryk genoeg, om de een den anderen, in heCc 3dwang,
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dwang, te honden, en te beletten, dat een van allen de
hun toebetrouwde magt misbruike. Dan ook dit wordt
niet altoos, zonder twist en tweedragt, onder de leeden
der Regeering en hunne aanhangelin` en, en dus fcheuring
onder 't volk, te weeg gebragt. En wanneer deze leeden
telkens, door 't geheele lichaam van 't volk, of een groot
gedeelte van 't zelve, verkoorcn worden, geeft zulks, by
ieder verkiezing , tot kuipery , omkoop , en niet zelden
twist en beroertens, aanleiding. Vervullen zy, daarentegen , de onder hen openvallende plaatfen zelfs , dan weeten
zy wel haast de geheele magt , onder een klein getal van
geflachten, te brengen; verftaan zig niet elkander; en maaken zig zodanig van alles meester, dat niets hun wederftaan
kan , maar de voornaamften uit hun zig, tot zoo veele kleine dwinglanden, opwerpen , die veilig en ongeftraft hunne
medeburgers, op allerlei wyzen, kunnen verdrukken en benadeelen. Nog veel erger is 't, wanneer, gelyk in
enkele Staaten plaats heeft, van regtswegen, en door de
Staatsgeffeltenis zelve, een klein getal geflachten alleen zig,
tot de Oppermagt, geregtigd vindt; want daardoor wordt
dan de weg, tot deze dwinglandy, die de eerstgenoemden,
niet veel moeite en gevaar, voor zig, ontfluiten moesten,
voor dezen, van zelve en als van regtswegen gebaand.
„ Beide deeze foorten van Regeeringen, die des volks en
die der aanzienlyken , worden Gemeenebesten en Republicainfche of vrye Regeeringen genaamd; fchoon in die van
het tweede foort, in de laatstgemelde gevallen, weinig vryheid te vinden zy; uitgezonderd alleen voor de heerfchende
geelachten.
„ In zeer veele landen , heeft men Vo f en of Alleenheer fcliers aangefteld. Dat is, men heeft een enkel perfoon, met
al 't gezag der Oppermagt , bekleed, en aan hem de befchikking, over alle de belangen van den Staat, overgelaaten. Zulke Regeeringen worden Monarchien of Allcenheerfchingen genaamd, en de Vorflen, die ze bekleeden, draaen verfcheiden benaamingen , van Keizers, Koningen, Prinfen, Hertogen &c. In zodanige regeeringen heeft men gemeenlyk de minfle beroerten, en tweedragt, te wagten; ook
kan men, onder dezelven, wanneer de Vorst een uitmuntend goed charac`Ier,, by uitmuntende bekwaamheden ,
voegt, en zyn volk, gelyk een vader zyne kinderen, behandelen wil, zoo vry, als gelukkig leeven. Dan daar'er,
in zulke Staatsgefleltenisfen, gemeenlyks, niemand is , die
den Vorst, of de geenen, aan wie by zyne magt toevertrouwt,
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trouwt, in toom kan houden, hangt alles ook van zyne
en hunne goede geneigdheid af. Wil cle Vorst zyne raagt
misbruiken, of laat hy toe, dat zy, door zyne gunitelingen , worde misbruikt, dart is niemand, tegen hunne ver
veilig; niemand ooit een oogenblik zynes lee--druking,
vens, zyner eer, of zyner goederen zeker; en geen ingezeeten kan meer veyieid of geluk genieten, dan de Vorst
of zyne gunflelingen hem wel laaien willen. Deze onze
deze afhanklykheid , van den wil en wenk eng-kerhid,
enkelen menfche breekt de kragt van 't Volkscharacler;
doet het belang en de liefde, tot liet Vaderland, verdwy.
nen; dooft alle vermogens uit, en maakt ook die ingezeetenen, die daadlyk vry komen, door de geduurige vrees
en ongerustheid, ongelukkig. En dit alles heeft dan,
voornaamlyk en in den hooglien trap, plaats, wanneer 't
gezag van den Vorst, door geene grondwetten van Staat,
binnen zeekere grenzen, bepaald is. Daar zulke wetten
ten gronflag zyn gelegd; vindt de onderdaan, ten minken
van regtswegen, nog eenige befcherming en toevlugt;
die echter altoos geëerbiedigd wordt. — De meesten dezer Monarchien zyn ei fly; , zoo dat , de Vorst geftorven
zynde, zyn Zoon hem, terf'cond en van regtswegen, (en
dus zonder opzigt op zyne bekwaamheden of inborst,) 'iii
al zyn gezag en raagt, opvolge. Sommigen daarentegen
zyn 'verkiesbaar, zoo dat, na 's Vorflen dood, een ander,
door 't Volk, door de Voornaamften, of door oenige daartoe geftelde Kiesheeren , tot deze hoogfle waardigheid benoemd wordt. En deze verkiezingen =,ecven zeer dikwils,
tot beroerten , tweedragt , fcheuring, ja binnen- en buiten
oorlog, aanleiding.
-landfche
„ Andere Regeeringen eindelyk zyn van een gemengden
aart; zoo dat men b. v. wel een Koning hebbe , maar cyan
wien niet de geheele magt is toevertrouwd, daar hy 't gezag moet deden, niet een of meer Raden ,of lichamen van
Regenten en Volksvertooners; aangef'eid om den Vorst te
beletten, zyne magt, ter onderdrukking van 't Volk, te
misbruiken. En zulke gemengde regeeringen fchynen
wel de besten te zyn; ten minf'en wanneer zy zoodanig
zyn ingerigt , dat het bewind in handen der voornaamfte
zy; het volk aan zigzelve invloed genoeg behouden hebbe,
om het voor de Regenten moeilyk en gevaarlyk te maaken ,
hun gezag te misbruiken , of van hunnen plicht af te gaan ;
en een uit[leekend perfoon , amptenaar of vorst, met foist
bepaald vermoogen, bekleeri, deze twee magten in even0: t
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wigt houde; de meenigte der deellle'ubcnden , in de Regeering, tot eendragt, eenpaarigheid, en de bejaaging van
't algemeenlle welzyn wederbrenge; mitsgaders, aan de
uitvoering der hefluiten, den vereischtcn 1poed en nadruk
geeve. Op dat dus, in deze gemengde Staatsgefteltenis,
de gebreeken der eene regeeringsvornl , door de voordeelen
der andere, zoo veel mooglyk, opgewogen en verbeterd
worden; daar tog geene menschlyke regeering, zonder gebreeken en zwarigheden, beflaan kan."
Brieven, betreffende eene Rezze in het jaar 1772, na Tsland gedaan, door Dr. UNO VAN TROLL, in het Neder
vertaald. Met Plaaten. Te Leyden, by S. en-duitscla
J. Luchtmans 1784. Behalven het Voorwerk en het Register, 46o bladz. in gr. octavo.
sland, hoe ongevallig ook in veelerleie opzigten voor
YReizigers,
is egter-, ten opzigte van deszelfs merkwaardige Natuurverfchynzelen, een uitlokkend gewest
voor de navorfchers der Natuure, die zig aldaar by uit
uitwerkingen vertoont. Zulks heeft-flekinhargot
veelen bewoogen om dit Gewest met oplettendheid te onderzoeken; tot welker getal ook te brengen zyn de beroemde Meeren Banks en ,dolander, benevens de bovengenoemde Heer van Troil; welke laat(Ie, in gezelfchap der
eerstgemelden, een Zomerreis gedaan heeft, door de Westetyke Eilanden van ,Schotland naar Tsland, en in deeze
Brieven een verflag verleent, van zyne aldaar gedaane opnerkingen , die veelvuldige getuigenisfen draagen van zyne
bekwaamheid, als een Man van Studie in 't algemeen,
en als een geoefend Natuurkundige in 't byzouder. Men
ontmoet in deeze Brieven een oordeelkundig berigt van dé
geíteldheid des Lands; deszelfs Burgerlyken en Kerklyken
toehand; de zeden en leevenswyze der Inwoonderen; als
mede van de vroegere en laatere bewyzen van Letter- en
I)ichtkunde aan deezen afgelegen oord; welk alles de Heer
an Troil met leerzaame aanmerkingen over verfcheiden
byzonderheden, daartoe betrekkelyk, doorvlegt. Hiernevens gaat een juist verflag van de Vuurbraakende Bergen,
de heete Springbronnen, en de Bafaltpylaaren, zo als zyn
Ed. dczelven niet oplettendheid na ef'poord heeft. By
deeze Brieven, aan verfcheiden Geleerden gcfchreeven,
komen nog drie Brieven, welken tot de daarin verhandel-
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Belde onderwerpen betrekking hebl)en ; als een van den
Heer Kancelary- Raad en Ridder 1lne, over de Edda,
een Gefchrift, dat men vry algemeen gehouden heeft voor
een werk dat de Godgeleerdheid der Ouden bevatte ; ooch
't welk, gelyk de Heer hire toont, niets anders is , dan
eene onderrigting in de Yslandfche Dichtkunde. Een vol
heer Ly f Medicus en Ridder ]!f-gendBrifva
gaat over den Yslandfchen Scheurbuik; waarnevens de
Hollandfche Vertaaler nog een byvoegzel geplaatst heeft,
behelzende een nader derilag van etlyke Stukken, van
welke de Heer Bceck in dien Brief gewag maakt. De
laatfie Brief is van den Hoogleeraar en Ridder Bergman,
en ontvouwt ons zyne natuurkundige aanmerkingen over
de werking van liet Vuur, zo in brandende Bergen, als
op de heete Bronnen, n,itsgaers van den Befalt; welk
alles grootlyks dient ter ophelderinge van 't geen de heer
van Troil deswegens bygebragt heeft. Eindelyk heeft
men , ten fint cieezer verzamelinge van Brieven, hier nog
geplaatst eene Lyst van Benige Werken , die over Ysland
handelen. --- Ten einde den Leezer gelegenheid te
geeven , om zig eenigermaate een denkbeeld te vormen
van het merkwaardigtte , dat de lieer van Troil , wegens
de uitwerkzelen van het Vuur in Ysland, gade gefaagen
heeft, zullen wy het hoofdzaaklyke van zynen eertten
Brief, aan den Hoogleeraar en Ridder Bergman, die als

ter inleidinge deezer Verzamelinge uirekt, mededeelen.
„ Wy lieten, zegt hy, het anker vallen niet verre van
7leszeJledr, (gelegen in het Zuidelyke gedeelte van het
Eiland, niet ver van Hafmfiord ,) en vonden aldaar twee
groote, met Lava bedekte , Rukken lands ; en van welke
inzonderheid de laatfte opmerking waardig was, dewyl
neen aldaar behalven een veld, dat geheel met Lava, die
ten uiterften - vloeibaar moet geweest zyn , bedekt was ,
ook geheele bergen van op malkander gehoopte Tufftcen

zag.

„Het geluk had ons juist gebragt op eetje plaats, alwaar
wy beter, dan op eenige andere plaats in Island, konden
waarneemen de uitwerkzelen van het vuur, dat een hek
]ands van tien of twaalf mylen had verwoest. — Wy zagen
hier byna alle werkingen van een vuurbraakenden Berg, uitgezonderd alleen de opening, uit welke liet vuur gekomen
was ; waarom wy ten einde ook deeze te onderzoeken, eerie
reis naar den Heckla zelfs ondernamen, befteedende daartoe twaalf dagen. Vyftig of zestig mylen, [Zweedfche ,
welCe 5
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welken ongeveer twee uuren gaans zyn, maakende IO
Zweedfche mylen de lengte vin een graad,] ver, reisden
wy over niets anders dan Lava, en hadden eindlyk het
genoegen, dat wy de eerfte waren, die ooit den top van
deezen beroemden bolkaan beklommen.
„ De rede, om welke niemand voorheen aldaar geweest is,
beftaat gedeeltelyk in bygeloof, maar ook gedeeltelyk
daarin, dat, voor de laatfle uitberfting van den Berg, de
weg naar deszelfs top zeer moeijelyk was. Niemand was
'er onder ons gezelfchap, die niet wenschte, dat zyne kleederen een weinig gebrand wierden, als by maar het genoegen had , den berg Heckla brandende te zien , en daar ons
de Bisfchop van Skallholt fchreef, dat 'er in den nagt tusfchen 5 en 6 September, dat is tien dagen, voor dat wy
aldaar kwamen, vlammen uit denzelven waren opgegaan,
vleiden wy ons byna met deeze hoop; maar nu was de Berg
bedaarder dan wy wenschten.
„ Wy bragten egter, van des nagts ten een uuren tot twee
unren van den volgenden dag, onzen tyd toet het befchouiven van den Berg zeer vergenoegd door; ja wy waren zelfs
zo gelukkig, dat de wolken, die liet grootfte deel van
denzelven bedekten, zich tegen den avond zoo veel van een
fcheidden, dat wy van denzelven een zoo ver uitgeftrekt
gezigt hadden , als wy ooit zouden hebben kunnen verlangen. De Berg is wat hooger dan 5000 voeten, en
van boven verdeeld in drie toppen, van welke de middenfile
de hoogfile is. Hy beftaat flegts voor zyn geringíle deel
uit Lava, het overige is asfche, met harde en vaste fleenen, die door de openingen zyn uitgeworpen, en een wei
Puimt}een, waarvan wy egter maar een klein fink, met-nig
'een weinig zuivere zwavel, vonden. Onder ver
openingen, welke wy zagen, verdienden vier by--iched
zondere opmerking. By Bene van deeze had de Lava de
gedaante van half omgevallen muuren van fchoorl}eenen :
uit eene andere was water flroomswyze te voorfchyn gekomen: by de derde zagen alle fleenen zoo rood als tegels :
uit de vierde eiudelyk was een ftroom van Lava, die zich
een eind wegs van daar in drie armen verdeeld had, gevlocid.
„Hierboven heb ik reeds gezegd, dat wy zo gelukkig niet
waren, dat wy den Heckla vuur zagen uitwerpen, maar
egter hadden wy voldoende bewyzen, dat by inwendig
brandde; want wy vonden op zyne bovenfte helft, die ter
hoogte van vier of vyf duineen met fneeuw bedekt was,
ver-
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verfcheide plekken, op welke geen fneeuw lag, en op deszelfs hoogden top, alwaar de Thermometer van Fahrenheit in de Lucht op a4. fond, klom dezelve, op den
grond gezet zynde tot 153o, ja in eenige kleine openingen
was de warmte zoo groot, dat wy bezwaarlyk met eenen
kleinen Fland.Thermometer den graad van warmte konden
waarneemen.
„ Men weet niet, dat de Heckla zedert het jaar 1693
weder vuur heeft uitgeworpen voor het jaar 1766, wanneer hy op den eert{ en April vuur begon uit te werpen,
langen tyd brandde, en veele mylen ver verwoestingen
aanrigtte. In de laatst verloopen maand December 1771,
kwamen ook eenige dagen lang vlammen uit denzelven te
voorfchyn; en men is in den omtrek van den berg van gedagten, dat hy in korten tyd weder vuur zal beginnen uit te
werpen, dewyl men meent yaarggenotnen te hebben, dat
de 11roomen , die digt by denielven zyn, beginnen uit te
droogen. Men gelooft, dat dit gefchiedt, uit hoofde dat
de Berg liet water na zich toe trekt, en dat dit altyd een
zeeker teeken van eene nabyzynde uitberfling geweest is.
„ In deeze eeuw zyn de My>vatn, die tusfchen het jaar
1730 en 1740 gebrand heeft, en de Kattlegia, die in het
jaar 1756 brandde , wegens hunne geweldige uitberflingen
ook bekender geworden (*)."
Als een tweede byzonder verfchynzel meldt de Heer
van Troil de heete Waterbronnen, van welke Island overvloedig voorzien is, waaromtrent hy het volgende aantekent.
„ Deeze Bronnen verfchillen van elkander in warmte, en
worden in dit opzigt van de Inwooners zelfs verdeeld in
Laugar of warme Baden , en in Reuver of Springbronnen ,
Fonteinen. Van de eerstgenoemden vind men ook
voorbeelden in andere deden van Europa, maar ik hen
van
,

(*) Dit is de voornaame inhoud van den achttienden. n egen
tienden en twintigíien Brief, waarin alle deeze byzonderi eden
breeder ontvouwd worden. Uit het aldaar gemelde b]ykt,
dat 'er buiten den Heckla nog verscheiden andere vuurbraakende Berge? op Ysland gevonden worden; doch neen (preekt,
gelyk de Autheur opmerkt, meest van den Fleckla, zo, om
dat by zo dikwyls agtereen vuur uitgeworpen heeft, als ons
dat hy zulle eene ligging heeft, dat alle fchepen, die naar
Groenland of Noord_Anerica zeilen, in het gezigt van denzelven henen vaaren.
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van gedagten, dat zy elders niet tot alle die einden , Waartoe men ze hier gebruikt, worden gebezigd. Want men
baad zich niet alleen in dezelven, om de gezondheid te
bevorderen , maar zy worden hier ook als een foort van
Galanterie gebruikt. De armoede der Inwooners belet hun
aan hunne Schoonen ge{'chenken te geeven, en de Natuur
verfchaft hun alhier Beene Bloemen om kransfen te vlegten, gelyk in andere Landen kan gedaan worden. Maar
alhier is het eene gewoonte geworden , dat de Bruidegom
zulk een Bad zeer fchoon maakt, en dat de Bruid het zelve
daarna met een bezoek vereerd. Het andere foort,
namelyk de Springbronnen , verdient meerder opmerking.
Van deeze heb ik zeer veele gezien, doch zal nit flegts
van de drie zeldzaamf'e gewag maaken.
„ Ik zag by Laugarratn, (een kleen Meer binnen in
het land, omtrent twee dagreizen van den Heckla afgelegen, en in den omtrek een myl groot,) voor het eerst
een heete Springbron , en ik kan wel zeggen, dat ik daar
de fchoonfle vertonning, welke ik ooit gezien heb, aan
morgen was buitengemeen helder; de Zon-fchouwde.D
bad reeds begonnen de toppen der digstbygelegene Bergen te vergulden ; daar was zo weinig wind , dat het
Meer, in 't welke Benige Zwaanen zwommen, zoo gelyk
als een fpiegel was, en rondom het zelve zag men op
veele plaatzen een damp van de warme Bronnen, die eindelyk hoog in de lucht verdween, opryzen. Uit alle deeze Bronnen fprong water in de hoogte , maar inzonderheid was 'er een, die by aanhoudendheid deed zien een
\Vater-colom, die zes of agt voeten dik, en agttien tot
vier- en twintig voeten hoog was. Het water was zeer
heet, en een daarin gekookt f'uk Schaapenvleesch, en eenige Salmforellen, zoo als ook een Sneeuwhoen , dat binnen zes minuuten byna aan Hukken was gekookt, fmaakten
ons zeer wel.
„ Te Reikum was een andere bron van deezen aart, uit
welken het water eenige jaaren geleeden, naar men my ver
wilde, ter hoogte van zestig of zeventig voeten-zekrn
had gefprongen; doch nu fprong het, uit hoofde van eene
nederftorting van aarde, welke byna de geheele opening bedekt had , maar vier en vyftig of zestig voeten hoog , en
cat zydwaards uit. Wy zagen aldaar zeer veele verileende bladeren, en ook eenige zuivere zwavel, die aan het
water aldaar een veel fterker fmaak, dan op andere plaat
medegedeeld had.
-zen,
,,BY
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„ By Geyfer eindelyk, niet ver van Skallholt, een Bis

zetel in Island, kan men zien een der grootfie-fchoplyke
Springbronnen, die ergens gevonden worden, en waarby
de beroemde Waterwerken te Marly en St. Cloud, te Winterkasten digt by Castel , en te Herrenhaufen in het Hanoyerfche, niet behooren vergeleeken te worden. Men vind
aldaar binnen den omtrek van een halve myl tusfchen 4n en
50 kookende Bronnen, die na myne gedagten allen een en
denzelfden oorfprong hebben. Van fommigen is het water
helder, van anderen is het dik, even als water met kley
gemengd; van anderen, als het namelyk door zeer fyne oker
gelopen heeft, is het bloed rood; van anderen eindelyk is
liet, dewyl het door een witter foort van kley zynen weg
heeft genomen, zoo wit als melk.
„ Het water van alle deeze Bronnen fpringt in de hoogte, uit fommige altoos, uit andere van tyd tot tyd. De
grootte Bron is in het midden, en die was het vooral,
welke onze oplettendheid den geheelen dag, dat wy ons
hier ophielden , van 's morgens ten zes tot 's avonds ten
zeven vuren, bezig hield. De buis, uit welke het water
fprong, en van welke ik de diepte niet kan bepaalen, was
in haar middellyn negentien voeten. Aan haar bovenkant
had zy een bekken, het welk met de buis de gedaante had
van een ketel, en welks bovenfte rand negen voeten en een
duim hoger was dan de buis, zynde in zyn middellyn 56
voeten.
„ Het water fpringt uit deezen Bron niet by aanhoudenheid, maar egter dikwils op een dag; en wel, volgens liet
zeggen van menfchen, die daar digt by woonen, als het
koud en flegt weder is hooger, dan op andere tyden. --Op dien dag, toen wy ons daar bevonden, fprong het water des voormiddags van zes tot elf uuren tien onderfcheiden maaien, telkens van vyf tot tien vademen hoog. Tot
dien tyd toe was het water ook nog niet hooger dan den
rand van de buis geklommen, maar toen begon liet ook
allengskens het bovenf'e bekken te vullen, en eindelyk zelfs
over te loopen. De menfchen, die ons verzelden, zeiden,
en 't kwam ons ook geloofwaardig voor, dat het water
binnen korten tyd veel hooger, dan tot nog toe gefchied
was, fpringen zoude ; weshalven de Heer Dr. Lind, die
ons als Sterrekundige verzelde, zyn quadrant f'elde, om
de hoogte met naauwkeurigheid te kunnen meeten. Kort
nna vier uuren wierden wy gewaar, dat de aarde op drie
onderfcheiden plaatzen, en onder anderen ook op den top
van
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van een Berg, die omtrent 300 vademen van de opening
af was, begon te beeven. Wy hoorden ook zeer dikwils
een onderaardsch geluid, overeenkomende met zwaare ka
kort daar aan fprong uit de opening een-nofchte;
Watercolour, die zich van boven verdeelde in verfchieiden
ftraalen, en ingevolge Bene, met den quadrant gedanne,
waarneeming y2 voeten hoog was. Floe groot onze verwondering over de kragt van de lucht en het vuur ook
wezen mogt, wierd dezelve egter nog grooter, door dat
wy zagen, dat veele f'eenen, die wy te vooren in de buis
geworpen hadden, nu met het fpringend water weder om
hoog geworpen wierden (*)."
Laatstlyk maakt de Heer van Troll ook nog gewag van
de niet min merkwaardige Bafaltpylaaren.
„ De Natuurkundigen , vervolgt by , hebben die pylaaren, welken zoo zelden voorkomen, en door de hand
der Natuur zoo in Tsland, als op andere plaatzen , zyn
vervaardigd•, altyd met de grootte oplettendheid befchouwd.
Men plagt die van Giants Caufewvay, of den Reuzendyk
in Ierland, altyd te houden voor de groot1 e en geregelde, maar wy hebben op onze reis door de westelyke Eilanden van Schotland, eens plaats ontdekt, die den Jeu.
zendyk verre overtreft.
„Het Eiland Staffa, (Westwaards van 1lfull, drie Zeeinylen in het Noord-Oost van zona of C^lumhkill gele
geheel en alleen uit zulke pylaaren, die zoo-gen,)blat
regelmatig zyn toegelleld, dat men zich niets geregelder
kan voordellen. Zy fchynen volkomen van dezelfde floffe te zyn als de Ierlandfche , en zyn van drie- tot zeven
Elke pylaar is van andere omringd, en deeze-hoekig.
fluiten zich zoo digt om denzelven , dat 'er tusfchen beide weinig plaats word overgelaaten , en deeze is dan nog
dikwils vervuld met een Gecs_ylallifeerden korst. De pylaaren (taan op de meeste plaatzen loodregt; op andere
een weinig fcheef; en wederom op andere plaatzen liggen
zy zoo, als het binnenfile houtwerk, of de ribben, van
een Schip. De hoogte pylaar was 55 voeten en één duim
lang, en elke verdeeling van denzelven was één of twee
voeten groot. Op dit Eiland is een Hol , genaamd Fingals -hol, dat alleen uit zulke pylaaren bellaat, 367 voeten
lang , 53 voeten en 7 duimen breed , en 117 voeten cn
6

(*) Van deezeu Geyfer en het daartoe behoorende vindt men
een uitvoerig verflag in den een en twintiguien Brief.
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6 duimen hoog is. In dit Hol flaat drie vademen water , zo dat men gemaklyk met een Boot daarin vaaren

kan (*)."

Men heeft dit Werk, buiten eene naauwkeurige Kaart
van Tsland, verrykt met etlyke Plaaten, waar onder die
met de aftekeningen van den Geyfer, en de Bafaltpylaaren op het Eiland Saffa, in ver chillende ífanden , mits
Fin gals-hol bovenal opmerking verdienen, daar-gadersvn
ze ons deeze wonderbaare verfchynzels der Natuur kennelyk onder 't oog brengen.
(*) Deeze Bafaltpylaaren , en 't geen daaromtrent betrekke.
lyk is, mitsgaders liet Fingals-Itol, worden in den twee en
twmtigfen Brief breeder be(chreeven. En 't een en 't ander
deezer drie Natuurverfchynzelen wordt, in den laatfien Brief
deezer Verzamelin^e, of dien van den Hoogleeraar en Ridder
Bergman, nog nader ontvouwd.

Gefchiedkundige Verhandeling , betreffende liet Regeerirgsreglement, door zyne Hoogheid, WILt_Em de 1I1' in den
jaare 1674 aan de Provincie vain Utrecht vcorgefchi Even.
Waarby de onwettigheid en onbefiaanbaarheid van liet ::elve, zo met eene vrye Staats -Regeering als met de Unie
'an Utrecht ten duidelykfien wordt aangetoond. Utrecht,
1784.

Behalven de Voorreden, en 42 bladz. Bylagen ,

247 bladz. in gr. oEtavo.

behandelinge van dit zo gewigtige, onder
Ter gefchikter
gaat de Autheur het voorgevallene, met betrek--werp
ongelukkig; lot der Provincie van Utrecht,

kinge tot het
in de jaaren 1672, 1673 en 1674, ten naauwkeurigfle na.
Met den aanvang toont hy, hoe Utrecht zig niet in de
handen van den Koning van Vrankryk overgegeeven hebbe, dan na het aanwenden van de uiterfle poogingen om
manhaften tegenfland te bieden; tot dat men y na 't afzakken van 't Staatfche Leger naar Holland, by mangel
van eenig vermogen, volftrekt genoodzaakt ware dien flap
te doen. Vervolgens geeft hy een verlag van de verrigtingen der Afgevaardigden van dé Algemeene Staaten , (of wel
der vier niet overheerd geweest zynde Provincien ,) na dat
de Franfchen den tigtfchen bodem geruimd hadden. Welke
Afgevaardigden, terwyl ze de Provincie tot een haat van

regeeringloosheid gebragt hadden, zig alleszins gedroegen,
ais waren zy in Bene door hen overwonnen Provincie, wel ker

$6

REGEERINGS- REGLEMENT TE UTREC1 T.

ker oppergebied in hunne handen gevallen was, zonder ee.
jig gehoor te verleenen aan daartegen gemaakte Remontran.
tien van de zodanigen , die , zelfs geduurende den tyd van
de overt. agt der Franfchen, het Lands- en Stadsbewind ge
hadden. Dit leidt hem voorts ter ontvouwinge-handf
van den uitílag der raadpleegingen der vier Provincien, met
overleg van Z. H. Wiltern den 111, nopens het al of niet
weder aanneemen der door de Franfchen overheerd geweest
zynde Provincien in de Unie, waardoor Utrecht, te gelyk
met Gelderland en Overysfel, ieder weder in zynen ouden
rang, in 't bondgenootfchap ontvangen werd; waarop eerlang Z. H., door de bovengemelde Heeren Staaten, gemagtigd werd, om de Regeering in deeze drie Provincien te
veranderen. IIet voorgevallene by die gelegenheid in het
Stigtfche is liet onderwerp der vierde afdeelinge deezer Ver
waarin de Opfleller, een berigt gegeeven heb -handelig,
benoeming en aanftelling der nieuwe Re.-bend,va
genten, tevens meldt hoe Z. H. diestyds het bewuste Regeerings- Reglement invoerde , dat men toen zo onbcd a:gt
aangenomen heeft, en waarover de Nakomelingfchap klagtig
valt.
„ Deeze namelyk, gelyk onze Scliryver zig uitdrukt, die
dit Reglement niet meerder Vryheid en niet bedaarder zin
heeft moogen overweegen, heeft het zelve uit een ge--ne
heel ander oogpunt befchouwd, en genieent, dat niet alleen
de toenmalige Stadhouder of eerfte Staatsdienaar van Holland
en Zeeland, (i.) nooit geregtigd is geweest , om dit Reglement in te voeren, maar dat nok (e.) d e wyze, wasrop
het zelve is ingevoerd, is geweest alleronrechtvaardigst,
ongehoord, en zonder exempel, en dat (3.) het daarby ;eflatueerde, niet, gelyk 'zyne Hoogheid voorgaf, naast, en
meest overeenkwam met de Regeering van de 1-, ovincie , ., oo
als die van ouds geweest eras, maar in tegendeel in de meeste deden daar mede e di,:anastro [of lynrecht] breed. En
eindlyk (p..) dat het onbetfaanbaar was met de Unie van
Utrecht, en dus vry wat gevocgzaamer prartext den Bondgenooten t'avond of morgen, eens had kunnen aan de hand
geeven, om de Provincie buiten de Unie te fluiten, als het
voorgevallen in den jaarti 1672."
De Autheur gaat de drie eerstgemelde pointen ieder afzonderlyk na, en toont van welk een gewigt, mitsgaders
hoe bondig, dezelven zyn: geevende voorts nog een kort
verflag van het wyders voorgevallene op het aanneemen van
dit Regeerings-reglement. En eindelyk doet by in de laat(fe

REGEERtNCS- REGLEMENT TE UTRECIlT.

387

fle afdeeling zien, hoe gegrond de opgewelde vierde bedenking , nopens de onbeftaanbaarheid van dit Regeeringsreglement met de Unie zy: beweerende tevens dat 'er
dringende reden zyn, om dit Regeerings-reglement, op
het bezef van deszelfs verkeerde inrigting en fchadelyke
gevolgen, ten meesten welzyn der Provincie, te veranderen; welke dringende reden hy met nadruk ontvouwt;
toonende te gelyk, dat 'er geen grond is, om dit Regeerings- reglement voor Gene onverbreckbaare íchikking te hou den.

In het geheeld beloop deezer Verhandelinge ziet men
ten klaar11e , dat dc Schryver geene moeite gefpaard heeft,
om alles na te lj noren , wat cenigzins tot dit onderwerp
betrekking heeft; waardoor hy ons dan ook een vollediger
en naauwkeurigcr berigt van 't voorgevallene , verfterkt
met de noodige J;ylagen, mededeelt , dan tot nog het licht
gezien had. En, daar by zig niet bepaalt tot een enkel
gefchiedl undig verslag, maar 't zelve vergezeld doet gaan,
van wel gewikte aanmerkingen over cie byzonderheden, die
bovenal opmcrT;ing vorderen , zo is deeze zyne Verhandeling bv uitIieekendheid wel gefchikt, om den Leezer in
ftaát te (lellen ter juiste beoordeelinge van het voorgevallene in die dagen, hetwelk van meer dan éC ne zyde zo
gewigtig is, dat men deszelfs overweeging, in 't nagaan

van dit Gefct:rift, der Natie wel moge aanbeveelen.

De Post van den Neder- Rliyn, met Bylagen. Te Utrecht,
by G. T. v. Paddenburg. In gr. o^lavo.
De Correspondent in drie Verzamelingen, agtervolgd, onder
den Tvtel van Staatkundige Bijdragen van ADOLUS denOpmerker. Te Utrecht , by J. M. v. Vloten. In gr.
oEtavo.
nder het leezen der opgemelde Verhandelingen, herinOnerden
wy ons de twee hier bovengenoemde Utrecht-

fche Tydfclhriften , als in welke mede verlcheidén leezens-.
waardige opmerkingen , nopens her gebeurde in die dagen,
gevonden worden ; en die daarhenevens verfcheiden beden
aan de hand geeven, over het geen daaromtrent in-kinge
den tegenwnordigen tyd in aanmerking komt. De
geagte Schryvers van een Post van den Neder-Rhyn, een
uitgebreid Plan hebbende, konden zig niet wel gezet ver
behandelen van alle deeze laatere byzon--ledintoh
der•
Dd
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derheden, en hebben daarom, (zo 't ons toefchynt , ) dee.
ze taak aan den opmerkenden 4dolus grootlyks overgelaten. Na den inhoud der door hem reeds afgegeeven Bladen vinden wy Adalus zeer wel geschikt om die taak te
volvoeren ; nadien by dit onderwerp alleszins duidelyk eta
weiberedeneerd behandelt; des zyne Staatkundige Bydragen
met nattigheid by den Post gevoegd mogen worden.
Wat verder den Post byzonder betreft, dit Papier behoudt
beiiendig zyne waarde , daar de Schryvers met die eigen
waarmede zy dit-flevymodighnb'cle d,
hun Tydfchrift aangevangen hebben, voortgaan, om der
Natie zodanige kundigheden van 's Lands omftandigheden,
en den toedragt der zaaken in te boezeroen , die ter ernfliger. handhaavinge van de Vryheid en liet Welvaaren van
ons Geineenebest kunnen firekken.
Ter meerdere bevorderinge hiervan , hebben de OpflelIers van den Post al voor eenigen tyd beflooten , daar hurt
betrek juist niet gehengde alles in hun gewoon Papier te
plaatzen, om 'er nu en dan eenige óylagen by te voegen;
welken , om de kosten van hun Tydfchrift niet te verhoogen , af>.onderlyk te bekomen zyn, voor hun dien deeze
meerdere kosten niet bezwaart. En dezulken ,welken geen
reden hebben , om tegen . deeze meerdere kosten op te
zien, is 't wel te raaden, dat ze zig ook deeze P,ylagen
door inkoop eigen manken ; gemerkt zy verfcheiden gewigtige byzonderheden behelzen, die eenei opmcrkzaame leezinge waardig zyn. Men heeft thans reeds vyf zodanige
Stukjes Bylagen afgegeeven; waarin buiten andere behandelde onderwerpen , te veel om ze hier allen op te tellen ,
wel inzonderheid de volgende Stukken gevonden worden.
Nadere confideratien op de Memorie van Z. D. H.; de
merkwaardigfle Stukken raakende het beweerde regt van
Alkmaar, betreffende de Magiftraatsbefelling; een berige
wegens de Regeeringsvorm van Groningen en de Ommelanden ; aanmerkingen over liet regt der Gildens; over de
Regeeringsvorm in het Stigtfche; over oproerige zogenaamde vrolykheden hier en daar; over de gewapende Burgery
in verfcheiden plaatzen ; mitsgaders het aangepreezen voor
Schomaker aan zyne Lands--lopighertvandCl
genooten; benevens een verhaal van het voorgevallen met
den IIeer Lidt de 7eude , Student te Utrecht , benevens
Profesfor Voorda a door den Courier du Bas-Rhin belas.
terd.
--.
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Nederlandfche Reizen, tot bevordering van den Koophandel, na de
meest afgelegene gewesten des Bardkloots. Doormengd roet vreemde lotgevallen , en menigvuldige gevaaren , die de Nederlandfche
Reizigers hebben doorgegaan. Met Plaaten. Tweede Deel. Te
-4mflcrdavn, by P. Conradi, en te Harlingen, by V. van der
Plaats , 1784. Behalven het Voorwerk 288 bladz. in gr.
oftavo.
,

Nadien wy het oogmerk en de inrigting deezer verzamelinge
van Nederlandfche Reizen onlangs genoegzaam voorgedraagen hebben (*), kunnen wy, niet de afgifte van dit tweede
Deel, ten deezen aanzien volílaan , met te zegt en , dat het op
dei eigenfi•e wyze, als het voorgaande , uitgevoerd is. Het behelst vier Reistogten der Nederlanderen naar de Oostindiën;
te weeten (I.) De tweede togt der Hollanders derwaards,
langs den gewoonen wel*, om de Kaap de Goede hoop, in den
jaare 1598 , onder bevel van den Admiraal 7acob Cornelisz. van
Neck, en den Vice -Admiraal Wybrant van Warivyk. (2.) Een

gelyktydige reistogt, gemeenlyk de togt van Sebald de Weert,
als in de uitvoering de voornaame hand hebbende, geheeten ,
welke gefchikt was om door de Magellaanfehe Straat naar de
Oostindiën te flevenen ; 't welk , na 't doodgaan veeler moei
dien Kapitein mislukte. (3.) De togt van Olivier van-lykhedu,
Hoort, die ten zelfden tyde uitgerust was, tot het doen eener
reize, door de Magellaaafche Straat , langs de ldlestind fclie
Kusten, over de Zuidzee, en zo vervolgens 'rondom den geheelen Aardkloot, met oogmerk om alomme, daar het mogelyk
was, Koophandel te dryven; welke omreize, die met veel
wederwaardigheden vergezeld ging , doch te gelyk haare nuttigheid had, in weinig minder dan drie jaaren voltrokken werd.
(4.) En eindelyk een togt naar de Oostindiën , langs den gewoonen weg, in de jaaren 1599, ióoo en i6oi, onder het
opperbevel van den Admiraal Pieter Both en Paulus van Caorden ; welker befchryving inzonderheid een breedvoerig bcrigt
geeft van het wedervaaren van van Caerden, te jicizin, op het
eiland Sumatra. ---- Het merkwaardigfie deezer Reize
word, overeenkomstig niet het geen wy van de inrigting van
dit Werk gezegd hebben, met ngteilaating an liet verveelende, dat men maar al te dikwerf in de oude manier ' an reis
ontmoet, in eenen goeden verhaalenden ftyl ent--befchrving
vouwt; waarvan wy, ter vervuliinge onzer vroegere belofte ,
nu nog een ftaal zullen tnededeelen, cn wel uit de Reize van
Olivier van Noot-t. Na een berigt zyner moellyke doorvaart door de 1t^agellaanfche Straat, en zyner komfte aan de
Kust van Chili, vervolgt het verhaal indeezervoege.
„ Naa(*) Zie boven, b]. 163.
Dd2
„
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„ Naadat zy deeze Kust verlaaten hadden, kreegen zy eets
Eiland in 't gezipt, vyf of zes mylen van het vaste Land.
Daarheen wendden zy den lieven , en lieten 'er, tegen den
avond , het anker vallen. De naam diens Eilands was Mocho ;
liet is van eene middelmaatige grootte. In het midden ligt een
hooge berg, welke als in tweeën verdeeld is; in deeze tusfchenruimte Broomt Bene Rivier van zoet water. Van den voet
des Bergs tot aan den oever der Zee, is het land geheel vlak
en etlèn.
„ De Generaal vAN NOORT zondt eene Sloep na den oever,
en in dezelve zekeren JAN KLAESSEN, die veroordeeld was on3
aan land gezet te worden , om te verneenien of hier gelegen
niet eenige veiligheid, Koophandel te dryven; met-heidwar,
deezen tobt zou l y de vergiffenis zyner misdaad en itrafkwyt•.
fchelding verdien e n. Hy tradt dan aan land; en alzo) hy wel
voorzien was van ! Mesfen, Yzer- en Glaswerk , wierdt hy van
de Eilanders minzaam ontvangen; doch den handel fielden zy
uit tot 's anderendaags, alzo liet nu te laat op den avond was.
De onze hoopten hier ververichingen te zuilen vinden , dewyl
zy eene menigte Schaapen en ander Vee hadden zien in de
Weide loopen, en het Land een lustig aanzien hadt.
„ Den volgenden dag roeiden twee Sloepen na Land , en
bragten derwaards Bylen en zogenaamde Neurenberger• Wanren.
Voor een Byl gaven de Eilanders een Schaap; voor een Mes
één en zomtyds twee Hoenders; andere Snuistcryen betaalden
zv niet Maïs, Meloenen en andere Vrugten , welke liet Eiland
opleverde.

„ Met de dus belaadene Sloepen begaven zich, uit eigen
beweeging , twee van de voornaamfie Caciquen , of Landsheeren, na boord, alwaar zy, door den Generaal , vriendelyk ontvangen , en deftig onthaald wierden. Zy bleeven 'er den nacht
over ; en hoewel de Hollanders hunne taal niet verílonden,
derden zy hun, egter, door tekens begrypen, dat 'er Benige
Spanjaard! vermoord waren, in Baldiva, te drkuco etl Tuccapel, tegen over het Eiland aan de Kust van Chili gelegen.
„ Een zo gunftig begin bewoog den Generaal eerlang twee
Sloepen aan land te zenden. De Onzen deelden onder de Eilanders l;efchenken uit van Hembden, Hoeden en andere goederen , en begaven zich met dezelve na hunne wooningen. Zy
vonden eene Stad, of Vlek, belaande uit ongeveer vyftig
Huizen, van Stroo gemaakt , langwerpig van gedaante, met
een Poort van Portaal in 't midden ; doch hier mogten zy niet
binnen koomen; ook gedoogden de Landzaaten niet, dat de
Vreemdelingen hunne Vrouwen zagen.
„ Ondertusfchen kwamen deeze uit haare Huizen, en wier
zich, op zeker geroep van haare Mannen, op de knieën,-pen
in twee of drie hoopen. De Mannen booden de Onzen blokken hout aan, om op dezelve neder te zitten. Gezetten z}n-
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de bragt eene oude Vrouw hun een aarden Kruik, vol van
hunnen drank, Cica genaamd, van welken zy niet fnnaak dronken. Deeze drank is eenigzins zuuragtig, en wordt van wzter en Maïs, op de volgende wyze, bereid. De oude Vrouwen , die bykans geen tanden meer hebben , kaautven de
Maïs, en naa dezelve bevogtigd te hebben niet haar fpeekzel,
welk tot Gest vcr1^rekt legen zy ze in Kuipen, die niet water gevuld worden. floe de Vrouwen, welke de Maïs kaauwen, honger bejaard zyn, hoe de drank, daarvan bereid ,meer
geagt wordt.

De Landzaaten drinken 'er zich dronken aan, inzonderheid op Feestdagen, welke zy vieren, door alle de Inwooners
der plaat('e te delen zamenkotnen. Een uit den hoop klimt op
eep.Paal; en de om(landers zich in 't rond gefchaard hebbende, maakt hy een zeker geluid met fluiten of zingen; waar
Beker lustig rond gaat.
-nade
„ Dit Eiland Mocho legt op achtendertig Graaden ZuiderBreedte, vyf of zes Mylen van de Vaste Kust. Een Spanjaard, die alleen overgebleeven was an een Bark, hier ge
'er voormaals gewoond. Hy leefde aldaar drie of-firand,ht
vier jaaren in veiligheid; doch wanneer de Eilanders dronken
waren, Was jày genoodzaakt zich fchitil te houden, uit vreeze
dat zy hem zouden dooden, ter oorzaake van den haat, wel
hun ,tegen de Spanjaards, befpeurde. Hy vertoefde-kenhyi
hier zo lang, om dat by kennis hadt gemaakt met eene van
de aanzienlyk[le Dochters des eilands, die hem telkens fchuilplaats verleende.
„ Deeze Eil.inders trouwen zo veele Vrouwen als zy kunpen onderhouden. Die de meeste Dochters heeft, wordt voor
den rykilen Man gehouden, om dat de Jongmans, die haar
willen trouwen, verpligt zyn, dezelve van den Vader te koo.
pen; zy geeven hein, in betaaling, Osfen, Schaapen en ande-

goederen.
Zeer vreedzaam leeven zy onder elkander. Indien 'er een
Manflag begaan worde, wreeken de bloedvervbanten des ge
fneuvelden zynen dood in het bloed des doodflagers : althans
indien deeze hen niet te vrede ftelle, door zich onder cie verpligti.ng te leggen, om hun jaarlyks eene zekere hoeveelheid
Cica op te brengen.
„ Dezelfde leevenswyze houden de meeste Landzaateaa vair
Chili, die niet onder de Spaanfche heerfchappy finan. Hunne
klederen zyn gemaakt van Wolle, welke zy verzamelen van
eene zekere Poort van Schaapen, die zulk lang hair hebben ,
dat het tot op den grond nederhange. Deeze Schaapen ver ftrekkcn hun tot Lastdieren; eveneens gelyk men zich in Hol
Paarden, en in Spanje van Ezels en Muilezels be--landv
dient.
„ Wanneer deeze Dieren vermoeid zyn, helpen 'er geen
D d 3hok.
re
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flokflagen aan, om hen voort te dryven ; zy keeren het hoofd
na den geenen die hen (laat , en adelden een zeer kwaalyk
riekeuden Radom uit. De Eilanders willen 'er niet van aan de
I3oilanders verkoopen; doch zy bragten hun anderen, die zeer
veel overeenkomst hebben niet de gewoone Hollandfclle Schaapen, en zeer vet waren. Van alle Koopmanfchappen, die hun
worden aangeboden , zyn ze meest gefeld op Bylen, Mesten
en allerlei Yzerwerk, dewyl zy deeze, aan de Opgezeetenen
van het Viste Land, zeer duur verkoopen.
„ Op den vierentwintigften van Lentemaand des jaars 16o0,
verlieten de Hollanders Mocha, hebbende den tyd hunnes verblyfs in deezen oord, in zeer goed verstand niet de Eilanders
geleefd. Thans richtten zy hunnen koers na het Eiland St.
Mara . ten Noord Noord - Oosten en Zuid-Zuid•Oosten, omtrent acnttien Mylen van daar gelegen. In den naamiddag
kreegen v dit Eiland in 't gezigt , en zagen 'er een Schip op
de Ree legen. In 't eerst meenden zy dat het de Vice Adn]iraal, PIETER DE LINT, was, dien zy, zints eenige dagen,
genist hadden; doch nader kooniende, ontdekten zy dat het
een Spanjaard was. Ter(lond begaf deeze zich op de vlugt,
tusfchen de Rotzen, en vervolgens in ruime Zee. De Onzen,
uit vreeze, dat by,, van hunne aankomst in deezen oord, tyding zou brengen aan zyne Landgenooten, vonden het geraaden hem in de vlugt te volgen. En , indedaad, na bykaus
twee dagen hem gejaagd te hebben , wierdt icy ingehaald door
liet Jagt, 't welk den Spanjaard, terstond, de laag gaf. Hy
bleef deezen aanval niet fchuldig, doch moest evenwel fpoedig
firyken.
„ Na deeze overwinning, deedt de Admiraal den Kapitein,
Stuurman en Opperbootsman by zich aan Boord koomen. Terfond deeden zy voor hem eenen voetval , biddende om Lyfsgenade , die hun ook gefchonken wierdr. By nader onderz,ick
bleek hun Vaartuig een Konings Schip te weezen , niet Meel ,
Spek en andere leevensmiddelen , gezonden aan de Opgezeetenen van fIrauco en Conception, die met de Indiaanen in Oor
waren; dat zy reeds dertig zakken Meel aan boord had--log
den, en binnen twee of drie dagen Varkensvleesch zouden
laaden , om vervolgens koers te zetten na drauco, aan de
Kust van chili, vier mylen boven het Eiland St. Maria; dat
zy midlerwvl de brandwagt hielden, op dat , ingevalle 'er
vreemde Schepen door de Straat zeilden, zy daarvan kennis
zouden geeven aan de Oorlogfchepen te Liana ; cindelyk dat
'er ook nog twee Oorlogfeliepen te Arica lagen, 't eeoe van
welke door den Vice-Admiraal gevoerd wierd. Wyders
verftond men nog, dat men te Lima al voor een jaar tyding
hadt gehad van den koers der Schepen onder het bevel van
OLIVIEU VAN NOOET, dien neen by naam en toenaam kende:
als
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als mede dat men in deezen oord op zyn hoede was , en alle
Oorlogichepen order hadden , om op hein te kruizen.
„ Ten zelfden dage wierden de Admiraal, de Kapiteins en
Stuurlieden het eens , dat 'er geene mogelykheid ware, uit
hoot'de der tegenwinden, om het Eiland St. Maria aan te
doen. Hierom beflooten zy koers te zetten na Gene Haven
van Sant tago, Val Parai o genaamd, leggende op 33 Graaden Zuider Breedte. Hier door verwyderden zy zich nog ver
hunnen Vice- Admiraal; zy hadden niets van hem ver--dervan
nomen, en vermoedden daarom, dat by insgelyks het Eiland
St. Maria niet hadt kunnen vinden, om dat het, in de Zeekaarten en Schriften van den Am(lerdamfbhen Leeraar PETROS
PLANCIUS ,

geplaatst was op 36 Graaden Zuider- Breedte , daar

zy, in tegendeel, het vonden op de Breedte van 37 Graaden

15 Minuten.
„ En , in de daad, hadden zy de Engelfche Schrifren niet
gehad, Kapitein MELTS ZOU het ook niet gevonden hebben.
Zeker Kapitein DIRK GERRITSZOON, behoorende tot de Vloot
van VERHAGEN, was door de zelfde reden misleid, zo als
blykt uit de Brieven , aan den Generaal VAN NooRT gefchreeven. Hoe 't zy de twee Schepen zagen hunnen Vice- Admiraal
niet weder."
De Aris & Lapidibus Votivis. — De Monumentis Sepulcralibus Praffidiariorum Militum Romanorum Legionis X Geminx ad Neomagum conditoruin. — De Mercurii Harpocratis aliisque Romanorum Sigillis ad Neomagum erutis, & Infcriptionibus antiquis GISBERTI CUPERT aliorumquc Epistolte
ex autographis edit. --- Accedit . ntiquitatum Romana-rum & Batavicarum Neomagi & in agro Neomagenfium fiaburbano erutarum Indiculus. Neomagi e prelo Ahafiueri van
Goor, 1784. In o&avo m. f.
e hier opgenoemde Stukjes, vier in getal, zyn Bene agterD volging
van de verzameling eeniger tot nog onuitgegeeven
Brieven van geleerde Oudheidkundigen, over deeze en geene
merkwaardige Stukken der Oudheid, om en aan de Stad Nynrcgen uit den grond gedolven. Wy hebben van het oogmerk dec
-zervamlingdervalykuitongerds
berigt gegeeven , weshalven wy den Leezer daartoe verivyzen (*). Alleenlyk hebben we, by deeze gelegenheid, nog
te melden, dat de drie hier eerst genoemde Stukjes weder ver_
lcheiden leerzaame Brieven behelzen , die inzonderheid gaan
over oude gedenkftukken der Romeinen, met betrekking tot
gewyde Altaaren en Gedagtenis-Stcenen, tot Begraafplaatzen ,
tot
(*) Zie Algen. had. Lcf,
c cef, ZED. hl. 422, 423, een VI D. bi, 75;^O.
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tot Zegelbeelden en ontdekte Opschriften ; by de ontvouwing
van welken ook nu en dan andere oudheidkundige opmerkingen komen , waartoe het verhandelde onderwerp aanleiding
geeft; welk a!ies cie geleerde Uiigeever deèzer Brieven met
welgewikte aanmerkingen vergezeld doet gaan , die ter ophelderinge tirelcken. Het laatstgemelde hier by gevoegde Stukje,
de Larlicuius, behelst, in de eerfle plaatze, eerie lyst van zeldzaame oude Rométnfche Penningen, en vervolgens eene opga
merkwaardige Oude Gcdenkltukken van verfchillen--veand
de lourten, (tie de opnie.rkzaanrc navorfching om en aan Ny,
s,aegen ontdekt heeft. Liefhebbers der Oudheidkunde
zullen zekerlyk niet afzyn van' den Uitgeever deezer Brieven
zyn aangewende moeite, in derzelver openbaare mededeeling,
dankbaar te erkennen; nadien ze 'er een weezenlyk nuttig ge
kunnen maaken.
-bruikvan
De Monnik van Libanon, een Vervolg op Nathan de IVyze. Uit
Ut liet Ilooi,dul'tscb. Te IDer•eoter, by L. Leemhorst, 1784,
Behalven de Voorreden, 166 bladz. in gr. octavo.
`jan lLyathan de Wyze gewag maakende (*), hebben wawvgemeld,
hoe we , over etlyke tustchen beiden komende Tooneeleu
in dat Sauk , buiten verband niet het fchynbaar hoofdondeywcrp
flaantie , niet gegrond genoeg konden gisten , naar bet byzonder beoogde van den Heer Leafing in dezelven. Maar by de
uitgave van dit Vervolg meldt men ons, dat de Heer Lesfing in
dat Stuk voornaainlyk ten doel heeft, „om zulke menfchen, die
„ boven . de gemeene volksvooroordeeleu van eerie openbaring ,
„ — van eerie openbaring die op gefchiedenisfen, op daden
„ rust , — van cone Christelijke openbaring ver verheven zijn,
in alle hare heerlijke, voortrellijke , edele — maar hoe dik„ wijls geftolcne ? --- deugd voor te Rellen , en hen, die nog
„ eenvou wig genoeg zijn om aan het Christendom te geloven,
als goede , oprekte, ja maar alterniecst als zwakke dwepers,
kinderagtig;e halzen af te malen." En men geeft ons hier re
gelyk te kennen, dat dit Stukje, als een vervolg op het zelve,
gelchikt is ter wederlegginge van den Heer Les/ing. Naar dit
bedoelde komt de hoofdzaak hierop uit, — De Sultan Saladyn ,
in 't voorgaande door Nathan tot twyfelaary vervoerd, vindt in
Gene doodlyke ziekte geen rust voor zyn gemoed in de twyfelaary , en toont ook Nathan de nadeelige gevolgen zyncrdrogrcdenen. Een Monnik van Libanon , als een ervaren Geneeskundige , door den Patriarch gezonden , om den Sultan van zyno
zwaare ziekte, ware 't mogelyk, te herftellen, verielwnt ten
Hove, en ontvouwt, in zyne v'erkeering aldaar, tevens de kun
eden an den Christclyken Godsdienst op eerie inneeniende-dig
WY() Zie /1i. i ad. L,-tt. 11 D. bl. G_;.
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wyze. Zyne Vyanden weeten zyne gevangenis te bewerken ,
onder voorwendzel , dat by den Sultan had gezogt te vergeeven , 't welk hein in 't gevaar des doods brengt. fly gedraagt
zig in dat hachlyk ongeval als een gelaaten en welgeinoedigd
Christen, die, in de overtuiging zyner onfchuld , zonder egter, daar 't hem gefineed verraad te duister was, zyne onfchuld te kunnen bewyzen, door zyn gedrag zyne Christelyke
Leer bevestigt. Eerlang egter is zyne onfchuld , niet de ontdekking van het verraad , en het gevangenneemen van hun,
die het gefineed hadden, blykbaar; en ten laatfe ontdekt
men dat de Monnik des Sultans Broeder is, die men waande
dat in een flag gefneuveld was; en tevens dat ley de Vader
is van Ree/ja en den Tempelier, die in 't Tooneelliuk van Nathan de Wyae Bene voornaaine rol gefpeeld hebben. --.- De
uitvoering van dit Stuk is in even denzelfden omflagtigen
finaak als dat van Nathan; en men vindt 'er eene groote ver
treflende charaélers behel--fcheidnvatol,die
zen. Bovenal dient het gefprek en gedrag van den Monnik,
ons den Christelyken Godsdienst eer aan te doen ; 't welk
zelfs. Nathan doet zeggen : „ Gij (preekt welfprekender voor
„ uwen Godsdienst , Monnik ! dan uwe Patriarchen. Indien
„ alle deszeifs bekenners zoo dagten, dan was ongeloof zon„ de, dan was het een vreugd Christus te belijden." Hierop
geeft de Mo,jnik teil antwoord, „ u Nathan ! was tiet voor u
„ een vreugd, dan hadden wij ten minflen een der waardigfte
„ menfchen meer, van welken wij zeggen konden : Hij is een
Christen : " dan hierop zegt Nathan, „ Wij zullen daarover
„ naderhand niet elkander (preekei."
Gefchenk voor de jeugd. Ilyde.Stukje. TeAnnferdam, by J.Allart. In oEíavo 102 bladz.
,

Dit Stukj'.. behelst Bene groote verfchcidenheid van onder_
overpen , op zodanig eene wyze voorgefleid, dat de Jeugd
dezelven niet vermaal, en nut kan nagaan.
Eer!?elin gen vain Suriraan fiche Mengelpoezy , door P. F. RODS.
Te /bnjlerrkam , by H. Gartn)au, 1783. Belialven het Voorwerk, 171 IJ'adz. in gr. ottavo.
eeze Lerficliogen , die uit een aantal van Hengeldichten
D beftaan
, helooven by verderen voortgang iets goeds; ,ge -

merkt de Dichter betoont, dat by cp taal en Rvi let, de ver fcheidenheid val) oen aart der onderwerpen in 't oog houdt,
en een vloeienden dichttrant in af;t neemt. Men oord"eele
bier van eenigzins uit deezen Broers Zceyant; , by zyn vertrek
vats
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van Suriname naar 't Vaderland, met het Schip DE JoNGsT>^
DAVID.

8 Suriname ! dat een reeks van veertien jaaren
My 't vergenoegen deed uit uwen Landbouw gaêren;
Bekoor;yk Waerelddeel ! ik roep u , droef te moe,
Het tedere Vaarwel van 't hoog Kampanje toe!
Gy , Hoeker! die my thans doet ,llingren heen en weder ,
Gv hoort de dankbaarheid die voortvloeit uit myn veder;
Gy hoort de ivenfchen, die ik in de Scheepskajuit
Op u myn Wingewest en uwe Burgers uit.
'k Zal op uw' leeven, aart zo gul, zo gastvry , boogen.
Vaarwel!. ... gy wordt ailengs aan myn gezigt onttoogen.
Vaarwel! ... en zie ik u nooit weêr, 't zy Thetis Yloed,
Met ziltige armen, myn e eeente ontvangen moet,
't Zy dat het lot my roept naar andre verre kusten,
En dat myn romp aldaar , van zwerven moê , moet rusten,
Vaarwel dan eeuwiglyk ! ... Vaarwel dan heuglyk Oord
Stuuw , Westewindje, fiuuwV Dc JONGSTE DAVID voort.
't Gaat wel, liet Zeiltje (pant, en 't haakende verlangen,
Naar 't dierbaar Vaderland , doet my met. Zeegezangen
Den tyd verdryven, die my hier te lan,ozaam fpoed.
Hoe flout was hy, die 't eerst d' ontembren watervloed
Des groeten Oceaans dorst met een kiel bevaaren !
Toen Graadboog en Kompas (door 't brein der Kunfienaaren
In laater eeuw gevormd) aan 't volk was onbewust;
Toen men geen Pool kon; toen de 4merikajche kust
Aan Moor en Indiaan mogt tot een Pryplaats fl rekken;
Eer men den Dierenriem kwam aan de Lucht te ontdekken ;
Toen men den Noorderbeer voor baak en zeilfieen nam;
Hoe tiveifend was het toen, eer men ter haven kwam !
Toen deed geen zwellend doek de Kiel door 't water draaven;
ei Neen ! die kunst lag toen nog in den tyd begraaven.
Geen Peilloot waagde zich toen ver van honk in Zee:
't Ging al van land tot land; 't ging al van Rêe tot Rio.
Maar gy, myn Hoeker, zeilt thans midden door de baaren,
Ten trots des Noordewinds, ten trots der Zeegevaaren.
De n'vre Palinuur weet, door oplettendheid,
Hoe by uw Kiel voor plaat, voor bank en klip bevryd:
By weet uw' Zeilloop, op de grootfz waterplasfen,
Door Stuursnanskennis en door Meetkunst, af te pasfen.
Van zulk een weten chap wierd nooit voor heen gehoord.
Stuuw, Westewindje ,,/'luu1v De JONGSTE DAVID voort!
Des morgens, als de Zon in 't Oost ryst uit de baaren,
Doet my de Zee op haar als in verrukking flaaren :
Nu ryst de Steven als ten zwerk , van waar de Spriet
Dan weder naar om laag als tot den afgrond fchiet.
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Het Pekel fchynt de Kiel door flag op flag te tergen.

Daar flapelt op elkdar een tal van waterbergen ,
Wier kruinen , luit als fneeuw,, ons dreigen keer op keer:
Doch daar zich de een verheft daalt fluks weêr de ander neêr.
De winden loeien door het drillend wand en touwen ,
Waarop de Zeeman klimt, zo aaklig om te aanfcliouwen.
Ni, toont dezelfde Zee, die korelings vreeslyk wai,

Zich glad en effen als een glinstrend fpiegelglas.
Men bind liet wapprend Zeil aan zyne roes en slaaken
De Masten fingeren; men hoort de Stengen kraaken:
Hoe filler 't Pekel is, hoe meer geraas aan boord.

Stuuiv , Westewindje , f uuwv DE JONGSTE DAVID voort!
8 Zee! gy doet myn oog en myn vernuft verflommen!
Daar zweeft een fcl:ubbig heir op vleugelen b drommen:
Daar zwemt de Bruinvisch ! die den Zeeman form voorfpeli.
Daar roeit, rondom de Kiel, de Haai, die het geweld
Der winden en den vaart des Hoekers du,ft trotfeeren :
Daar zie ik den Dolphyn zich kantlen, wentlen, keeren:
Daar vliegt een Yoglenclioor, fchoon ver van Land en Rêe,
Al zingende langs 't boord, en zoekt zyn aas op Zee
Daar zie ik 't Zwemkroost op de woeste baaren glyden ,
't Geen zich aan 't oog vertoont als beemden en als weiden,
Waarop een talloos tal van fchepslen zich bevind.
Gelukkig is de mensch die de onclerzoeking mint;

Die uit de fchepping leert den groeten Schepper eeren
En die zyn denkenskracht al denkend voelt vermeêren !
De Zee , hoe wreed, fchaft toch iets zoets dat ons bekoort.
Stuuw, Westewindje, louw nn JONGSTE DAVID voort!
Hoe treffelyk een' fchets van 't menf'chelyke leven
Kan aan de oplettendheid het bruit èhend zilver geeven !
Gelyk de ziel , nu kalm en vreedzaam, binnen kort,
Door tweedragt, haat en wraak , ontroerd en woedend word;
Zo dreigt een fiille zee, door kracht der Noorde►vindcn
Allengskens aangezet, den Hoeker te verflinden:
Dan geesfelt zy het boord, dan tiert die waterplas
Zo gruwzaam, zo barbaarsch, als of zy zinloos was.
Gelyk als Zephyrus het vlottend zeil doet zwellen,
En door zyn gunfligheid ons doet ter haven fne.'len ;
Zo zwelt zomtyds het zeil van voorfpoed en geluk.
Gelyk een tegenwind veroorzaakt Zeemars druk
Ze doet een tegenwind van ongeluk en rampen,
Eet zwakke ,neascl;dorn met het weiflend noodlot kampen
Zo wierd een Grafsas zelfs in zyn geluk y of oord
Srnuw, Westewindje, fuuw DE JONGSTE DAVID voort!

Myn heillot nadert op het zien der vaste Landen
By d' ingang van 't Kanaal : ik zie de baakeis branden
J7y vaaren 't n alttig Ryk des Le!yvorsts voorby,

En groeten 't Krytgebergt' des Brit aalt de andre zy'.
^1T^c
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Nu klieven wy het ruim der woeste Noerderbaaren ,
In mogen eindlyk op de kust van Neêriand fiaaren.
Hoe a vas myn haakend hart, hoe was myn ziel verrukt,
Toen 't anker in den grond des Vliefirooins ivierd gedrukt
Hoe heilryk was het uur, toen ik , aan Anoftels tivalien
Gelald, myna' Zegenaar, myn' GOD te voet rnogt valen,
In twnpelen, gefiicht door zuivre Dankbaarheid,
Waarin zyn grbote naam em eer 'word uitgebreid !
Magazyn van Gefchiedcnisfen. Gevolgt naar de Franfche uitgave,
Te Rotterdam, by D. Vis, 1784. Behalven het Voorbericht
en den Inhoud, 32o bladz.

In dit Magazyn heeft men, gelyk de Tytel breeder meldt,
by een verzameld , „ echte, weetenswaardige, zeldzaame,
„ ernftige en vrolyke verhaalen ; fchertzende , zinryke en
„ fcherpzinnige tongflagen; edelaartigc en ter deugd leidende
„ voorbeelden ; geestryke invallen ; fehilderagtige ichetien van
„ dc vlugheid van het Verfland, en de vruchtbaarheid van
„ het Vernuft." De inhoud komt meerendeeis vry `vel
met deezcu uitbrcidenden Tytel overeen; en 't Magazyn is ge.
noegza..m vo.:zien van waaren, die by den gemeenen Man
gewoon;yk getrokkerr zyn; des 'er een goede voorraad in gevonden worde , in welks bel'chouwing zy zig kunnen ver
-maken.
De nieuwe In- en Buitenlaudfche block, of voor een ieder in 't
algenoeez zeur nuttig en kdindig Kookboek , waarin aangetoond
'word, koe men allerlei fpyfen op de Nederlandfche, Duitjche
en Franfche wyfe het best zal toebereiden: II Deelen. Te Nyniegen, by A. v. Goor. Behalven de V000reden en de Registers , 569 bladz. in of avo.

a eene raadpleeging met Dames, beter gefchikt dan wy,
N om
over een Werkje van die natuur te oordeelen , kunnen

wy berigten , dat het een in z_yne foort goed heukenboek is,
en nevens andere fchriften over de Kookkunst met nuttigheid
gebruikt kan worden. Doch eene verflandige Keukenmeid,
zeggen ons die Dames, moet zig nooit te letterlyk aan zulke
voorfchriften binden ; ze behoort door eigen onuervinding te
leeren, dat men , naar eisch der omfandigh, eden , ook in decze kunst wat heeft te neemen en te gceven.

A L G E M E E N E

V ADERLANDSCH E

LETTER- OEFENINGEN.
De CharaEterkunde van den B)bel, dcor A. H. NIE MEIJrR,
Hoegl. der H. God gel. op de Hooge School te Halle. Ut
liet Hoogduitsch vertaald. Vyfde Deels theede Stuk. Te
Amflerdam, by de Wed. J. Doll, 1783. Lekalven de
Registers, Sol bladz. in gr. oftavo.
een vervolg der voorige befchouwinge van 't chaTotrac`ler
van Apostel Faulus , als Christen en Apostel,
mensch, met betrekking

tot zyne zicisvermogens en zedelyke Eigenfchappen , vangt dit tegenwoordige Stuk aen, met ene befchot.uwing van dien grooten
Verkondiger der Euangelieleere in zyn gezellig leven , zo
in zyne algemene verkering, sijs in den byzonderen om_
megang met zyne Boezemvrienden. Hier by komt vor,rts
in overweging het character der Apostelen, 7oá?Ines , Fe.
trui, 7acobus en :judas. En laetstlyk hecht zyrt Hooi;.
eerwaerle 'er nog aen , enige characteristieke Fragmenten,
uit de Gefchiedenis der Apostelen, waertoe in de eerlle
plaets behoort , een tafereel van de ceri e Apostolifche
Kerk , en verder ene beknopte befchryving van het character der byzonderfle perfoonen, buiten de Apostelen,
in dat Gefchiedboek gemeld. - In liet doorbladeren.
van dit gedeelte ontdekt men fleeds dezelfde oprnerkzaem_
beid van den Hoogleeraer , als in de voorige Stukken ,
waerdoor het , even als die, ten uiterfte leerzaem is, als
firekkende veelshands ter ophelderinge der Apostolifche
Schriften. Zie hier als ene byzonderheid, die na.
der overweging vordert, 's Mans gedachten, wegens e' aa_
cobus en judas als Broeders van lef is ?
„ Men had , zegt hy, de vraag : „ In hoe verre zyn
akobus en , udas broederen van Jefus?" eenen langent
tyd lapten rusten. Het gewoon gevoelen , hoewel alle oudere Kerkvaders tegenfpreekende, dat zy eigenlyk flethts
ÏV'eeven van Jefus , Zusters kinderen van hem gew o.t
waren , was zo algemeen geworden , dat men a;ln ,'re
zwaarigheden , welke zich evenwel zichtbaar da'ri v o;,_
doen , in 't geheel niet meer dacht, en het zelvo in ,ie
Byhelfche uitlegoin , hoe (genaamd, zonder Benig vcrnk .
Ee
1'1. DLnL. es.c, LETT.i3.
mitsgaders als

-
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bewys , vast Helde. Men vergat, dat daarby alles be.
rustte , niet alleen op meer dan ééne• vooronderftelling,
welke op niets dan enkele gisting gegrond was, maar zelfs
op eene openbaare dwaaling in het, bepaalen van de afkomst van Yudas. De eene uitlegger nam het gemeenlyk
van den anderen over; de byzonderheid fcheen van te
weinig belang te zyn , om veel moeite te belleeden aan
het naauwkeurig onderzoek; en indedaad maakte de groote gelykvormigheid van de naamen, en de fchynbaare onbepaaldheid der Euangelisten, naaríligheid en geduld nood
begon een geleerd man-zakely.Enigjr de
van onzen tyd op nieuws te vermoeden, dat de geheele
vraag juist niet zo behoorlyk was beantwoord, en bewees, in een klein gefchrift, myns oordeels, zeer klaar,
dat het algemeen gevoelen ontegenzeggelyk valsch was,
en dat ; akobus en .7udas indedaad broeders van Jefus waren (*). Ik zal zyne gronden in het verband met eenige
eigene gronden opgeeven , om dat de waarheid van de
zaak in dit geval voor de Characterkunde van te veel belang is.
„ In onze Kerk heb ik byna niet noodig, te zeggen,
dat 'er op zich zelven niets ongevoeglyks in te vinden is ,
om te gelooven, dat Maria, na de geboorte van fetus,
Moeder van meer Kinderen geworden is. Wy zyn immers overtuigd , dat Kinderen altyd een zegen van God
zyn; ook weeten wy, dat men onder de Jooden nog daarenboven deezen zegen zeer hoog fchatte; dat ,ofeph van
God geenszins in zyn huwelyk met Maria verhinderd is;
dat eindelyk de Euangelist , Matth. I. 25, wel niet te
vergeefs heeft aangemerkt, dat 3 ofeph zich zo lang, tot
dat Maria haaren eer/Ien Zoon had gebaard, niet met haar
heeft verbonden. Dewyl over 't algemeen de Apostelen
uitdrukkelyk yveren tegen hen, die in het ongehuwde leven eene grootere volmaaktheid zochten, kunnen immers
ook hier, wanneer men fpreekt van eene al te groote heiligheid van Maria, om flerffelyke zoonen te baaren, veele al te verre gaande denkbeelden ten grondflag liggen;
daar immers de volmaaktheid altyd mede berust op de
hoogst
„ (*) Zie Brieven van twee Broederen van Jefus in onzen
canon. Lemgo 1775 (van HERDER.)" [In 't Nederduitsch ver.
taalden uitgegeven , te Utrecht , by J. v. Schoonhoven en
Comp. 1777.] Zie ons Bericht in de Redend. Yuderl. Letteroef;
VI D. bl. 524.
,
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hoogst mogelyke bereiking van dc bedoeling, waartoe een
wezen gefchikt is, en het dus onhegrypelyk is, hoe 'er
iets aantlootelyks in kan gevonden worden , dat M arja,
door cie geboorte van meerder Kinderen, ook nog dit ge
oogmerk van haar geflagt bereikt heeft.
-wigt
„Dus komt hier alles aar_ op het getuigenis der gefchiedenis , en hier is 't klaarblykelyk, dat de Euangelistcn
fpreeken van Broeders en Zusters, dat zy onder deezen uit
zekeren • akkobus en • judas noemen; dat 'er zelfs-drukelv
niet één voldingende reden is , waarom deezen alleeniyk
Neeven van jefus zouden geweest zyn (i). Wel is waar,
dat 'er ook van eene andere Maria, Zuster van Jefus Moeder, en Vrouw van Kleophas, gezegd wordt, dat zy twee
zoonen, Pakobus en Yofef, heeft gehad (2) , en deeze akobus wordt van den voorigen onderfcheiden , door den
naam van kleine (3). Maar nergens noemen de Euangelisten meer zoonen van deeze tweede Maria, of, gelyk zy
ook genoemd wordt Maria Moeder van 7a,(obus of Al_.; ^a
(Moeder) van ` ofef (4); nergens zeggen zy dat :lr.das
haar zoon geweest, nergens dat haar ' ak bus met den broeder van Christus dezelfde perfoon is. Nog meer; het 1<an
niet eens beweezen worden, (fchoon het misfchien niet
geheel onwaarfchynlyk is, dat by een Apostel is geweest. )
FIoewel dit raakt eirenlyk onze vraag niet — Beenkt
men daarentegen , dat zekere • lak bus en judas altyd n evens Simon en I'nfes broeders van Jefus genoemd worn;
dat men hen altyd met de Moeder van Jefus niet allen te
gelyk hoort noemen , maar ook altyd in haar gezel chap ,
en niet in dat van lvƒaiia Kieophas vindt (5); dat 7uda,,
de opíleller van den Brief, zich duidlyk noemt een broeder van lakobus , den broeder des Heeren , die echter,
volgens de aantooning der Euangelisten, udas de Apostel
niet was, (want zyn Vader biet Dakobus (6),) dan is 't
-

im-

„ (i.) Matt. XÍII. 5,5. 56. Marc. VI. 3. Matt. XII. 46.
47. Marc. 111. 32. Joann, VIT. 3. 5.
(2.) Matt. XXVIT. g. 6. Marc. XV. 40.
(3.) Marc. XV. 40.
(4.) Matt. XXVIL 6i. XXVIII. i. Marc. XVI. I. Luc.
XxIV. f0.
(5) Zie de te vooren aangehaalde plaatfen.
(6) Jude vers. j. --- Han.1. 1. i. wordt de Apocl
E e g.
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immers klaarblykelyk, dat 'er in de wyze, waarvan men
zich tot dus verre bediend heeft,, om de zaak op te heideren, veel verwarring heerscht.
„ Zelfs zou dit reeds duidelyk bewyzen, dat noch deeze YYudas noch ' akobus Apostelen van Jefus geweest zyn.
Maar nog nader. Als 'er gezegd wordt, dat zyne broederen daar buiten zyn, en by dan zyne Leerlingen van deeze
onderfcheidt, hoe kunnen 't dan dezelfden zyn (7)? Of
wanneer zyne broeders hem aanzetten, om naar Jerufalem
te gaan, op dat zyne Leerlingen daar zyne werken mogten
zien , hoe kunnen 't dan dezelfden zyn ? En waarom zegt
oano es uitdrukkelyk, dat ook in dien tyd de Broeders van
' efus niet in hem geloofd hadden, zo zy met de Apostelen
dezelfde waren (8)?
„ Voegen wy 'er nog by, dat zelfs Paulus en Petrus
den broeder des Heeren, .7akobus, van de Apostelen fchynen te onderfcheiden 9O ; dat de Joodfche gefchiedfchryver Ycfephus van denzelfden 3,akobus onder den naam van
eenen Broeder van dien Yefus, dien men den Christus genoemd had, gewag maakt (Io); dat Hegefippus uitdrukkelyk zegt, dat de Broeder des Heeren mez de Apostelen een
voorllander van de Kerk is geweest, en dat fly het was,
dien men , on: dat veelen zynen naam hadden gehad, den
rechtvaardigen en Olbias had genoemd (ii); dat Euf'ebius
dien 'atobus, welken Christus na zyne opflanding byzond er verfcheen , alleenlyk voor een van Jefus broederen ,
maar niet voor een Apostel, uitgeeft (12) , en zelfs uitdruk kef udas uitdrukkelyk genoemd Iz^e^as Iaxwpa , Yudas 'Yacobi ,
waarby de Uitleggers, om dat zy dit met de voorige plaats
jud. vers I. wilden vereenigen, tegen al het gebruik van de
taal aJsA^a6 broeder ingelascht hebben , in plaats van j,a; zoon
te bezigen. Nergens worden jeakobus en judas , de Apostelen, broeders genoemd, daar evenwel in de lyst van hunne
naamen de broederen byeengevoegd , of als broederen voorgefield worden. (Matth. X. 2-4. Marc. III. t6 Luc. V1. 14-19.)
En waar van immers zekerlyk één Euangelist zoude gewag

gemaakt hebben.
(7.) Marc. 111. 3 1 -34•
(8.) Joh. vil. 3. 5.
(9.) Gal. f. 19. t Cor. XV. 7. Hand. XII. 17.
(to.) JOSEPH. Antiquit. XX. 9.
(ii.) HESesIPP. ap. Eusse. Hist. Eccl. II. 23.
(12

.) Eus a Hist. Eccl. I. r2. ter welker plaatze VArISIU$
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kelyk zegt, dat by een zoon van Jofeph is geweest I3) ,
dat het t! uangelium der ZVazareners hem zeker ongeloof
toefchryft (14), het welk ten mintien uit het bericht van
_7oarnes van het ongeloof zyner broederen waarfclrynlyk
wordt; dat eindelyk ;vakobus in zynen brief zich zo weinig als 7uda een Apostel noemt (t3), ook werkelyk altyd te erufaleai blyft, — dan zal het moeite kosten,
om iets van belang te kunnen inbrengen tegen een gevoelen, het welk tot dus verre altyd wel over 't hoofd gezien, maar evenwel door zeer fterke gronden bevestigd is.
„ Men heeft echter zeer vroegtydig aan dit gevoelen ge„ twyfeld. Eppiphan'us heeft Belvidius, die hetzelve leer„ de , en wien de Antidikomarianieten gevolgd zyn , onder
„ de
saus aantekent, dat veelen der Ouden deezen lakobus, den
Broeder des fieeren, die de eerfte Bisfchop te Jerufalem geweest is , gehouden hebben , niet voor een der Apostelen ,
maar voor een der zeventig Discipelen van Jefus. Zie G. NYS-

SENUS in opat. 2 de refurr. CLIMENS in 1. 2. Confit- C. 59. Ct
in I. I Recogn. DokoTnEUS in libro de Apost. et discip. Domini.
En inderdaad , zegt hy, Apostel Paulus fchynt dit ge-

voelen te begunfti ren in zyn brief aan de Corinrhers , i Cor.
XV. 7. alwaar hy ;lakobus van de Apostelen onderfcheidt. En
dus heeft ook CYRILLUS deeze plaats verflaan.
(13) Eusznius. Hist. Ecel. II. r. Zie ook de aanmerkingen
van VALESIUS op deeze plaats ,in de uitgaave van EusEBIUS van

Reading, Cantabr. 120.
(14.) Zie FABRICIUS. Cod. Pfeud. p. S93 , alwaar men over
't algemeen nog veel andere aanmerkingen over de zaak by
een zal vinden. Men heeft hier, gelyk de hoogleeraar Niemeijer wat laager in zyn Charaäer-befchouwing niet regt
aantekent, by 't woord ongeloof juist niet te denken aan dat
geene, het welk wy thans daar by denken. Hier wordt alleenlyk gefproken van gebrek aan overtuiging, dat Jefus inderdaad de Mesfias was : 't welk niemand vreemd k an voor
niet zyne Broeders, even als een-komen.Jfuswa
ander mensch, opgegroeid, van tyd tot tyd toegenomen, hy
had zich, even als zy, aan zyne ouderen onderworpen, hen
gediend, en nooit voorregten boven zyne broeders begeerd.
Erl deeze zou nu de Mesfias, de verwachting der Natie zyn !
Men befchouwe de broeders van Jefus in dat licht,
niet als verhard tegen de waarheid, maar als te zeer verduisterd door vooroordeel ; en men zal dit voorllel als een natuurlyken trek van hun Charaaer vinden.
(;5.) jac. 1, i. Jud. vers I.
Leg
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„ de dwaalleeraars gerekend ! " Kunnen wy ons daarover
verwonderen? Scheen niet Epiphanius het 'er byzonder op
toe te leggen, om zyne aantekeningen van dwaalingen in de
Kerk groot te maaken ? en waren niet de buitenfpoorige
denkbeelden van de Christelyke volmaaktheid, welke meií
afhangkel3k maakte van zodanige dingen, welke in 't geheel niet wezenlyk waren, gelyk het huwelyk, de fpyzen,
de zuiveringen zyn , mede geteld onder de eerde afwykingen van de Leer van Jefus en zyne eeríhe Leerlingen. „Hoe
„ deeze waan ontf'caan is," zegt de in 't voorige aangehaalde Geleerde, „ zal niet ligt iemand vraagen, die de
„ wangeíchiedenis van de eerlie eeuwen kent."
„ Doch ik ben mogelyk al te wydloopig geweest, en
leide nu alleenlyk nog uit alles wat 'er dus verre gezegd
is , deeze gevolgtrekking af : „ yakobus en judas , de
„ fchryvers van de brieven onder hunnen naam in onzen
„ Canon, zyn niet onder de twaalf eerfle Apostelen, en
„ worden, om dat zy zoonen waren van 7ofephr en Maria,
„ broeders van Jefus genoemd (*)." Hier uit is het misfchien
1 ) Om alle dubbelzinnigheid te myden, welke byna onvermvdlyk is by de ge!ykheid van naamen, zal ik hier Bene lyst
inlaslèhen van de Yakobusfen en 'udasfen, waarvan in het
Nieuwe Testament wordt gewag gemaakt, zo als ik my dez !Ives voorli:c 1. Misfchien maakt dit den zin van veelc plaatfen tevens begrypelyker.
Onder den naam van .` acobus meen ik de volgende te vinden.
r. 7akobus, Vader van Apostel judas, Hand. 1. 13.
2. 7akobus, een Zoon van Zebedeus, Matt. IV. 21. X. 2.
XVII. I. Marc. I. iq, _29. III. 17. V. 37. IX. 2. X.
35, 41. XIII. 3. Luc. V. Ii. VI. 14. VIII. 51. IX. 54.
Hand. XII, 2.
3. 3'akous, een zoon van Alpheus. Matth. X. 3. Mare.IIr.
18. Luc. VI. i5. Hand. 1. r3.
4. ,7akobus, de kleine, zoon van Maria, de zuster van JeIns moeder. Matth. XXVII. 36. Marc. XV. 40. Luc.
XXIV. 10.
5. 7akobus, de groote, broeder des Heeren, een zoon van
,ofepla en Maria. Matth. XIII. 55. Marc. Vi. 3. Hand.
XII. 17. XV, 13. XXI, i8. r Cor. XV. 7, Gal, I. i9.
II. 9. 12. Jak. I. 1. Jud. vers r.
Onder den naam van yudas vind ik de volgende.
1. udas Iscarioth, die altvd kennelyk genoeg is.
2. judas, een zoon van Jacobus (No, r.) ook geheeten
Leh.
(
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fchien te verklaaren, dat men in de Christen-Kerk hier en
elders twyfelde aan het Goddelyk gezag van hunne brieven."

Lebbcus, Thaddeus. Matth. X. 3. Luc. VI. 16. Joann.
XIV. 22. Hand. 1. 13.
3. Yudas, de broeder des Heerera. Matt. XIII. 55. Marc.
VI. 3. f ud. vers I. Misfchien ook Hand. XV. 22, 27, 32.
Zo men al éénen lakobus minder wilde Rellen, zou men
moeten gisten, dat Maria, de Vrouw van Kleophas, eerst aan
Alpheus gehuuwd was geweest; want het kan niet beweezen
worden, dat beide deeze naamen dezelfde zyn. In dit geval
zou de derde en vierde Pakobus één perfoon zyn. — Eenige
ouden fehynen ook geloofd te hebben , dat lakobus , Yofes ,
Simon en Yudas wel zoonen van 7ofeph zyn geweest, maar uit
een ecrlle liuwelyk, en niet uit Maria."
Onderwys in den Godsdienst door J

.

VAN NUVS KLINKENBVR G,

A. L. M. S. S. Th. et Phil Dr. Hoogl. in de H. Godgel. en Kerk). Gefch. aan het Illustre flthenceum, enPryediknnt in de Gemeente te 4m1lerd^lm. Mistgeders 1 id
^'an het Zeeuwvsch Genootfchap der Wetenfchap pen te Vlisfingen. hvfde Deel. Te Anmiterdam, by J. Allart, 1 7 8 4Behalven het hoorwerk S96 bldz. in gr. octe vo.

van des Hooglecraers plan gaet dit vyfde Deel,
Indengevolge
Godlyken oorsprong , en andere hoedanigheden der

Openbaringe afgehandeld zynde, over het gefchiedkundige
der Openbaringe, waerotntrent zyn Hoogeerwaerde eerst
enige voorafbereidende aenmerkingen afgeeft, onder welken
by ook voorílelt zyne verdeeling der Gefeliiedenislen zo
van het Oude als Nieuwe Testament in tien Tydvakken.
De vyf eerften worden in dit Deel nagefpoord. (i.) Van
de. Schepping der Waereld tot aen den Zondvloed, of liet
jaer der Scheppinge 1656. (2.) Van den Zondvloed tot
aen de roeping van Abraham , in 't jaer 2o78. (g) Van Abrahams roeping tot den uittogt van Egipten, in 't jaer 2513.
(4.) Van Israëls uittocht tot op den dood van Jofua ; en (s.)
van daer het tydvak van het beftier der Richteren, tot op
het invoeren der Koninglyke Regeeringe ,'t welk ons brengt
tot het jaer 2913 na de fchepping. De Hoogleeraer ontvouwt deze Gefchiedenisfen beknopt en klaer, met byvoeging van gepaste aenmerkingen, ter nadere ophelderinge
van deze en gene byzonderheden, als mede ter aenwyzinge van 't nut van derzelver kennis. Met opzicht
D e Ytot
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tot dit laetfte f{aet hier in acht te neemen, dat het kennen
van dit gefchiedkundige gedeelte der Openbaringe van ongelyk meer gewigt is, dan velen zich wel fchynen ter verbeelden; 't welk meermaels aer_leiding geeft, om het zelve
enigermate als te verwaerloozen. Dit heeft onzen gëeerden
Onderwyzer, in zyne Voorbereidende Aenmerkingen, opzetlyk dit Stuk doen gade flaen, en zich verledigen, om
wel inzonderheid aen te toonen, dat men, zonder ene ge
bedrevenheid in de Gefchie, verha}en van den-noegzam
Bybel, geen geoefend Christen, en nog veel minder een
rechtfchapen Godgeleerde, wezen kan. 's Mans verhandeling deswegens, te lang om hier te plaetzen, en door
een kort uittrekzel te veel verliezende, pryzen wy den Lezer, te gelyk met het geheele Werk, inzonderheid aen.
Alleenlyk zullen wy het laettte gedeelte in dezen nog geheel overnemen ; te meer daer 't ons voorkomt , dat de
minachting, die veelal omtrent het gefchiedkundige van
den Byhel plaets heeft, grootlyks gegrond is op een ver
inzien van het zelve.
-kerd
„ Men moet naemlyk, gelyk de Hoogleeraer met recht
opmerkt, de Bybelfche Ge/'chiedverhaelen niet befchouwen,
als eene NATIONAELE GESCHIEDENIS VAN HET JOODSCHii
VOLK,

moer als eene GESCHIEDENIS DER OPENBAERING.

„ De Gefchiedverhaelen, welke in den Pybel geboekt zyn,
verbreiden zeer veel licht over de gefchiedenisfen der Hei
Volkeren; maer evenwel maekt liet joodfche Volk-denfch
het hoofdonderwerp uit van de Heilige Gefchiedenis. De
reden is zeer klaer , zy behelst een bericht van de verfchillende wyzen en trappen, op en langs welke God zynen wil
aen het menschdom geopenbaerd heeft. Nu bepaelde zich
de Goddelyke Openbaering liet meest, en op liet laetst alleen, tot her Joodfche volk. Wat wonder dan, dat het
Joodfche Volk , in de Gefchiedenis van deeze Openbaering, het voorneem Ie hoofdonderwerp uitmaekt.
,, Laet ik het een weinig nader ophelderen. Zo
dra de zonde en de dood was in de waereld gekomen, beivtigde ( god het ongelukkig menschdom, in onzen alge
Stamvader, met Bene onmiddelyke Openbacring,-men
om hem, en zynen nakomelingen , den weg aen te wyzen,
langs welken zy in de Goddelyke gunst konden herfteld
worden. Deeze Openbaering was wel donker en ingewiltl._l;l, meer, naer die tyden, w-is zy evenwelgenoegzaem.
11m , in de eer(fe tyden der waereld , nam het bedery der
zei zo geweldig en greetig t, dat liet gantfche menschdonI alle vrees voer God had af •^legd, uitgenoolnen, ali^C;t
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leen één reehtvaerdig man, met naeme Noach. De
rcchtvaerdige Rechter verdelgde daerom dit grouwzaem geflacht, door eersen algemeenen watervloed; alleen werdt
de gemelde Noach, met zyn huisgezin , gefpaerd. In deczen Noach, als den tweeden Stamvader, begivtigde God
het menschdom op nieuw, met eene Openbaering. Dan,
binnen eenen zeer korten tyd, was de geheele aerde , met
afgodery en bygeloof, als geheel overifroomd. Om nu
voor te koomen , dat de kennis en de dienst van den
eenigen en waeren God niet geheel van de aerde verbannen wierdt, bepaelde de Vader van het mensclidoni zich,
met zync Openbaeringen, tot den perfoon en het getlacht.
van eenen zeekeren ABRAHAM, en wel byzonder tot datgedeelte van Abrahams ge(lacht, het welke door Iseec, uit
JACOB, is voortgekoomen, en veelal JOODEN genaamd
word. Deeze Natie zonderde God, ten tyde van
NOSE, tot een hem byzonder eigen volk, af; aen dat volk
alleen maekte by zyne Openbaeringen, van tyd tot tyd,
door onderfcheidene Proheeten bekend, en alle andere Natien liet by aen hunne dwaesheid en godloosheid over.
Hieruit is het middagklaer, dat het Joodfche Volk, het
voornaemfle hoofdonderwerp van de Bybelfche Gefchiedcnis moest uitmaeken. — I)e rede nu , waerom God zyne
Openbaeringen tot het Joodfche Volk bepaelde, was niet
gelegen in de meerdere waerdigheid van die Natie; macr
in die Goddelyke íchikking, dat de beloofde Verlosfer van
liet menschdom', uit dat volk, zoude voortkoomenr.
„Hoe zeer derhalven de Bybelfche verbaden meerendeels
de lotgevallen van het ^oodfcl;e Volk betreffen , moet men
dezelve evenwel niet als eene Nationacle Gefch edenis van
dat volk, maer als eene Gefchiedenis der Oj nbaering, befcllouwen.
•

„En hier uit vloeit verder dit gewichtig gevolg voort, dat

enen de BYBELSCHE GESCHIEDENISSEN, in deizelver VER-

befchouwven moe t.
„ Wanneer men fommige Bybellche gebeurtenisfen Hechts
afzonderlyk befchouwt,•zonder derzelver zamenhang met,
en invloed op , het geheel, gade te flaen, ziet men niets,
dan eene Familie-of Volksgefchiedenis, in welke veele zaeken, van ongemeen weinig aenbelang, fchynen voor te komen.
„ Maer men moet liet geheele beloop der fchrivtuurlyke
Ge;chiedverhaalen, in derzelver verband en oogmerk, gaede iiaen , dan zal men zich niet alleen verwonderen moe-
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ten, over de wysheid der beftiering van de Godlyke voorzienígheid, omtuent het Joodfche volk, maer ook ontdek.
ken, hoe de achtereenvolgende en onderfcheidene Openbaeringen, als mede hoe de verfchillende weegen, met
het volk der Israëlleren, ingefaegen, gediend hebben, om
de gezeegende bedeeling van het Christendom , ten meest
gefchikten tyd, in de waereld in te voeren."

Verhandeling van den Heidelberg/'chen Catechismus, door
twee Godgeleerden. No. g —ig. Te Utrecht, by S. de
Waal en G. v. d. Brink Jansz. 1784. In gr. octavo.
y de afgifte van No. 13, word het eerf'e Deel dezer Ver
]3
handelingen beflooten, en men geeft in de Voorreden
te •kennen, dat 'er fchikkingen gemaekt zyn, om voortaen

dertien Nommers te gelyk uit te kunnen geven; waerdoor
men de uitgave, ten behoeve van minvermogenden, merkelyk onkostlyker zal maken. Het genoegen, waermede dit
Gefchrift in Nederlands Kerk ontvangen word, moedigt
de Uitgevers aen, om op die wyze hunne begonnen taek
verder te voltrekken; en de uitvoering is by aenhoudendheid
zo ingericht, dat zy, die het reeds uitgegeven met zo veel
genoegen doorbladerd hebben, zekerlyk genoopt worden,
om de verdere ontvouwing van den Heidelbergfchen Catecl)ismus op dien trant met verlangen te gemoet te zien.
-- Wy vinden hier, aen't hot van No. 13, ene aentekeniug
vn den tweeden Godgeleerden., die we niet ondienftig agtcu in dezen over te nemen.
De Opf eller der Verhandelinge zelve, by de toepasfing
op de overweging van Vrage 33 en 34, en inzonderheid
aengedrongen hebbende, de verplichting van Gods Kinde.
ren om hun Godlyk Kindfchap in een godsdienftigen wandel te doen doorfiralen, laet zich de tweede Godgeleerde,
in ene daerbygevoegde aantekening deswegeiis aldushooren.
„ Schryft de Catechismus zoo veymoedig Vr. 33. Wy
zyn ook Gods Kinderen, en zegt by Vr. 34 zoo ruim, Christus heeft ons gekogt en verlost, en ons hem tot een eigendom
gemaakt, het is droevig dat in onze dágen goede Christenen
veelal met twyifelingen daaromtrent vervult zyn, en zeer
bekrompen zulke betuigingen overneemen. Waarvan daan
dit verfchil tusfchen onze tyden en voortge eeuwen in dit
fink oorfpronglyk zy, hebben wy liever, dat geoeffende
van zinnen onderzoeken, dan dat wy onze gedagten daarover
uit-
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ttitlaaten. Dit wenschte ik van harten , dat oprechte Christenen, door het opgeeven van onnoodige en ongegronde kenmerken, en door het vermenigvuldigen van dezelven, niet
in de war gebragt en twyfelmoedig gemaakt wierden! De
gewigtigite waarheden zyn eenvoudig, en zeer verwyderd
van arglistigheid. Onze \Vaare Christenen zouden
best daar •by than, dat zy zich meer benaarfligden, om
als Kinderen van God en als Dienstknegten van onzen Heer
7efus Christus zich werkelyk te gedragen, dan zoude het
van zelfs blykbaar worden, dat zy tot Kinderen Gods, tot
het eigendom van Christus gemaakt waren, Jac. 2. 14-26.
1 Pet. 1. 14-19. 2. 24. 2 Pct. 1. 3 —TI. 1 Joann. 2.
3 6, 29. g. .— io. Zy, wier harten geneigd zyn,
om dien Vaardig(Ien, Liefderykiten en lieminnelylalen
Heer te dienen, mogen (en behooren ook) veilig op IIem te
vertrouwen, en wel niet alleen dat Hy als de mildf e en zorg
vuldig le lieer hen met allen nooddruft naar ziel en lichaam
bezorgen zal, in alle ongelegenheden helpen zal, dat Hy
als de magtig/1e en getrouwfie Heer tegen allen overlast van
hunne vyanden, die ook de zynen zyn, beíchermen zal,
maar ook dat Hy als de grootje Liefhebber en Bezitter van
Idlysheid en Deugd, niet minder gewillig dan bekwaam is,
om zyn diergekogt eigendom , dat wel lust heeft om Hem
te dienen, maar dikwils mangel aan wysheid en kragten
vindt, daartoe in Raat te Rellen. Zyn getrouw woord is
#iet Spreuk. 8. 2o. Ik doe wandelen op de paden der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, en zyn.e toezegging Ezech. 36. 27. Ik, zal ntynen Geest geeven in
liet binnenf e van u, en ik zal maken dat gy in myne inzettingen zult wandelen , en myne regten zult bewaren en doen.
-- Ach dat 's Heeren volk, in plaats van ontmoedigende
twyffelingen , en verdrietige klagten , geloovig (lien Geest
van onzen Dierbaarften Heer mogten zoeken , en in zyne
mogenheden zich met alle naarfligheid tot Godzaligheid oef
dan zonde gewis hun leeven en heiliger en genoeb-fen,
Iyker weezen !"
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Gedachtenis van den harden Winter en ongemeenen Watervloed van het jaar 1784. In twee Kerkelyke Redenvoeringen over Ams IX. 5 , 6. en i Pet. V. 6, 7. op den DankJ7ast•en Bededag I78, uitgefproken, door JOHANNES
CLAESSEN , Kerklceraer te 1 eerdam. Te Amfierdam, by
M. de Bruyn. Behalven het Voorberigt, 107 bladz. in
gr. octavo.
wee Leerredenen , in welken de Eerwaerde Claesfen de opgenoemde Tekflen onderfcheidenlyk ontvouwt; derzelver voorilellingen op 's Lands om(landigheden in 't alge
Leerdam in de eerfte, en op die van As--men,opdiva
peren ,in de tweede, byzonder overbrengt, met een ernftigen aendrang der plichten , die uit de overweging van dit
alles voortvloeien. "Lyn Eerwaerde behandeld telkens zyn
onderwerp met de gewoone levendigheid van geest, en
richt alles, met oordeel, op ene gepaste wyze naerden toeíland der zaken in die Gemeentes, tot welken by het woord
voerde. Men zal deze Leerredenen derhalven niet onwaerdig vinden, om dezelven by 's Mans Leerreden over Ps.
XLVI. 9, op den Watervloed 1776, en zyne Bedetftonden,
te plaetzen.
De eer des Zaligmakers gehandhaafd in drie Redenvoeringen ; uitgefprooken in de Beverwyk , in den jaare 17 { 3 ,
door G. H. PFEIFFER. Onlangs Predikant by de Evangelisch Lutherfche Gemeente te Curacao. Te Amfterdam,
by J. C. Kuiper, 1784. Behalven het Voorwerk, 93 bladz.
in gr. octavo.

it de Voorreden, aen 't hoofd dezer Redenvoeringen
geplaetst, is af te nemen, dat de Eerwaerde Pfeifer opgemerkt hebbe, hoe 'er velen onder zyne Geloofsgenoo•
ten gevonden worden , die zich al te bekrompen denkbeelden van den Zaligmaker vormen; vooral met betrekking
tot deszelfs Koninglyk Beflier; het welk hem noopt zich
opzetlyk daer over uit te laten, en in deze Voorreden te
toonen, „ dat wy bevoegt zyn , van den Heere onzen Ver„ losfer, te gelooven , dat by alles voor ons befchikt,
„ door de middelen en werktuigen zyner wysheid ons al,, les ryklyk bezorgende, wat wy tot onzen waaren wel,, fland behoeven ; en dat wy hiervan door de ondervin„ ding
f
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Overeenkomftig hiermede
„ ding overtuigd zyn."
zyn dan ook deze drie Leerredenen ingericht, om zyne
Toehoorders tot de hartlyke erkentenis dezer waerheid op
te leiden t en hen te noopen, om hun gedrag, in ene geloovige gehoorzaemheid aen Koning jezus, met een onwankelbaer vertrouwen op zyne bettiering, daeraen te doen
beantwoorden.
Hier toe telt by zich, in de eerfte Leerreden, naer aenleiding der Tekstwoorden Ps. XL. 14 voor, te toonen ,
(I.) dat het de Heere alleen is, diet ons helpen en verlos fen kan; (2.) waerin die verlosfin b en hulp befta, welke
wy van den Heer verwachten mogen; (s.) welke de vruchten zyn, waeraen wy merken moeten, of wy waerlyk door
den Heer verlost en geholpen zyn; en eindelyk (4.) hoe
wy, by aenhoudendheid en vuuriglyk, het gebed tot God
hebben aen te wenden, als een der krachtiglle middelen,
om„ zo fpoedig als mogelyk is, door hem verlost en ge
te worden. Voorts trekt de tweede Leerre-holpen
2. om te doen zien, dat, zullen wy-den,ovrMath.IX
ooit vergeving der zonden by God erlangen , de fleer, 's
Menfchen Zoon, ons dezelven vergeven moet; deze llellinf;
word eerst in 't algemeen bewezen, en vervolgens nader
geflaafd, uit aenmerking van de voorwaerden op welken
ons de zonden vergeven worden; van het begrip dat
men zich van de vergeving der zonden te vormen heeft ,
.— en van het kenteken , waeraen wy merken moeten , of
ons de zonden vergeven zyn: het welk zyn Eerwaerde, ten
flot dezer Redenvoeringe, met enige daer toe betreklyke
betrachtende aenmerkingen vergezeld doet gaen. — En
laetstlyk verledigt zyn Eerwaerde zich in de derde Leerre
om den zin van des Apostels tael, Gal. II. 2o. in-den,
den zamenhang op te helderen; voorts te toonen, waer'.m
en hoe wy in 't Geloof aen Gods Zoon hebben te leven;
en eindelyk aen te dringen het gewigt der redenen in den
Tekst bygebragt, die ons met den Apostel volftandig in 't
geloof aen Gods ,Zoon moeten doen blyven ftaen; te weten , dat by ons lief gehad , en zich zelven voor ons overgegeven heeft: welke tweeledige beweegreden men , ge
opmerkt, ook dus tot één kan brengen,-lykznEerwad
dat men des Apostels woorden in dien zin verllae , als of by
zeide: de Zoon van God heeft my zo lief gehad, dat by
zichzelven voor my heeft overgegeven. — Men ontmoet
in 't geheele beloop dezer Redenvoeringe ene recht ernflige
en geleidlyke voordragt.

De
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HISTORIE

De Historie der 7ooden, van den tyd van JES3s CHRISTUS tot den tegenwoordigen tyd. Oen te dienen tot een
Vervo,g of Derde Deel op de Werken van FLAVIUS JosEPHUS. Uit het Fransch vertaald. Te Bmf$erdam, by
J. v. Gulik, 1784. Behalven. de Voorrede, 696 bladz. in
gr. octavo.

an het oogmerk en de manier der verkorte uitgave der
V
_hebben wy,, met de afWerken van
gifte van 't eerfie Deel reeds gewag gemaakt (*) , zedert
FLAVIUS JOSEPHUS

heeft men dien aangevangen arbeid, in zo verre het deezen Joodfchen Schryver betreft in een tweeden Deel vol
daarop te raade geworden , om, by-troken;mis
manier van Vervolg, of als een derde Deel, insgelyks een
beknopt berigt te geeven van de lotgevallen der Joodfche
Natie , zedert de verwoesting -van Jerufalem tot op den tegenwoordigen tyd. In dit Deel verleent men ons aanvang
lyk een kort verlag van den algemeenen toeftand der Jooden, van hunne regeeringswyze en Leeraaren , kort na cie
omkeering van hunnen Kerk- en Burgerftaat ; waar op de
Autheur met het tweede Boek overgaat, tot eene agtervolgende ontvouwing der Gefchiedenisfe van dat Volk.
De lotgevallen ,welke die Natie, zo in 't Oosten als in 't
Westen, zynde dezelve allengskens verder uitgebreid, ondergaan heeft, worden hier in eene welgefchikte orde voor
te gelyk geeft men ons berigt van de voor -gedran:
Mannen , die van tyd tot tyd onder dat Volk ge--namfle
leefd en geleerd hebben; als mede van de Verleiders of
valfche Mesfiasfen, en de verfchillende Godsdienst-gezindheden welken onder hen opgekomen zyn. Laatstlyk wordt
dit Werk befIo'oten , met een bericht van den [laat der
Jooden in alle de deelen der Wacreld; benevens eenige
aanmerkingen over de bekeering der Jooden, em de wegen
welken men ten dien einde ingeilaagen. is. Eene opletten
van dit oordeelkundige verlag an den-debfchouwing
toeftand der Jooden, zedèrr de verwerping van Jezus als
den Mesfias, en de, agtervolgens zyne voorfpelling, kort
daarop gevolgde verwoesting van Stad en Tempel, levert
een merkwaardig blyvend bewys voor de waarheid van
den Christelyken Godsdienst; des dit Gefchrift ook, buiten het Gefchiedkundig, een Godsdienftig nut hebbe. Wel
bv(*) Algem. Vad. Letteroef. II. D. bl. 206.
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byzonder ontdekt men in het gantfche beloop dier Gefchiedenisfe, hoe dit Volk, in 't midden van veelvuldige wvederwaardigheden, zig nog heeds gevleid hebbe met eene
fireelende hoop op verlosfing en herhelling door de komst
van den Mesfias. 't Is die hoop, welke hen, terwyl zy
den reeds gekomen, den waren Mesfias verworpen hebben,
meermaals , gelyk Jezus voorzegd heeft dat gefchieden zou,
gehoor heeft doen geeven aan Bedriegers , die voorwendden
de langverwagte Mesfias te zyn; waaronder, in 't afloopen der zeventiende Eeuwe, Zahathai Tzevi bovenal een
zo grooten rol gefpeeld heeft, dat het der moeite waardig
zy het gefchiedverhaal hem aangaande hier nog plaats te
geeven.
„ Zyn Vader was Hechts een Hoenderkooper van Aleppo ,
doch hy liet daarom niet na het heerschztagtig roekeloos
voornemen te vormen, om te doen gelooven, dat by de
Verlosfer van Israël ware, door de Propheeten beloofd, en
federt zoo een groot getal van eeuwen verwacht. Hy leerde al vroeg al het geene hy weeten moest om een zoo groote rol te fpeelen. Naauwelyks was by uit de fchoole gekomen, of by gaf lesfen; hy predikte op het veld in 't ge
Turken, die, terwyl zyne Leerlingen hem met-zichtder
verwondering aanhoorden, den draak met hein daken.
Vierentwingtig jaaren oud zynde, trouwde by met ee e Joodinne, welke by verflootte zonder haar bekend te hebben,
en nam eene andere, met welke hy ook in onthouding leefde. Men kan niet nagaan, welk het doelwit van deeze herhaalde huwelyken, zonder voltrekking, ware, ten zy om
de oogen der zotten door zyne zucht tot kuischheid te verblinden. Hy lei zich toe op de voorzeggingen, die hem
den geest verder bedorven door de toepasfing, welke by
zich daarvan deedt. Hy beeldde zich in, dat hy zich boven de volken moest verheffen, gelyk Efaïas het voorzegd
hadt *); en, 't zy dat zyne inbeelding ten eenemaal oatfield ware, of dat by gezags genoeg dacht te hebben, om
zyne leerlingen om den tuin te leiden , vraagde by hun eens
of zy hem niet in de lucht opgeheven gezien hadden, en
misprees de verblindinge der ge enen, die het niet gezien
1] add en.
„Evenwel waren 'er verftandige lieden, die befpeurden,
waar een man, die zich zoo flout beroemde wonderwerken
te doen, en den naam van Yehovah uit te fpreeken, heen.
(*) Ef. XIV. i4,
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wilde. Men ontboodt hem voor de hoofden der Synago.
ge te Smirna, waar by toen was, en wierdt ter dood ver

maar niemand het vonnis ter uitvoer willende-ordel;
brengen, flelde men zich te vreden met hem uit te bannen.
„ Hy ging nu over naar Thesl^tionica , eene Stad vol Jooden, welke hem een bekwaam "Toneel fcheen, om zyn
perfoonaadje te fpeelen; maar men jaagde hem van daar,
zoo wel als uit Athene, en uit verfeheiden andere plaatfèn
van Griekenland; 't welk hem noodzaakte om naar Aexar.drie te wyken, waar by meerder roem verworf. Hy was
voor de derdemaal in den echt getreeden met een oneerl k
vrouwsperfoon, dewelke door haare Joodfche.Ouders in
Pooleu, onder 't opzicht van een Christen-heer van aan
gaf voor, dat de geest des Va--zien,wasglt.Hy
ders, van zyn lichaam ontbonden, uit ilzie tot in Pooien
was overgegaan, om deszelfs dochter weder op te eixchen ,
en haar gantsch naakt in zyn huis over te voeren. T"te ^ e
trouwde met haar, na dat ze Duitschland en Itoiie doorgelóopen hadt , en hy hadt gezags genoeg , om haar te •_poen
aanzien als de Koninginne van het Ryk, dat hy verov^r°n
moest. De broeder deezer vrouwe, die een Koopman, in
Tabak te Frankfort was, verliet zyn winkel, en gi r, zyn^n
fchoonbroeder opzoeken, in hoop van deel te he'nbe aan
de waardigheden van de Kroon; doch hy kwam ,aec ,,
na dat hy zich, gelyk de anderen, bedroogen haat gevonden.
„ Tzevi, die de waereld doorliep, voedt te Gaza eenen

Jood van grooten naam, Nathan Levi of Een jalnin geheeten, aan den weljten hy zyn voorneemen mededeelde. De
tyd was des te gunftiger, om dat de Cabbalisten uit een
plaats van Daniël beweerden, dat de Mesfias moest komen
in den jaare 1675. Levi vondt dit voorneemer goed, en gaf
zich uit voor den Profeet Eliu, die den Mesfias moest
voorgaan. Hy verzamelde de Jooden te ` erujaleni , fchafte de vasten , die men daar in de maand Juny vierde, af,
om dat de droefheid op het feest van den Mesfias nier betaamde. Hy wees op Tzevi, als op den geenen dien men
verwachtte. Een gedeelte van de Natie wierdt misleid.
À4en liet zich ítreelen met de hoop van 7eru/alein verlost te
zien door eenen Man, die de maand November bepaalde,
als den bellemden tyd van de nederlage en den ondergang
des Grooten- Heers. De verliandigen, die zich de oogen
niet verblinden lieten, bemerkten dat deeze opfland oorzaak zyn z oude van hun verderf; zy Relden zich derhalve
*
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kogen den nieuwen Mesfias, en deeden hem in den bans
Hy was dus genoodzaakt, om'erufalem te verlaaten, en
wederom na Smyrna te gaan, en van daar naar Conf antipo=
polen, waar hy navolgers hoopte te krygen; maar vyf en
twintig Rabbynen waren hem voorgekomen, door brieven
aan die van Smyrna, die te kennen gaven, dat by een
godloos mensch ware, en dat de geen, die hem zonde om
CODE een zoo aangenaam werk zoude doen , als-breng,
of by veele zielen hadt gewonnen. Hy verliet Corfitantinopolen , om naar Smyrna te rug te keeren, alwaar zyne
tegenwoordigheid noodig was; want by wist, dat vier
Gezanten, door Levi gezonden, daar by hem moesten komen, en hem voor den Mesfias erkennen. Dit gezantfchap
bedroog het volk, en zelfs een gedeelte der Leeraaren, om
dat Levi, die het zelve zondt, onder hen een uitmuntend
man was. De gantfche menigte, ons den tuin geleid door
zyne gemaakte nedrigheid, door zyne zorgvuldigheid van
zich allen morgen te wasfchen, door het eerie naar de
Synagoge te gaan, en vooral door zyne hartroerende predikatiën , erkende hem voor zynen Koning; een ieder bragt
hem gefchenken , op dat hy zyne waardigheid moat slaande houden
„ Ondertusfchen vergat Levi zichzelven niet., by maakte allen den geenen, die hem gehoor wilden leenen ,
diets, dat Tzevi het hoofd der Natie ware; dat het Ottomanfche Ryk, onder zyn geleide, te niet zou gaan ;
dat men flechts negen maanden wachten moest, geduurena
de dewelke hy verborgen zyn, en den volke groote kwel
lingen veroorzaaken moest; maar dat hy daarna met luister zou verfchynen, op eenen leeuw gezeten, 't volk iii
zyn vaderland weêr brengende; en dat een prachtige tempel, waar men de gewoone offeranden in zou doen, als
dan van den Hemel zonde nederdaalen.
„ De Smyrnafehe Leeraaren kwamen by een, om andermaal raad te pleegen over eene zaak, die van dag tot
dag van meer belang wierdt. Plet wyste gedeelte vundt
de kentekens van !en Mesfias niet in Tzevi, noch die
van Elias in den perfoon van zynen voorlooper; men ver
derhalve ter dood: maar dit gedeelte was het-weshm
talrvkfte niet, men moest voor de menicte bukken. Thevi liet het Volk in de Synagoge vergaderen , hy vierd(j
een nieuw feest, sprak verfcheiden maal den naam vair
'eliovah uit, veranderde eenige woorden in de 1 itvrg i
J.Vlen erkende zyn gezag, en zelfs meende metl 1etg g ci
.f
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laks in zyn perfoon te zien. Een derde doodvonnis,
door de Rabbynen uitgefprooken, ont(Ielde hem niet,
want by wist dat niemand het ter uitvoer zonde durven
brengen. Zyn vrienden hadden den Calif van Smyrna
gewonnen. fly ging denzelven in zyn Paleis vinden, en
verworf deszelfs befcherming. Het volk verkondigde dat
liet vuur ten monde van 7zevi uitkwam, als by tot den
Galli fpral.; dat een Vuurkolom dien Turkíchen Landvoogd verichriht hadt, het welk hem verplicht had, om
denzelven, in plaats van hem ter dood te brengen, wederom te zenden. Men haalde hem zegepraalende te rug,
zingende deeze woorden eenes Pfalms: de rechte/zand des
Beren is verhoogd.
„ Daar ontbrak nu niets meer aan deezen nieuwen Koning, dan een Troon; dus liet by 'er zich een oprichten ,
mitsgaders eenen anderen voor de Koninginne, zyne Gemaalinne , en (prak zyne Onderdaanen van denzelven aan.
I Iy Uelde een nieuw Geloofsfor?rauler op, 't welk een iegelyk verplicht was aan te noemen, als komende uit de
handen van den Mesfias. Een vermaarde jood, Kam genaamd, zich tegen zyn Ryk blyvende aankanten, liet by
hem by cie Synagoge opeifchen, om hein te itrafl'en; op
dc weigering ging by daar zelve heen , aan 't hoofd van
eerie bende van vyfhonderd man , en Kam ontkwam den
dood. niet, dan door eene fpoedige vlucht. Zyne eigen
Dochters ífonden tegens hem op , en bragten het geloof
van hunnen Vader aan het waggelen. Veele anderen,
die ongeloovig waren geweest, wecken voor den vloed,
of geloofden ter goeder trouwe, dat by zich vergist hadde. Men duidde op deezen Bedrieger arglistig de Godipraaken van het Oude Testament, en men deedt 'er de
vervulling van in zyn perfoon zien.
„ Toen by zich tot zulk een hoogen trap van gezag
verheven zag, deedt by den naam des Ottomanfchen Iieizers uit de gebeden doen, om daar den zynen in te ftellen, en aI eer by zich tot de verovering zyns Ryks bereidde . deelde by daar de ampten en bedieningen van uit
aan zyne guntlelingen. Ily noemde zich den Koning der
Koningen van Israël, en zynen Broeder, roepla Tze^i,
den Kon'ng der Koningen van .7uda. Vervolgens vertrok
by in een klein vaartuig naar Confantinopolen, terwvl de
meeste Jogden de reis te lande deeden. De overtocht
duurde negenendertig dagen, gednurende dewelken de
Groote-I Ieer van zyne komst gewaarfchouwd wierd, ei
aai
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aan den Vizier Azem last gaf, om hem gevangen te neemen, en een goed getal flokflagen te geeven, 't welk na
-gekomnwirdt.
„ Doch dit toeval verfchrikte de Jooden niet, gedenkende aan de voorzegging van Levi, dat de Mesfias negen
maanden moest verborgen zyn, geduurende dewelken de
Natie veel zou lyden. Zy waanden dat dit de vervulling
van de Godfpraak ware, en dit onheil verilërkte heil in hun
vooroordeel, in plaats dat het hen uit de dooling zonde
brengen. De misdaadige antwoordde in zyne verhooring,
dat hy den eernaam van Koning niet dan tegen zyn zin hadt
aangenomen, en om zich te dekken, tegens het geweld der
Jooden, die hem daartoe gedwongen hadden. Dit antwoord
verplichtte den Vizier dzenz, die zich ter belegering van
Candia op reis ftondt te begeeven, hem met zagtheid te behandelen, en hem in de Dardanellen op te fluiten. Dit
was een nieuw wonderwerk; want de Jooden hielden f aande, dat de Groote -Heer de magt niet gehad hadt, om hun.
nen Koning ter dood te brengen, nademaal by zulks niet
gedaan hadt. Men kwam van alle kanten naar de I)ardanellen toeloopen; men won den Gouverneur door n;euir
vuldige gefchenken; men deedt 'er nog grootere aan den
Mesfias, die, opgeblaazen, door de eerbewyzen, die men
hem tot in zynen Kerker deedt, aan de geheele Natie gebooth, zyn geboortefeest te vieren; hy zondt overalgezanten, obi te verkondigen dat by de Mesfias ware, om de wonderwerken, welken by zich beroemde gedaan te hebben,
en nog te doen, openbaar te maaken. Eindclyk by verleende volle aflaaten aan hun , die hunne Godsdieniligheid
aan 't graf van zyne Moeder zouden laaten pleegen.
„ Ondertusfchen hadt by ook zyne vyanden. Ne1>ernias
Cohen, een Poolfche Jood, ging hem, tot in zyne Bevan.
genis toe, flaande houden de valschheid zyner hewveeringeu, en wierdt een Mufulman, om hem des te zekerder in
't verderf te florten, door den Cai,nacan dit geheel bedryf
open te leggen. De Mufti wierdt toornig, om dat meis
genade bewees aan een man, die den Mahomedaanfciien
Godsdienst , door zich voor den Mesfias uit te geeven,
onteerde. De Groote -Heer. aangezocht door zyne voor
naamfle Amptenaaren, liet den Bedrieger te 4dria, -biel k„,
neen, en beval, dat men hem met een pl en degen zot
doorffeeken, om te zien of by onkwetsbaar wl-re.
., Dit bevel verfchril:te Tzevi, die, op aanmaanTnv van
den Geneesheer des Kei ers , die lean daar het voorbeeld
Ff a
van
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van gegeeven had, liever een Muzulman wilde worden,
waarin hem zyne vrouw volgde. Evenwel , gelyk het volk
nooit ongelyk wil hebben, was men nog niet geheel uit
de dooling geraakt. De Caballisten beweerden, dat de
Mesfas eenigen tyd by de Turken moest blyven ,gelyk Hes
gebleeven was."
-terbyAsfu

Waarneemingen over de Vuurbergen in Italie, Sicilie, en
omftreeks den Rhyn. Alsmede over de Aardbeevingen,
voo ?gevallen in Italie, 1783, door den Heer w. HAI1I,ToN , Ridder van het Gad, Lid der Koninglyke Maatfcla.
en buitengewoon Afgevaardigden des Konings van Grooteritannie aan 't Hof van Napels. Met aanmerkingen van
den Heere Abt GIRAUD SOULAVIE. Uit liet hngelsch en
I'ransch vertaald. Te Amuterdam, by J. Yrtema, 1784.
Behalven liet Voorwerk, 552 bladz. in gr. avo.
bevordert meer den bloei en den voortgang der
N iets
Weetenfchappen , dan dat Mannen van aanzien en ge zag, die de luisterryklle posten in den Staat bekleeden,
de ledige oogeublikken hunner gewigtige bezigheden aan
derzelver beoefeninge befleedeu. Inn zodanig een is by
uit[Iek de hier bovengenoemde Heer Hamilton; die , terwyl hy zyn post van buitengewoon afgevaardigden van 't
Iiritfche Hof aan dat van Napels, zedert bykans twintig
jaaren ,als Staatsman , met ougemeenen luister, bekleedde,
tevens als Natuurkenner, voorlang by alle deskundigen
een onilervelyken roem verwierf. Deeze zo geagte I leer
verleent ons in dit Boekdeel een fchat van waarncemingen, die ter ophelderinge van de Natuurlyke Historie des
Aardbodems van veel belang zyn. Zyn Ed. heeft dezelve opgetekend, geduurende zyne geleerde reizen door halie; in welken hy bovenal het oog gevestigd hield op de
ontzaglyke Natuurverfchynzelen , welken dat Land ten
overvloede uitlevert, en die vóór hem niet dan zeer gebrekkig befchouwd waren.
De oorfprong der Vuurbergen; de verfchynzelen, wel
opdoen; de gevolgen die deeze groote ge -kenzigdarby
omliggende landlireeken hebben ; de ei.-beurinsopd
genlyke natuur van 't aardryk zelve, welke gedeeltelyk als
gevolgen , gedeeltelyk als oorzaaken, deezer vuur('puwende
Bergen befchouwd moet worden , zyn onderwerpen , waaromtrent de Wysgeeren veele gisfngen te berde gebragt
hebben. Maar men is 'er veelal niet zeer over voldaaii
-
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geweest; dewyl ze grootlyks fteunden op enkele bezigtigingen ter loops gedaan, of zelfs op berigten van reizigers, die gemeenlyk de zaaken maar oppervlakkig bezien,
en met hunne aandagt by de uiterlyke verfchynzels hangen
blyven. „ Her is te beklaagen," zegt Hamilton deswegeus met regt , „ dat zy, die het meest gefchreven heb„ ben over de-Natuurlyke Historie, hunne toevlucht niet
„ genomen hebben, tot de waarneemingen,, op de plaatzen zelve gedaan; maar dat zy, al te ligtvaardiglyk,
„ flelfels hebben aangenomen, die, misfchien,in de boek„ vertrekken, met even weinig ervarenbeid als gegrond
gevormd waren. Naarmaate deeze ftelzels met-„held,
meerdere fchranderheid zyn voorgedragen, hebben zy
„ ons meer van de waarheid verwyderd: zy hebben dwaa„ ling op dwaalmg gehoopt." Onze doorlugti:,ge
Schryver,, overtuigd van het gevaar van zodanige Stelzels
aan te neenien, heeft een veiliger weg ingeflaagen, om de
geheimen der Natuur, zo veel mogelyk, te ontdekken.
Hy heeft de werkwaardigfe Vuurbergen in Italic zelf bezogt; de ontzachlyke gebeurtenisfen der Natuur aldaar van
naby gezien; en inzonderheid de verfchynzelen, uitwerkzelen en voortbrengzelen van den Vefuvius met eene ongemeene oplettendheid nagefpeurd. Zyne weetlust bepaalde zig intusfchen niet tot deezen alleen; by bezogt ook
den Etna op Sicilie, de Vuurbergen der Liparifche Eilant en, en ieder plek van eene groote uitgeítrektheid lands,
rondsom de Hoofdstad des Napelfchen Ryks: vergelykende tevens alom me de voortbrengzelen der Vuurbergen, met
den aart van den omgelegen grond.
Zyne Ed. heeft deeze zyne waarneemingett van tyd tot
tyd medegedeeld aan de Koninglyke Maatfchappy te Londen, die dezelven in haare Wysgeerige Verhandelingen
plaatfie. Voorts heeft by die byzondere Brieven byeenverzameld, en ze met eene nevensgaande Franfche Ver
licht gegeeven , welke uitgave met een aantal-taling'
van overkeurige en juist gecolqurde aftekeningen pronkt.
Ook heeft men in 't Engelsch, uit de Wysgeerige Verhandelingen , eene verzameling dier Brieven gemeen ge_
maakt. En vervolgens is 'er, onder het opziet van den
Heer Abt Giraud Srudavie , eene afzonderlyke uitgave der
opgemelde Franfche Vertaalinge dier Brieven, met agterlaa.
tinge der kostbaare Plaaten (*), te voorfchyn gekomen; waarby,
(*) Van welke men egter ééne in dit Werk gevoegd heeft.
Benevens eene Kaart.
Ff
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by, behalven des Abts oordeelkundige Aantekeningen
ook nog twee Brieven van den I Ieer Hamilton gevoegd
zyn. Men vindt van dit alles een breeder verllag, in de
Voorrede des Vertaalers der Nederduitfche Uitgave, welke
wy thans onder handen hebben; waar in ons ook gemeld
wordt , dat men dien Iiranfchen Druk, welke in 't jaar
178e het licht zag, in deeze hoofdzaaklyk gevolgd heeft ;
egter zo, dat men ze overal vergeleken hebbe, met de bovengemelde Engelfche Verzatneling,terwyl men tevens het
oog Ploeg op de Wysgeerige Verhandelingen; waaruit mede nog Benige vermeerderingen ontftaan zyn. Ook
heeft dc geleerde Nederduitfche Vertaaler, (die de LatynIche en Griekfche aangehaalde plaatzen nagezien, en 'er
doorgaans zyne vertaaling by gevoegd heeft,) het Werk
hier en daar met Benige leezenswaardige Aantekeningen
vcrrykt , welken ter ophelderinge van zommige plaatzen
dienen kunnen. Hieruit is af te neemen, dat deeze
Nederduitfche afgifte den gemelden Franfchen druk niet
weinig overtreft; maar 't geen haar nog meer den voor
geeft, is eene hierbygevoegde befchryving van den-rang
Heer Hamilton, nopens den toeftand van het ongelukkige
Calabr•ie , zo als hy denzelven vond , wanneer hy dit
Landfchap bezogt, in 't jaar 1783; kort na dat het zelve,
door de geweldiglie Aardbeevingen , zo deerlyk geteisterd
was, En deeze befchryving gaat nog vergezeld van een
Brief des Graaven Francisco Ippolito aan den Heere Hanzilton over het zelfde onderwerp. Deeze Neder
uitgave, op zodanig eerie wyze uitgevoerd, be--duitfche
helst dus alles, wat de Heer Hamilton dcswegeils opgetekend heeft; en te gelyk het voornaamíte, dat de beroemd le nafpoorers der Natuurlyke Historie over dit Stuk voor
hebben; van waar dit Werk, .met oordeel, op-gedran
een onpartydig onderzoek gegrond , vervaardigd, zeer vee le, geheel nieuwe en gewigtige waarneemingen bevat, die
alle de zodanigen, welke lust hebben tot onderzoekingen
van die natuur, met een leerzaam vermaak zullen kun.
zien nagaan.
Wel inzonderheid is de Ridder flamnilton , door den zag
menloop zyner herhaalde nafpnoringen, op goede gron.
alen , tot het volgende aanmerkelyk hefuit gebragt. ---)at de eigenlyke brandplaats der V uurbergen zeer veel
,liep r onder de aarde ligt, dan de meesten, zelfs van de
Wysgeeren, zig tot nog verbeeld hebben, Dat een zeer
grc.t gedeelte vn bet vaste Land, en verfelieiden Ei1an.
-
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den, hunnen oorfprong verfchuldigd zyn aan vuurfpuwingen, die, op den bodem der Zee begonnen , allen;sk ns
hoogten en droogten veroorzaakten, op plaatzen, welhen
te vooren door het Zeewater bedekt werden. En dat waarfchynlyk veele voortbrengzels van het Ryk der DelflIoll'en
alleen door dezelven ontílaan zyn. Om den Leezer
dit denkbeeld, en deszelfs gegrondheid, eenigermaate duidclyker voor te Rellen , zullen wy hier nog plaatzen , liet
geen de Heer h amilton deswegens fchryft aan 't einde vait
zyn berigt, raakende zyne waarneemingen in Calabrie.
„ Eer ik, (zegt hy,) myn aflèheid neeme, zal ik de
uitkoomst myner waarneemingen in Calabrie en Sicilie , in
een kort betek by een brengen, en u de redenen voor
waarom ik geloove, dat de tegenwoordige Aard -dragen,
veroorzaakt zyn, door de werkinge van eenen-beving
onderaardfchen Vuurmond (*), wiens zitplaats zeer diep
ichynt te liggen, het zy onder den bodem der Zee, tusfchen het Eiland .Stromboli en de kust van Calabrie , het
zy onder de fireeken der vlakte aan den kant van Oppido
en Terra Nuova. Indien gy op eene Kaart van ltalie, met
tenen pasfer, op de fchaai der Italiaantche mylen, a af'mat, en dan uw middelpunt bepaalende in de Stad Oppido , (welke my : tocfcheen de plaats te zyn , alwaar 'de
Aardbeeving haare grootlie kracht geoeffend had) eenen
kring befchreeft, (wiens firaalen, gelyk ik zo even zeide,
22 mylen lang zullen zyn) zoudt gy daarin belluiten , alle
Steden en Dorpen, die te eenemaal verwoest zyn, en de
plaatzen, op welke de meeste menfchen het leeven hebben verloren, en de meeste zichtbaare veranderingen op
de oppervlakte der aarde gebeurd zyn. Open dan uwen
pasfer, op dezelfde fchaal, tot op 72 mylen, hetzelfde
middelpunt behoudende, en trek eenen anderen kring , en
gy zult de geheele ftreck influiten, die eenig blyk draagt,
van door de Aardbeevinge iets geleden te hebben. ik bemerkte duidelyk eene trapswyze opklimming in de fchade ,
welke aan de gebouwen gefchied was, zo wel als in het getal der omgekomenen, naarmaate de plaatzen meer of min
verre waren afgelegen van dit onderflelde middelpunt des
kwaads. Eerre omftandigheid, in het byzonder, merkte ik
op, dat, naamelyk, wanneer twee Steden op eenen gelyken afftand van dit middelpunt gelegen waren , maar de cene op eenen heuvel, de andere in de vlakte of in eerie laagte,

(*) [Volcano.]
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te , de laatf e altoos veel meer had geleden door de fchok.
ken der Aardbeevingen, dan de eerfte; een genoegzaam be.
wys voor my, dat de oorzaak van beneden kwam, daar dit
natuurlyk zulk eene uitwérking moest hebben. En ik heb.
be reden om te gelooven, dat, indien de bodem der Zee
koude gezien worden, dezelve, als zo veel nader zynde aan
liet onderaardfche vuur, dat de oorzaak (*) der Aardbee.
vinge was, zonde bevonden worden nog meer geleden te
hebben, dan de vlakte zelve. Maar (gelyk gy vinden zult
in de berichten, raakende deeze Aardbeevinge, die op do.
pers, en zeer talryk zyn) de Wysgeeren, die niet gemaklyk
hunne oude Stelfels opgeeven, doen de tegenwoordige Aarde
beevingeu voortkoomen, van de hoogten van liet Apennynfche Gebergte , die Calabria Ultra doorloopen, gelyk den
Monte Dejo, Monte Caulone,en Afpramonte. Ik wensch
deëze eenvoudige vraag te doen: Zyn de iEoli.-tewlhun
fche of Liparifche Eilanden (die,. ongetwyffeld, alle van
den bodem der Zee opreezen, door de losberftingen van
onderaardsch vuur, en wel in onderfcheiden, en misfchien
zeer afgelegen , tydperken) hunne geboorte verfchuldigd ge
weest aan het Apennynfche gebergte in Calabrie; of aan
aderen van mynftoffen in de ingewanden der aarde, en ouder den bodem der Zee ? Stromboli , een nag daadelyk
werkende vuurberg, en waarfchynelyk het jongfte deezer
Eilanden, is niet meer dan 50 [Engelfche] mylen.van die
deelen van Calabrie, welke door de onlangs voorgevallen
Aardbeevingen het meeste geleden hebben. De loodrechte
fchokken, of, in andere woorden, die, welker richting van
beneden na boven was, zyn, voor de. ongelukkige. Steden
der vlakte, de vernielend{'c e geweest; maar kwamen dezelve
van Monte Dejo, Monte Caulone, of Afpramonte? Kort
om , het denkbeeld , dat ik hebbe van de tegenwoordige
plaatslyke Aardbeevingen, is, dat zy veroorzaakt zyn door
,dezelfde foort van [loffen, welke den oorfprong gaven aan
de iEulifche of Liparifche Eilanden, dat misfchien, in den
bodem der Zee eene opening gemaakt is, en waarfchynelyk
tusfchen Stro:aboli en Calabria Ultra, (want allen zyn het
eens, dat het onderaardfche geluid van dien kant fcheen te
komen;) en dat, misfchien, de grordflag tot een nieuw
Eiland, of-tot eenen nieuwen Vuurberg, gelegd is; fchoon
'er eeuwen, die voor de Natuure Hechts oogenblikken zyn,
Dunne n verloopen, eer dezelve tot volkoomenheid geraake,
e
fl [Volcanic ca ufe,]
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en zich boven de oppervlakte der Zee vertoone. De Natuur is altoos werkzaam, maar haare verrichtingen worden,
in het algemeen, zo geheel langzaam voortgezet, dat zy
naauwlyks door llerflyke oogen kunnen befpeurd, of opgetekend worden in het korte beftek, van het geene wy de
Gefchiedenis noemen, hoe oud dezelve ook weezen moge.
Ivlisichien kan ook de geheele vernieling , welke ik befchreven hebbe, enkel voortgekomen zyn van de uitwaastèmingen van beflpten dampen, voortgebragt door de gistinge van
zulke myn(lofen, als welke de Vuurmonden (*) veroorzaaken, die zich eenen wech gebaand hebben, waar zy den
minflen tegenfland vonden , en natuurlyker wyze de vlakte
zwaarder moeten getroffen hebben dan de hooge en vaste.
re gronden rondom dezelve."
Wy eindigen met de woorden van den Vertaaler, ten
flot zyner Voorreden: „ Gebruik, Leezer, het aangeboden
Werk niet alleen tot eene fchuldelooze uitfpanning; maar
ook tot vermeerdering van nuttige kundigheden ; verwonder u over de verbaazende werken der Voorzienigheid, en
ganbid de groote Oorzaak , welke , uit fchynbaar kwaad .,
de heilrykíte gevolgen weet voort te brengen."
(() [Volcanoes.]
jlerhandeling over de Quotce der vereenigde Provinciën, waar
in wordt getoond, wat men behoorde te veeeten, om de quot van ieder Prorincie genoegzaam wiskon[lig te berekenen ,
en hoedanig die, uit het geene men 1var,rfchynelyk weet, op
die wyze, ten naasten by bepaald kan worden. Door r.
XPEY, Math. & Archit. Milit. Prof. Ordin. in Frieslands
Hooge School te Franeker. Te Harlingen, by F. v. d.
Plaats, 1784. In gr. oEtavo 38 bladz.
dit gefchrift tragt de Hoogleeraar Tpey de berekening
Itenderbrengen,
Quote van. ieder Provincie op een regelmaatigen voet
ten minne zo na als hem mogelyk is; welk

Stuk de opmerkzaamheid der Natie verdient, vooral van
hun , die de hand hebben , in 't beraamen van de daar toe
vereischte fchikkingen. Een verflag zyner rekeninge te geeven is ons niet wel doenlyk, zonder het grootfte gedeelte
deezer Verhandelinge zelve uit te fchryven; des wy daarvan
ifzien. De leezing van het Stuk dan fl.egts aanbeveelende,
zullen wy den Leezer alleen uit het zelve onder t oog brenFf 5
gen,
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gen, hoe de Quota, zynes agtens , tegenwoordig te fellen, en voor ieder Provincie te vermeerderen of te verminderen zyn: naar de voorafgaande berekening, zo van de
opgegeeven inkomilen der zes Provincien in den jaare 1718,
als der quote deezer Provincien , in vergelyking met de tegenwoordige Quota van Holland , met betrekking tot de inkomfl:en,welke die Provincie waarfchynlyk in het jaar 1718
gehad heeft.
De voorheen gemelde en berekende inkomften van alle de
Provincien voor gegeeven wordende gehouden zynde, zul
zegt de Hoogleeraar,, „ de waare evenredige quota-len,
„ van elke Provincie, met betrekking tot alle de overige,
volgens den voorheen gefielden regel (*), zodanig zyn,
„ als zy in deeze tafel gevonden worden."
Zeven Prov.

lekomflen.

Evenredige Tegenwoi- (Meerder. Minder.
quota.

dige gttotre.I

1,500000 6- : -i 5 -I2- 4 :-7-I3
Gelderland.
Holland.
14,835000 59- 7-8 58- 6- 3I -I- 5
Zeeland.
2,200000
8 -16-2 9- 3-io!
:-7- 8
1,525000
6-2-I. 5-16 -io : 5 7
Utrecht.
2-I- 2
Friesland.
2,400000
9 -I2-2' II -13- 4
I,000000
4- : - I 3-11- 7 :-8-io
Overysfel.
IStaden Lande. 1,525000 6- 2-I 5-16-10 :- 5- 7
-

-

te Zamen 124,985000 ioo• ; -: loo- : - : 2.8-Io 2 -8 -I0
„ Maar, vervolgt hy, indien men meenen mogt, dat de
Provincie van Zeeland, wegens eenig verval van voor„ fpoed, in vergelyking met de overige Provincien, te„ genwoordig minder inkomftien heeft, dan zy in 't jaar
1718 hadde, zo vermindere men dezelve, indien dat
„ genoegzaam gebleeken is , met honderd duizend gul„ dens, in welk geval de inkomften der Provincien en
„ haare evenredige quota op deeze wyze gevonden zullen
worden."
Ze.

(*) De regel is deeze. Uit de Som der Inkom flen van alle de
Provincien te zamen genomen, moeten vorden betaald honderd gul
veel uit de Inkom/len van ieder Provincie in 't byzon--dens.Ho
der ? en de Som, die men vindt, zal haare quota zyu.
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Zeven Prov. { Inkouzftcn. Evenredige Tegenwoor- Meerder. Minder.
quota. +dige quote.

Gelderland. i,500000 6- : - 9, 5-I2- 4,- 8- 5
14,835000 59 -I2- 5' S8- 6- 31- 6- 2
olland.
2,100000 8- 8 -I2j 9- 3 -IO
i:-14.14
Zeeland.
1,525000 6-2-9 5-16-lo:-5-15
Utrecht.
2,400000 9.12.14 11-13- 4
Friesland.
z- : -6
I,000O ,o 4- : - 6 3 -II. 7 :- 8-15
Overysfel.
Stad enLande. 1,525000 6- 2- 9 5-16-10 :- 5-15
te Zamen

24,885000

loo- : : 1100- : - : 2-15- 4 2-1 5 4
-

„ Alhoewel 'er, voegt de Hoogleeraar hier nog by, tot
„ de berekening der quota: niets noodiger was, dan ook
„ te weeten, volgens de naauwkeurigíle opgave, hoe groot
„ de inkomtlen van Holland ir. 't jaar 1718 geweest zyn (*) ,
„ kan men egter, zonder op dezelvé te letten, uit de in„ komfien der zes Provincien, en de tegenwoordige quo„ ta' van alle zeer waarfchynlyk nagenoeg bepaalen, welke
„ de evenredige quota van elke Provincie in 't byzonder
,, behoorde te zyn." Volgens deeze zyne berekening,
zouden die van alle de Provincien bevonden worden zodanig te zyn, als dezelven in de onderilaande Tafel uitcedrukt worden, die zeer weinig verfchilt, van de hier bevoorens eerst opgegeeven Tafel.
Evenredigc
anotv.

Zeven Prov.

Gelderland.
Holland.
Zeeland.
Utrecht.
Friesland.
Overysfel.
Stad en Lande.
te Zamen

I

5-I2- 4 :•7-Io
5-19-14
1 -2-I I
59- 8-14 58-68-15-131 9- 3-Jo
6-1-14
5-16-io : 5 4
9-II °13 II-13- 4 1
3-19-14
3-11- 7
:•8- 7
6-1-14
5-16 -Io-5- 4

I

1
I

M eider.

Tcg,mcoordige quo'.

;

-

Ioo-

: -

:

1 Io0-

.

:

f

Minder.

!1

:-7-13

-

2-9-

4

2-I-

7
j

2- 9 -
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„ Zo
(*) Ter berekeninge van Hollands waarfchynlyke inkomfien
in 't jaar 1718 bedient zig de Hoogleeraar van deezen algenieenen regel. De geheele f om vara de quote der zes andere Provincien
is tot írterzclver inkowjlen, te zamen genomen , alzo is de tegen ivoor-
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„ Zo lang men dan, zegt de Hoogleeraar wyders nog,
„ de inkomilen van alle de Provincien,. naar eene gelyk„ tnaatige belasting niet heeft berekend , en van ieders in„ komften , zo wel de onkosten van liet onderhoud der
„ Landswerken, als de fom der intresfen, welke wegens
„ haare gemaakte fchulden jaarlyks moeten worden be„ taald, heeft afgetrokken, en bygevolg de waare inkom„ flen van ieder Provincie niet zyn bepaald, aan welke
„ haare quota behoorde evenredig te weezen, of duidelyk
„ wordt beweezen, dat de inkom['cen der zes Provincien,
zo als die in 't jaar 1718 opgegeeven , en in opzigt van
„ Utrecht en Stad en Lande veranderd zyn, aan veel th
groote gebreken, om tot de berekening der quota te
„ dienen, onderworpen zyn geweest, en geenszins , naar
eene gelykmaatige belasting gefchikt, of op den tegen„ woordigen tyd niet toepasfelyk zyn , zo lang kunnen 'er
„ geene reden tegen de evenredige quota ,•in de boven„ ftaande eerde Tafel worden ingebragt, en deeze moeten
„ ondertusfchen , omtrent zaaken van deezen aart , voor
„ genoegzaam wiskonilig berekend worden gehouden."
ivoordige quota van Holland tot de inkomllen , welke zy waarfchynlyk in 't jaar 1708 gehad heeft. — I)eeze berekening brengt
dc toenmaalige inikomuen van Holland , op 14.891402; en ee-

ne andere Poort van berekening door hem voorgefleld, zou die
uP 1 5, 0 49 1 46 brengen ; doch om dezelven , zegt by,, niet te
groot te maaken , (felle men ze gelyk aan 14,835000 guldens.

Redenoering van F. A. VAN DER HARK over de Liefde tot het
Vaderland, te beftuuren overeenkom [lig met de redelyke en
gezellige natuur der menfchen, of over den waaren aart
van het zogenaamde Pa!rintismus. Openlyk uitgefprooken
den 25 van Herfstmaand des jaars 1783. By gelegenheid
van het plechtig aanvaarden van het gewoone Hoogleeraarsampt in de Rechten , in de Doorluchtige School
te Deventer. Uit het Latyn vertaald. Te Deventer, by G. Brouwer, en te Amferdam, by J. Allart , 1784. Behalven liet Voorwerk ,64 bladz. in gr. octavo.
ar juister behandelinge vats het opgemelde onderwerp
leidt ons de Hoogleeraar aanvanglyk , tot eene behoorlyke
onderfcheiding van de tweederleie lhort van Liefde tot het
Vaderiand, w:?arvan de eerfl flegts hartstogtlyk en deande
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Jere redelyk is; welke laatfte hier eigenlyk bedoeld wordt.
Aangemerkt hebbende , dat de eerlle, die geen deugd kan heeten, ligtlyk tot buitenfpoorigheden overlaat, zo laat by
zig wegens derzelver beltuuring aldus uit. „ Om derhal, i ven de Liefde voor het Vaderland met de Vetten der
„ Natuur overeen te brengen , moeten wy die drift zo
„ bettuuren , dat zy ons aanzette en brenge tot die heerTyke deugd, waardoor wy het Vaderland op Bene rede.
lyke wyze beminnen, in deszelfs geluk te bevorderen
„ ons vermaak fellen, en alle vlyt aanwenden om de
„ Vaderlandfclie deugden, zo wel de Verlfandelyke als de
„ Zedelyke, op te wekken, te beoeffenen, en luisterryker
„ te maaken; en niets verzuimen om van de ondeugden,
„ die het menschdom en den burgerflaat overftroomen,
„ het Vaderland te zuiveren en te heveyden , en op
„ die wyze den verworven roem onzer Natie befcher„ men , vermeerderen en verder uitbreiden." —
Vraagt men wat heeft men hier door 't woord Vaderland
te verflaan? het antwoord is. juist niet liet Land onzer
Geboorte, noch dat, waaruit onze Vaders afkomflig zyn,
maar dat Land, 't welk wy ons ter wooninge verkoozeu
hebben , met welks Burgerlyl.e Maatichappy wy ons ver
hebben. „ In een zedel)ken zin is , zegt de I loog--enigd
„ leeraar, ons Vaderland de geheele \ eereld, of, zo
men liever wil, de natuurlyke maatfchappy der men„ fchen , waarin liet Opperweezen de Vorst is, en wy
„ allen even gelyk zyne Onderdaanen zyn, zonder nnder
„ fcheid te maaken tusfclien Edelen , Ligengeerfden en
„ Gemeenen , of tusfchen Geestelyken en Weereldiyken.
„ Maar uit dit Vaderland , 't welk een ieder natuurlyk is ,
„ zyn wy in verlchillende hurgermastfchapPyen overse„ gaan , waardoor elk voor zich een byzonder Vaderland.
„ verkrygt, 't welk dus in een burgerlyken zin verliaa!,
„ wordt. - In dien zin heeft elk verltandigmensch,
„ naar den toet}and van zyn perfoon , gezin of andere zaa„ ken, zulk een Vaderland verkozen , waar hem de aan
plaats en luchtsgefleldheid bekoorde.,-„genamhidv
waar by verzekerd was van de gemakken en voordeelen
des leevens te kunnen genieten , en waar elk de ge••
„ wenschte gerustheid kon hebben , om de vruchten van
zyn arbeid veilig in te famelen, en eindelyk , waar bv
„ alle de deelen van zyn geluk wysfelyk, en op de gemak,, kelykfte wyze , kon ontwikkelen. Zulk een Vaderland,
„ waarin by zyne wooning en alle zyne bezittingen geves,,, ti? 'd

„

-
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tigd heeft, draagt hy natuurlyk ook liefde toe. Want
„ zo lang als iemand zichzelven bemint, bemint hy ook
„ wel degelyk het Vaderland, 't welke by zelf voor zich
„ heeft uitgekoozen." Het komt 'er nu maar op
aan, dat by deeze liefdedrift, overeenkomílig met de rede
gezellige natuur der menfchen, beftuure.
-lyken
Hier toe is ten hoogtien noodig, dat men den waaren
aart van een Burgerffaat grondig kenne; het welk den Hoogleeraar noopt, om dien ten duidelykfte te ontvouwen;
waaruit hy dan de byzondere pligten van het Patriotismus
ten bondigfte afleidt, en ten kragtigfle voordraagt: befluitende verder zyne Redenvoering met naar zyne omfiandigheden gepaste Aanfpraaken. Om den Leezer nog
eene Les uit 's Mans Patriottifche voordellingen mede te
deelen, zullen wy hein de volgende onder 't oog brengen.
„ Wy behooren de rechten van 't Menschdom, die Na
rechten , welken aan allen toekomen , om dat zy-turlyke
menfeben zyn, naauwkeurig te beoefenen, by elke voor
gelegenheid gade (laan, aan allen op gelyken voet-komend
te vergunnen, en niemand dezelve te ontneemen. Want
deeze zyn rechten, die aan geene verandering onderheevig,
van geene omwenteling in burgerlyke zaaken afhankelyk
zyn. Deeze rechten derhalven, die in elk, mensch, om zo
te fpreeken, zeer vast zyn ingeworteld, en niet van hem
kunnen afgefcheurd worden, deeze heeft het Volk noch
kunnen noch villen aan het goeddunken van een' ander onderwerpen. En zo het dit al had willen doen, zou
het zottelyk gehandeld hebben, en het verdrag van een onzinnig Volk kan den Nazaat niet verbinden: ook is het
Volk zelve, 't welke zulke rechten, waarover geen Mensch
vryheid heeft om te befchikken , aan anderen opdraagt,
door zulk een verdrag niet verbonden; noch kan ook de
Vorst, gelyk men hem noemt, uit zulk eene onzinnige
overdracht van rechten, die niet van de menschlyke befchikking afhangen, en gedaan is van een dom en onbezonnen Volk, nimmer eenig recht om te heerfchen verkrygen, 't welk altoos verhinderd wordt, door deverpligting 9
welke op het overdraagende Volk ligt, om dat verdrag te
herroepen , als 't welk het algemeene welzyn van 't Menschdom belemmert, omkeert en vernielt; en 't welk dus op
geen recht gegrond is, dewyl, gelyk de fchrandere Hutchefon wel zegt, het verdrag zelve ondeugend is. Want
deeze allerheiligfie rechten zyn aan geene fchikkingen van
den burgerfiaat onderworpen, dat is , kunnen niet door
den-
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denzelven verbroken, maar moeten daardoor onderfleund
worden , dewyl zy van een Goddelyken oorfprong zyn, en
ons gelyke verpligtingen opleggen, waaraan wy derhalven
gehouden zyn te voldoen, om dat wy zelve menfchen zyn,
en anderen zo wel als wy. Hierin heeft de Natuur eene
volmaakte gelykheid onder ons gelleld, op dat de een niet
afhange van den wil des anderen, maar elk zyn eigen oordeel en niet dat van een ander volge. Dus heeft de Schepper der Natuur hierin eene volkomene vryheid onder de
menfchen ingevoerd en vastgefteld, welke te lchenden onder de menfchen, Muitery is in den Burgerltaat Gods. En
om deeze rechten, naar de waardigheid des Menschdoms,
tegen eiken overtreeder derzelven, krachtdaadig te befcher-.
men,daartoe is ieder MenschZoldaat. — Deeze trouwhar.
tigheid jegens het Vaderland, en deeze grootmoedigheid,
vordert het verdrag zelve van den burgeritaat ten krachtig.
flen van ons. Want daarom hebben wy eene burgerlyke
maatfchappy aangegaan, niet op dat wy onze natuurlyke
vryheid zouden verliezen, maar op dat wy van dezelve ten
algemeenen nutte en welzyn des volks beter gebruik zouden maaken, en dus het geluk van allen, overeenkomilig
met de wet der Natuur, met vereende krachten gemakkelyker bereiken. De burgerlyke Maatfchappy flrekt derhalven daartoe, om te beletten, dat onze vryheid niet
tot toomelooze woestheid overflaa, en firekke tot verderf
van anderen. Maar, zo king iemand door vryelyk
te handelen niets doet, 't welk flrydt tegen het volkomen recht van een ander en tegen het algemeene welzyn
zelve, moet elks natuurlyke vryheid in den burgerflaatbehouden en ongekrenkt blyven; zoo dat elk in deeze oef
tegen alle onderdrukkingen van-fenigvazyrhd,
dezelve, onderftand en befcherming van de burgermaatfchappy zelve ontvanger'
J. P. FOKKER, Inivijings Redenvoering, uitgefpro;en 25
puny 1783, wanneer hij , in het Athenviim Il uistre te
Middelburg, liet Ampt van Leétcr in de Wis-Natuur - en
Starrekunde plegtig aanvaardde. Uit het Latijn '.•ertaa!d
door J. H. KROM, Student in de Fraaije Letteren en W jsbegeerte. Te Middellurg; by J. Abrahams, 1784. Bekalven het Voorberigt 71 bladz. in gr. ociavo.
et oogmerk des Redenaers in deezen is, te tronen,
H dat
de nuttigheid van de on[Ierflykheid der Ziele zich
!]iet
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niet alleen bepaelt tot de Zedekunde; maer dat de hoop
eener beftaenlykheid zonder einde tevens aan te merken
is, als de krachtigfte dryfveer tot het onderzoek der Natuur. 's Menfchen lot is, gelyk de Heer Fokker by den
eenvang toont, ten uiterfle ongelukkig, indien zyn beflaen flechts binnen het tydperk dezes levens bepaeld is;
en zyn onderzoekgrage geest, die in dit leven niet vol.
daen kan - worden, Itrekt dan tot overmaat van zyn ongeluk: en 't is deze trek tot kennis, die hem het allero♦ertnigendst bewys oplevert, dat 's menl^hen ziel, van een
Godlyken oorfprong, onliervelyk is. „ Ja, worden," ver
hij, „ worden onze zielen voor eeuwig uitgeblust, data-volgt
„ is het geheele leeven eene onafgebrookene foltering, een
„ wijduitgeftrekt rijk van zielenpijn ; — ja , dan is
„ de deugd zelve misdaadwig (*) ; dan is onkunde, die
„ fchrik voor eerre on('Eerfijke ziel, het toppunt van alle
,, menfchelijke wijsheid." -- Om dit zynen Toehoorderen ten duidevkfle voor den geest te brengen , zo
maalt by hun het rampzalig lot van den door de fortuin
mildst bedeelden, den wysten, den braefflen fterveling;
die verftooken is van de hoope op de onmaer,
En hiertegen over [lelt de Redenaer,
flervelykheid.
met welk ene bedaerdheid een ander, (fclloon in min gunflige tydlyke omftandigbeden levende,) de wisfelvallighe.
den der ondermaenfche zaeken befchouwt, terwyl by den
dood niet aanziet als een alles vernielenden tyran , rnv7er fechts
als ene verplaetzing naer zaliger gewesten, ene verandering
van leven (t). Deze tegenoverlfielling leid dan de
Redenaer tot het volgende befluit.
„ Is het in de daad zoo met de zaak gelezen, Myne
Hoorders, dat die drift tot onderzoek, den mensch zoo
natuurlek eigen, in haare uitzichten zoo onbepaald, het
onwraakbaarst getuigenis voor een toekomend leeven• aan
de hand geeft, — dat de Zaligheid van dien gelukflaat
voornamelijk zal beslaan in de nu geheiligde weetlust eeuwig te voldoen, nimmer te verzaaden (*); — dat de rams
pen,
(*) Lec'r. Div. left. V.
(t) CIe. Tusc. I. I2.

„ (*) Wie weet, of de mensch niet wel gerchaapen zij, om
bij trappen tot de kennis der geheele natuur te geraaken ? welk
een onuitputbaare bron van vergenoeging wordt mij door die'
gedagte geopend ! 't Is ni e* te verwonderen dat onze zielen
voor een eeuwig leeven zijn gefcldkt; want hoe zouden wij
zoss
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pert, aan dit tegenwoordig leeven ongffcheidbaar verknogt,
welke de fchranderfte niet kan voorzien, noch de wijsile
íferveling ontduiken; dat de rampen van dit elcn,iig heven, door de hoope op eene zalige onfterfelijkheid uitermaaten verligt, ja minder dan niets geacht, worden; —
dat het met de deugden der Godheid , onbeflaanbaar is,
den mensch tot eeuwige onkunde te doemen ;
dat
de hoop op eene beftaanlijkheid hier namaals, wat men
ook morre, de waare Godsverdediging aan de hand geeft;
dat eene verhevene befchouwing der Natuur den kring
onzer uitzichten in de onfchendhaare , eeuwige Natuurwetten zeer verwijdert, ja onze vooruitzichten op een eeuwig leeven doet opklaaren: is het zoo; hoe billijk hielt
men dan de beoefening der Natuur op hogen prijs! hoe
billijk fielt zich dan de natuuronderzoeker de hoop op
eene onfterfelijkheid geduurig voor. oogen ! Is he
Zoo met de zaak gelegen, Mijne Hoorders, dat dit kort
flondig leeven ons , legts als een voorbereidend leeven ver
wordt; — welaan dan, neemen wij de belangens-gund
van den Godsdienst, het heil van 't waarde Vaderland,
de wetten, onze dierhaare Vrijheid, het bevorderen vats
nuttige Kunften en Weetenfchappen, met alle vermogens
ter harte. ' --- Zoo moet de geheiligde Godsdienst van
bijgeloof en huichelaarije , zoo moeten de inwoonders va i .
ons gezegend Vaderland van de vrees voor harder gebiet
en ilaavermje, voor eeuwig bevrijd blijven !"
De Redenaer heeft hier mede zyne taek treffende en,
nenmoedigend uitgevoerd, doch by tekent zyne characterizeering wat fterk, en declameert wat meer dan in zulle
een gewigtig onderwerp, dat overtuiging vordert, dienst
kan doen; doch men moet hier veelligt iets op een jeugdige Oratorie affchryven. Voorts- befluit by zyne
Redenvoering met de gewoone pligtplegingen op ene ge
-pastewyz.
zonder de eeuwigheid tot zoodaanig eene kennis geraaken ? 0
laage zielen! die met het lichaam wilt vergaan; gij verdiende
in waarheid, dat uw wensch vervuld wierde; en gij, bijzien.
den, wier verf{and niet opgeklaard is, die op dit alles geen
acht geeft , en deeze kennis van den Schepper in de werken
der Natuur uitmaakt voor wijsgeerige drpomen, fireelt ti met
uwe bekrompene denkbeelden. F o It M E Y Nat. Befp. over de
Grovth. van 't Heelal, in de dlgein. Uefnfchool dovr u. MAttTIN. IV. p. 173, enz.
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Nederlandsch Afrika; of Historisch en Staatkundig Tafereel van den ooryfprongelyken Staat der Voikplantinge aan de
Kaap- de Goede Hoop, vergeleeken met den tegenwoordigen
Staat der Volkplantinge. Uit liet Fransch vertaald. In
Holland 1783. Behalven het hoorwerk, i8o bladz. in gr.
octavo.
m den inhoud en het oogmerk van dit Gefchrift te
melden, kunnen . wy niet beter doen, dan - dat we ge.
O
bruit: maaken van des Schryvers eigen bewoordingen,
daar by zig deswegens aldus uitlaat.
„ In een eerfie Hoofdltuk zal ik aanwyzen, wat de
Volkplanting der Kaap zy; welke de oori'prongelyke voor
rechten der Planters, welke hunne oorfprongelyke verplichtingen ten aanzien der Maatfchappy zyn; In één woord
ik zal trachten het oorfprongelyk 1Vlaatfchappy'yk Verdrag
(Contrat Social priniitif) tusfchen de Maatfchappy en de
eerite Planters , door baar naar dezen vruclubaaren oord
van Afrika gezonden, aangegaan, te ontvouwen. Ik zal,
in een tweede I-Ioofdl}uk, met groote trekken, het afgryfelyk Plecht en vernielend heftier dezer Vollkplanting trackten af te maalen; een . beftier, het welk vroeg of laat de
bedorven Planters tot de eene of andere daad van geweld
en wanhoop moet brengen, en 't welk eindelyk de Maat,
fcliappy naar den grond der ílcilte, op welker kant zy
federt veele jaares net al te veel verzekerdheid wandelt,
moet fi-eepen. Men zal de verfchrikkelyke gevolgen zien,
waarvan het zelve liet beginfel is voor de tegenwoordige
Planters, en die, welke- zich reeds openbaaren voor de
l' ,'aatfchappy, en welke 'haar met eengin ganfchen onder.
Gang bedreigen. In een derde Hoofdituk zal ik de veyheid neemen, kortelyk aan te wyzen, de eeríte middelen,
m eilken de Maatfchappy of liever de IIooge Overheid
moet neerpen , zoo on' de buitenmaatige misbruiken te
verhelpen, als oen, zo veel mogelyk is, voor te komen,
dat liet misnoegen der Planters niet, gelyk liet gereed
haat, tegen ontrouwe Dienaren , die hunne onderdrukkers geworden zyn , uitberfte. Hoedanig is de oorfprongely.
ke binnelandfche Regeeringsvorm der Volkplanting van de
Kaap geweest? Hoedanig is de tegenwoordige toellancl
dier Regeeringsvorm? IIoedlanig eerre hervorming moet 'er
in 't beflier der Volkplanting gemaakt worden ? Dusdanig
is het Ontwerp, liet welk ik my heb gemaakt, en aan 't
welk
,
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welk ik zal trachten te voldoen. Het Tafereel van ver
welk ik onder het oog van den verllandi--gelykin,ht
gen Leezer gaa brengen, zal ten min(Ie dienen, om onbetwistbaarlyk aan te toonen , dat een zacht, tnenfchelyk,
rechtvaardig, en in zyn, oorfprong wel ingericht beftier,
fpoediglyk in een heerschachtig, haatelyk, wreed, onrechtvaardig en tyrannisch gebied verontaart is." -De Autheur ontvouwt ieder gedeelte op eene manier,
welke alleszins blyken van opmerkzaamheid draagt; uit
welken hoofde zyn Gefchrift de overweeging fchynt te
vorderen, van alle zodanigen, die eenig deel hebben in
de handhaaving deezer gewigtige Volkplantinge.

De Oost- en I'JTestindifcke Post , behelzende Confideratien

over den Critiquen toefland der Colonien. Met de Bylagen
en Aanhangzels. Eerie Deel. Te Utrecht, by J. M. van
Vlooten, 1784. In gr. octavo.

j et groote belang, dat de Natie, over 't algemeen, in
11 de welgefteldheid onzer Oost-en Westindifche Bezittingen heeft, maakt dezelve zekerlyk tot een gewigtig
onderwerp van nadenken, dat op zigzelve veeler aandagt
tot zig trekt. Uit dien hoofde is 't niet oneigen, dat
men een Tydfchrift bepaaldlyk gefchikt hebbe, om dit
Stuk in overweeging te neemen; en deskundigen daardoor
gelegenheid te geeven, om met het mededeelen hunner
bedenkingen deswegens den Lande nuttig te zyn. Ten
dien einde hebben zig de Uitgeevers van zodanig een Papier, onder den tytel van de Oost -en JVcstindifche Post,
het volgende plan voorgeíield.
i. Zullen ze, zo wel in het algemeen als in het byzonder, beginnen, met den toelland van de O. I. Comp.
open te leggen, en daartoe vooraf de Memories en Misfives van de Heeren Bewindhebbers aan de Heeren Staaten; mitsgaders het berigt van Heeren Commisfaristèn
daarop, by wyze van confideratien aan onze Landgenooten mededeelen, om vervolgens tot byzondere vertogen
deswegens over te gaan.
2. Tusfchen beiden zullen ze alle fpoed en hulpvereifchende pointen , zo over de Oost als West, naar mate
het befchouwender wyze kan voorgefteld en ter uitvoer
gebragt worden, op eene geregelde orde, by Extra Nommers, to liet licht geven.
3.A1Gg w
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3. Alle Brieven, Vertogen en Bedenkingen, die hun
van nuttige Correspondenten toegezonden of aan de hand
gegeeven worden, zullen ze met alle mogelyke promptheid
plaatzen en beantwoorden: hoopende dat hun niets gefuppediteerd zal worden, dan 't geen met de waarheid en
billykheid overeenkomt.
4. Zy zullen van hun Papier geen twistfchrift maaken;
doch zich egter voor welgegronde overtuiging bloot stellen.
s. Eindelyk zullen zy, de Oost voor het grootile gedeelte afgehandeld hebbende , aan den toehand en directie
van de Westindien hunne aandagt bepaalen , en die in orde
afhandelen.
Agtervolgens dit Plan heeft men het Eerie Stuk reeds
uitgewerkt, behelzende achttien Nommers, met de daartoe
behoorende Bylagen en zes .,lanhangzels of Extra Nommers; waarop men ttu voorts het Tweede Stuk fchikt, ter
nafpooringe van het politieke mercantiele der Colonien,
waarvan ook reeds eenige Numeros het licht zien.
Men verkrygt door dit Gefchrift een duidelyk en odrdeelkundig verflag van 't merkwaardige dat onze Colonien betreft, in eene welgewikte overweeging van 't geen tot derzelver welftand kan ílrekken; waardoor onze Landgenooten te beter in ftaat geheld worden, om over de omflandigheden onzer Colonien, en 't geen tot derzelver. nut beflooten en aangewend moge worden, te oordeelen; wesa
halven de leezing van dit Papier als weezenlyk nuttig aart
te pryzen zy.
Brieven van eenen .4mericaenfchen Landman van Carlisle in PenJilvanien , gefchreeven aen een zyner Vrienden in Engeland ;
behelzende den toe land , zeden , landbouw, en gewoonten der
Inwoonders van eenige der nu Vereenigde Dertien Gewesten
van Noord-America, voor, en in, den nu ceéindigden Oorlog.
Uit het Engelsch. Te Leyden, by L. Herdingh , in gr. 8vo.
Dekalven het Voorwerk, 328 bladz.
.

Jnmiddelyk naa dat deeze Brieven van eenen ofinericaanfchen
Landman het licht in 't Engelsch zagen, werden ze ons ter
band geheld. Eén onzer Medearbeideren , doorlas ze , en
bleef niet in gebreke, om onzen Leezeren, in het Mengelwerk, een en ander Stuk, daar uit overgenomen en vertaald„
aan te bieden ; terwyl wy van elders nob een Stuk deezes
Werkk
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Werks ontvingen , (*). Wy zouden zeker voortgevaaren heb-

ben met 'er meer uit te ontleenen; dewyl die brokken, op
zichzelve traande (lukken behelzende, de goedkeuring onzer

Leezeren wegdroegen : dan de Brief des Boekverkoopers, die
ons zyne Bekendmaaking eener geheele Verraalinge van dit
Werk vertoonde , deedt ons hier van afzien. Dit overneemen, dit oogmerk , duidt genoegzaam aan , dat wy de Brieven des Ainericaenfchen Landmans , met een gunftig oog, en
als der Leezinge onzer Vaderlanderen waardig , befchouden.
Wy taken met genoegen de Ipade by onzen overneemenden
arbeid , op de kundfchap der geheele vertaalinge , waar mede
wy den Liefhebberen van een Boek,'t welk alleszins leezenswaardig is, geluk wenfchen. De onlangs voorgevallene omwentelingen in dat Waerelddeel , waar over deeze Brieven loopen, de betrekking welke wy, Nederlanders, gekreegen hebben tot die Vereenigde Gewesten, welker lot zo veel overeenkomsts heeft niet dat onzer Voorouderen, en de voorraad
van weetenswaardige byzonderheden van allerlei foort , welke
zich , in deeze Brieven , opdoet , pryst dezelve, gelyk de
Vcrtaaler terecht opmerkt, aan. Zo doen ook de inwendige
blyken van egtheid , welke in het Voorberigt worden aangeweezen.
Het geheele Werk beftaat uit Twaalf Brieven. De
]{fie is eene Inleiding , welke den oorlprong en aanleg des
letterarbeids van den Landman JACOB HECTOR ST. JOHN, ontvouwt. --- De Ilde geeft ons een leevendige en aandoenlyke fchets van den Toe[Iand, Gewaarwordingen, en Vermaaken van eenen Americaanfchen Landman. De lilde beantwoordt de Vraag : Wat is een Americana, en vervat de Gelèhiedenis van ANDRILIS DEN HEBRIUEëR, --- De IV, V, VI,
VII en VIIIfte Relt ons voor oogen de zonderlinge Schildcry
van het Eiland Nantuket, van de Zeden , Gewoonten, Staatkunde, Opvoeding, Bezigheden der Inwoonderen , die van
den Vischvangst, en wel inzonderheid van die der Walvisfchen, leeven, welker wyze meer bepaald befchreeven wordt;
ais mede Bene Befèhryving van het Eiland Marthas Vineyard,
welks Opgezetenen van den Veebouw beftaan. — De 1Xde
Brief befebryft Charter Town; en behelst verder ailerleezenswaar,
(l) Wy plaat( cen daar uit, de Vraag: wal is een Ajnericaan? door een
beantwoord. A;em. Lette: eef. IVde U. rid; St. bl, 548.
';au een Ri;sJifcl:en Edelman , JUAN AL—Z, bevattende eeue Bcicliryving
van zyn bezoek, afgeleid by den lieer Joanív rERTL.AM, benoemd Iíruidkundi^en in Pennfylvanie. Vdc D. ede St. nl. 262, ,^y; en cindelyk een Berm[
n de Slacve,-ny der Nes;ers. Aid. bl. 642, waar men de befeinyvig cas
mishandelden Negers, doer den [tiedcrr?citJèlien Vert:alder, met ccnigc uirI lating, voor welke wy de Leden niet enoegeaatu vinden , geplaatst, in
kaar geheel vinden.
iaericaa:,
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waardig[ie bedenkingen over de Slaaverny der Negers, ge.
paard met het berigt van eenen mishandelden Neger. — De
Xde gaat over de Slangen en hét Bromvogeltje. ---- De Xlde
is een Berigt van een Rusffchen Heer s 1W-N AL-Z, nopens
een bezoek by Mr. Joan, BERTRAM. — De XlIde vermeldt
den akeligen toeftand van eenen Bewoonden der Grenzen,
by den ontftaanen Oorlog, op eerre alleitreffendfte wyze.
Wy zouden ons , uit aanmerking der reeds uit dit Werk
ontleende Stukken, van de moeite, om een haal te leveren,
ontflaagen mogen agren - en onze Leezers tot; de aangeweeze
plaatzen in ons Mengelwerk wyzen. Dan WY kunnen het niet
uit de hand leggen zonder nog iets over te neemen van een
Schryver, die de taal der Natuur, de taal van het Hart, zo
meesterlyk (preekt, en veymoedig de Europjche Gebreken berispt. Gebreken, ook- in de bloeijeiidfte Americaanfche Ge
Laaien wy zyne berchryving van Charles-westnig[lop.
Town, als kort en zeer onderscheiden van alles wat in onze
Letteroefeningen uit dit Werk te vinden is, affchryven. Men
bedenke dat het een Landman is die Stedelingen afmaalt.
„ Charles-Town is in 't Noorden, 't geen Lima in het Zuiden is; beide zvn ze de Hoofdlieden in de rykfte Gewesten
der twee verfchillende Lucht[Ireeken; hier uit moogt gy derhalven gisten, dat beide Steden, die vertooningen opleveren,
welke uit de rykdommen noodzaeklyk voortvloeijen. Daer
Peru ruim voorzien is van goud, is Lima opgevuld met Inwoonders, welke alle die trappen van vermaek, kieschheid
en weelde , bezitten , die de overvloed doet beklimmer. Carolina brengt vruchten voort , meer waerdig misFchien dan
goud, om dat ze met grooter vlyt verkreegen worden; dit
levert ook, in ons Noorderdeel , een vertooning van rykdom
en weelde, welke wel minder zyn dan de evengemelde, maer
verre verheeven boven alles, wat in onze Noordlyke Steden te
zien is. De ligging der Stad is bewonderenswaerdig
fchoon, Baer zy gebouwd is aen de vereeniging van twee groote rivieren , welke in haeren loop een groot aental kleenere
riviertjes ontvangen; alle, in de Lente, bevaerbaer tiet platboomde fchuiten. Dus is zy het aentrekkend middelpunt van
die uitgebreide Landstreek , en van dier de zetel van den
overvloedigten uitvoer; haer werven, dokken , en magazynen,
zyn gerchikt om den grooten Koophandel gen:aklyk te macken. De Inwoonders zyn de vroiykfte in Auzerika : zy is het
middelpunt onzer Beau Monde , en altyd vol van de rykile
Landeigenaers in het Gewest, welke zich herwaert begeeven,
om gezondheid en vermack te zoeken. Ook is hier altyd een
groot aental zieklyke Menfchen uit de West- indien, om herfles
hunner kragten te vinden , die. door den verzwakkenden aert
hunner zonne , luchtgel eldheid, en leevenswyze, zyn uitgeput. Ik hebbe veele deezer Westindiërs gezien, die, in den
Cu..
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ouderdom van dertig •jaeren , zuchtten order de zwakheden
van eene hooge grysheid : want niets is gemeener in die landen van overvloed , dan dat de Menfchen de vermogens tot
het genot van de vermaeken des leevens verliezen , op dien
tyd , dat wy bewoonders van het Noorden pas de vruchten
beginnen te fmaeken van onzen arbeid en voorzichtigheid.
De kring van vermaeken en de kostbaerheid der burgertafelen in Charles-Town gaen alles te boven , wat gy u
zoud kannen verbeelden , en de aenwasch deezer Stad en van
dit Gewest is verbaezend feel voortgegaan. Jammer is het,
dat de engheid van den uithoek , op welken de Stad gebouwd is, verhindert, dat zy in grootte toeneeme ; en deeze
is de reden , waarom de huizen zo duur zyn. De EIette der
Luchtfreek, welke fomtyds zeer groot is in de binnenf}e deelen van het Gewest, is in Charles -Town altyd zeer gemacrigd,
fichoon 'er de zon ook veel kracht heeft , wanneer de zeekoel_
tjes niet opwakkeren. De luchtgelteidheid maakt alle rborten
an •buitenfpoorighedcn zeer gevaerlyk , en vooral die der maa;tyden ; en nochtans, ongevoelig of onbezorgd voor dir gever,
leeft men voort, en geniet een vrolyk maer kortduuurend leeven ; de lraelen der zpnne fchynen hen onwederftaer.Lnr re
dryven tot uitfpanning en veem: eb:,. De Vrouwen , ir:tegendeel, rnaetig zynde, bereiken een hoover lcefperk, en Ilerven
zelden , zonder verlëheide mannen gehad te hebben. Een Europeër moet by zyne eerlie aenkomst zeer verbaesd flaer., wan
neer hy de fraeiheid hunner huizen , liet kostbaer Lu:sraect, zo
wel als de pracht hunner tafelen ziet; ja, kan hy zich wel
verbeelden, dat by zich in een Gewest bevindt, 't welk fints
zo weinig tyds eerst is bevolkt geworden ?
„De drie voornaemfte rangen 'van Inwoonders, zyn Rechtsgeleerden, Planters; en Koopluiden ; en het is dit Gewest, 't
welk aen den eerften den rykilen buit heeft opgeleverd; want
hun welvaert, raagt, en invloed, gaen alles te boven. Zy
hebben het uiterfie perk van wereldsch geluk bereikt; geen
landhoeve is wel verzekerd , gen koopbrief goed, geen uiterfIe wil van kracht, ten zy deze alles opgegeeven , geregeld,
en goedgekeurd hebben. De geheele omtrek aller eigendommen in het Gewest is fynsbaer geworden aen dezen troep
menfchen, die, den Priesteren en Bisfchoppen verre te boven,
geheel niet te vrede zouden zyn met het geringe Molàïfche
aandeel der tienden. Ik heroepe my op zo veele der Inwoon
als, onder het twisten om hun recht, misfchien, op ee--ders,
nige weinige honderd gemeten lands, in het doolhof der rechten , hun geheele erflyke bezitting verlooren Ebebben. Deze
menfchen zyn met meer recht wetgeevers dan uitleggers der
wet te noemen: en hebben hier, zo wel als in de meeste andere Gewesten , de listen en de fchranderheid der Schrifrgeleerden, vereenigd met de raagt en de heerschzugt van den
G g 4Vorst:
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Vorst: wie weet waer op dit nog ten eenigen dare zal uit.
]co en ? De natuur onzer wetten , en de geest van veyheid ,
w ke dikwyls dient om ons tw srziek te maeJcen, moet nood
deel der eigendommen van de Volkplan--za=!ykhetgro
tinrcn bilwegen in handen van deeze Heeren. In een volgen
Eeuw zo 1 len de Rechtsgeleerden in het Noorden bezitten,-de
't geen nu de Geestlyken bezitten in Peru en Mexico.
Zoudt gy wel denken, dat, terwyl alles blydfchap, vrolyhbeic , pracht , en genoegen is in Charles-Town, tooneelen
van elenden verfpreid zyn over het Gewest van rondsomme I
D2 )oren zyn hier door gewoonte doof, de harten verhard
geworden; zy zien, noch hooren, noch gevoelen de elenden
hunner arme (laeven , van wier handen arbeid al hun welvaert
voortvloeit. De yslykheden der Slaverny, en het harde van
een onophoudelyk flaaven , worden niet opgemerkt; niemand
denkt niet medelyden aen die regenvlaegen van zweet en
traenen , welke dagelyks uit de oogen en van de lichaemen
der .4mericaenen nederdruipen , en den grond bevochtigen,
welken zy bearbeiden. Het geklap der zweepen, waermeê
men de elendige weezens tot cenen buitenfpoorig zwaeren
arbeid dryft , zyn te verre van de alzins vrolyke Hoofditad
verwyderd , om gehoord te worden. Dit uitverkooren Geilacht eet en drinkt , en leeft gelukkig , terwyl die rampzaligen
op den grond omkruipen , indigo teelen , of rys dorfchen,
in de hitte eener zonne zoo verfchroeiende als die in hun Vaderland, zonder de hulp van goed voedzel, zonder de harttieri<iug van eenig aengenaem vocht. Dit verbaezend groot
verfcihil heeft my dikwyls lof verfchaft tot de treurigfte be.
den kin een.
„ ik zie, aen den eeuen kant, een volk, genietende alles
wat dit leeven bekoorelykst en vermaeklvkst oplevert, zontier arbeid , zonder vermoeijinge, nauwlyks onderworpen aen
ea igcn ontrustenden wensch. Men zendt vaertuigen met
:ona, uit de bergen van Peru gegraeven, nae de kusten van
Guineé ; uit kracht van dat goud word an 'er oorlogen ge
doodlach en verwoesting aengericht, in deze en gene-voerd,
onfehuldige vreedzaeme Afrikaenfche gehuchten , waer een onnozel volk woont, die zelfs niet anders weeten dan dat alle
menichen zwart zyn. De dochter wordt afgefcheurd van haere fchreijende moeder , het kind van de elendige ouders, de
vrouw van haeren geiiefden echtgenoot ! Geheele huisgezinren worden weggellleept , en in 't midden van ftormen en
onweders overgevoerd nae deze ryke Roofditad ! Daer worden e op een ry geplaetst gelyk de pierden op een jaermarkt, worden ze gebrandmerkt als het vee, en dan voort
af te flooven, honger te lyden, en bin--gedrvn,oiz'h
-
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dezer burgers. En voor ;tien moeten zy werken ? — voor
tU..eil-
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menfchen , die zy niet kennen, en die geen andere raagt over
hun hebben , dan die van geweld , geen ander recht can t
geen dat vervloekt metael hun gegeeven heeft ! Vreemde ur-•
de der dingen ! 8 Natuur ! waer zyt gy a Zyn niet de2,e
Zwarten zoo wel uwe Kinderen als wy ? Kinderen van denzelfden Hemelvader !
„ Aen de andere zyde is 'er niet te zien dan v'yduitge_
firekte elende en rampzaligheid, zonder eenige gedachten cp,
of wensch nae , redding ! dag aen dag wroeten en fleeven zy
voort, zonder eenig uitzicht om voor zichzelven te maaien;
zy zyn genoodzaakt , hun leven, hunne leden , hunnen wil
en alle krachten te bezigen om den rykdom te doen zwellen
van meesters, die hen niet met de helft der vriendlykheid en
genegenheid stenzien, als waar meê zy hunne honden en paerden behandelen. Geen vriendlykheid, geen genegenheid at
hun ten deele, die de aerde bebouwen, groote lasten draegen,
en de zwaere !lammen in gefch^kte planken veranderen. Deze vergelding, hoe eenvoudig en natuurlyk zy voorkome, zou
op de grenzen komen van menschlicvenheid , en daer van moet
een Planter niets bezitten." ...: Wy verzenden den Leezer, om het tafereel dier jammeren voltooid te zien , na 't
werk zelve.
Hoe zeer is het te wenfchen, dat de Inflokkingen der Regrsgeleerden, te Charles-Totivn, en de plaagingen der Negeren, in
't Gewest daar omílreeks niet de Omwenteling in Ainer:ca coin
einde neemen; dat het deerlyk lot der Grensbewoonueren ver
zal America dat begeerlyk Land niet-zagtworde;nis
zyn, hoedanig het ons op andere plaatz_n in dit Werk gefchilderd wordt, en bovenal in 't begin des Vierden Briefs.
In het Voorbcrigt vinden wy gewag van een mogelyk aan
Tweede Stuk; mogt die Schryver ons een verlag doen-ftande
van de verbeteringen des lots dier elendigen, in dat anders
nu met de Vryheid gezegend Gewest !

De ontdekking van America, gefcleikt ter aangenaame en nuttige
leezing voor Kinderen en jonge lieden , door J. H. CAMPE.
Derde Deel. 7e An►fterda►n, by de Wed. J. Ddll. In oflavo,
33 2 l^ladz.

Tn dit derde Deel befuit'de Heer Carnpe zyre onderrigtende
gefprekken , wegens de ontdekking van America , met de
ontvouwing van het gedrag en de lotgevallen van Pizarro,
welken hy, op eene foortgelvke leerzaame wyze, als die van
Kolumbus en Korte:, in de twee voorige Dealen, den Kinderen voordraa t. Hy Relt hun in de behandeling van dit onder -
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werp, gelyk wy in een vroeger berigt gemeld hebben (*), stiet
flegts het geschiedkundige voor, maar by tragt hen tevens op
te leiden tot eene oordeelkundige onderfcheiding van braave
en laakenswaardige bedryven , om heli daardóór van de Ondeugd af te fchrikken,, eu ter Deugd op te leiden: Tot een
faal hiervan verítrekke liet volgend onderhoud van den Vader
met zyne Kinderen, op het verhaal van een trouwloos bedryf
van Pizarro , op welk verhaal de Vader de aandagt der lKinderen vestigt.
„ Laat ons, kinderen! zegt hy, hier eenaogenblik flil ftaan,
om aan het gevoel van afkeer voor zulk een arglisrig gedrag,
het geen gy , gelyk ik hoop , allen in dit oogenblil: by tt
vindt , tyd te geeven , om in onzer aller harten recht diepe
wortelen te tchieten. Is 'er wel één onder ulieden, die Pi.
zARIto ,naar 't geen wy nu wederom van hem hebben gezien,
nog de minfle genegenheid en achting zou kunnentoedraagen?
wel iemand die met hem wenschte te leeven, of in hem ceren vriend te hebben ?
ALLEN. Neen ! neen !
VADER. En kunt gy u wel verbeelden, dat 'er andere goede
nienfchen zyn, die een karakter, het welk zo weinig te ver
zo vol van arglistigheid en valschheid is, minder-trouwen,
verfoeijen? Doch dit kunt gy niet gelooven ! Uw eigen gevoel
zegt u , wat elk braaf mensch daar by moet ondervinden -tegenzin en afkeer! Leert hier uit, myne lieve jonge vrienden!
dat de grootfte talenten, — want hier aan ontbrak 't den lis.
tigen PIZARRO niet --- dat zelfs de grootl}e daaden een man
niet bemin;nelyk, niet achtenswaardig kunnen maaken, indien
dezeiven niet van eenen oprechten, openhartigen en eerlyken
inborst verzeld zyn. Geveinsdheid, 'huichelaary,, list en valsch_
beid onteeren de menfchelyke natuur , brandmerken dezelve
niet een teeken , liet welk door geene verdienden , zelfs niet
de uitheekendfle, kan uitgewischt worden , en het welk alle
goede welgezinde 111 en
niet eenen natuurlyken afkeer
fchnwen. En wat is hier van de oorzaak ? Waaruit ontlaat
de algemeene verfocijing van alle listige ftrccken , van alle hei
kunnen en bedriegeryen , al zyn zy ook nog zo fyn-melyk
en fchrander uitgevonden ? Wat meent gy MIETER
PIETER. Om dat <re Ueve God ons zodanig ge(chapen heeft,
dat wy niet anders kunnen dan valiche menfchen fehutven.
VADER. En waarom zou de lieve God ons wel zodanig gefchapen hebben? = 3s 't niet daarom, `dt iryl by zelf waarachtig, zelf een vyand van alle geveinsdheid en loggen is , ei
dewyl hy wilde, dat wy Hem , den Heiligen en Goeden, voor
zo verre dit mogelyk is, gelykvormig zouden worden? —
En fielt u eens voor, kinderen ! wat 'Cr van de menfchelyke
maat
?

-

(*) Zie tllg. l'ad. L,tt. V D. b1. 34r.
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tnaatfchappy zou worden, zo dra 'er geen geloof en goede
trouw meer plaats hadden , en zo dra het niet meer voor
fchandelyk gehouden werd, anders te fpreeken dan men denkt,
zynen evenmensch te verfchalken , en zich door bedrog ets
listige fireeken tot een groot man te maaken? Of zoudt gy
Wel lust hebben te leeven in een land ,welks inWooneren allen
zulke dubbelzinnige, listige, leugenachtige en valfiche menfehen waren?
JOHANNIS. Daar bewaare ons God voor ! Ik zou liever by
de fineerige GRoEtLAMDEES in hunne morfige holen in de aarde woonen.
KLAAS. En ik liever by de fmullige Hottentotten in hunne
finkende hutten.
Gunt,IEB. En ik liever by de kleine Laplanders met hunne
platte neuzen, lange ooren en korte beenen, in hunne tenten
uit basten van boomen faamgefteld.
VADZI. (Met een bedenkelyk en belo,nmerd gelaat.) En gy, --?
(De wangen van..., hadden reeds , op dit voorhel, als
fcharlaaken beginnen te gloeijen. Ilet geweeten knaagde;
want hy _wist , dat by , voor cenigen tyd eene onwaar.r
beid had gezegd. Thans hortte een ftroom van traanen uit
zyne oogen , en hy vernieuwde by zichzeiven het vaste
voorneemen , om in het toekomende nooit , nooit weder,
het minfle hairbreed van de waarheid af te wykcn. De
oogen van allen waren vol van medelyden op hem gevestigd , en de Vader was 'er borg voor, dat zyn berouw
en zyne voorneemens oprecht waren. — Na eene kleine
tusfchenpoozing : )
0, rnyne lieve kinderen! prent het u allen toch diep, recht
diep in uwe jonge harten , dat de mensch in dezelfde maat
den adeldom van zyne natuur, de liefde en achting van alle
welgezinde menfchen, de toejuiching van zyn eigen geweeten
en van den alzienden God, en dus ook zyne geheele wdelyke
en eeuwige gelukzaligheid verbeurt , wanneer by van den
rechten weg van cone ongeveinsde Ilrenge oprechtheid afdwaalt.
.En veroorloft u zelven toch vooral nooit, nooit in uw geheel
leven , de minfle onoprechtheid , liet zy in woorden of in
daaden , al ware het ook, dat gy 'er Vorfien kroonen door
zoudt kunne n verwerven. Alleenlyk de oprechte, de waar_
iteidminnende , de ongemaskerde braave man durft zyn hoofd
gerust opheffen; kan op den weg des levens, hoe rouw, hoe
gevaariyk ook zyne loopbaan immer zyn moge, zonder eenige
angstvalligheid, gerust, blvmoedig en vol vertrouwen op Gods
albeflierende Voorzienigheid , niet vaste fchreden wandelen;
kan wry van alle zyden rondsom zich zien , en zelfs de lasterzucht trotfeeren , wanneer deeze , hoewel vruchteloos ,
poogt zynen goeden naam eerre finet aan te wryven. Hoe
veiachtlyk en ellendig is daarentegen een menseh, cie zich
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tot listige ílreeken verlaagt, die langs kromme wegen voortfluipt, en geduurig vreezen moet, dat het cog van den menfehenkenner door zyn momaangezicht tot het binnenhe van
zyn onedel hart zal doordringen, en zyne valschheid ontdekken 1 Met hoe veel angst moet by alle zyne woorden op de
weegfchaal leggen , en over alle zyne houdingen en gebaarden walken, op dat by zichzelven niet mooge verraaden ! En
hoe zulk een mensch , die zich bewust is , dat het inwendig
geheel anders met hem gefteld is, dan by uiterlyk fchynen
wil , hoe kan by, zeg ik, ooit niet veymoedigheid en met
een kinderlyk vertrouwen op God , den alweetenden hartenkenner, denken ; of, wanneer de nood hem treft, met het
toeverzicht van een goed kind zich in zyne vaderarmen werpen ! Beeft kinderen ! voor zulk eenen rampzaligen Raat, en
tnydt toch het gevaar, om u zelven ooit daarin gedompeld
te zien; maar dat gy u toch altoos benaarfligt, om de grootfte oprechtheid in woorden en daaden te bewyzen , en dat
ge uzelven nooit aan de rnin(le onwaarheid fchuldig maakt ,
en gy, by geene gelegenheid , voor iets anders wilt gehou•
den worden, dan voor 't geen gy indedaad zyt."
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de Boeken van Samuél en
opgehelderd. Behalven de gewoone
dienende ter ontvouwinge
van 't geen omtrent deze Roeken in 't algemeen ir aern erking komt, vind men hier, voor de Boeken der Koni^.gen,
ene zeer naeuwkeurig uitgewerkte Tydrelen'-urdige Perh'-ndeling over de j, ren dir Kon:ngen van judo en i^ravl, vergezeld van ene Tafel v n vergelyking, en ene uitvoerige
Tydtafel der Gefchieden s/'^n; met de mededeling van welk
een en ander de oordeelkundige Heer J. C. Jichr, ter ophel Geringe van het Ty jrekenkundige , den Lezer een wezenlyken dienst gedaen heeft. ------ Wat voorts de uit
zelve betreft, onze IIoogleer--voeringdByhlkaue
aer giet claerin op den aengevangen voet voort, en houd
langs dien weg de agting van dit Werk ílaende. Zie hier,
tot ene nieuwe proeve, 's Mans oordeelkundige aenmerkittgen over het bekende verzoek van Naaman den Syrier ,
2 Kou. V. i8 , welk verzoek hier enige nadere opheldering
vordert, die de Hoogleeraer indezervoege verleent.
„ I. R namon was een afgod der Syriers. Het buis Rimmans was de Tempel , welken de Syriers, ter eere van
dien afgod, gelicht hadden; en de Koning was gewoon
van tijd tot tijd, vooral op de plechtige Feestdagen,
in dezen Tempel te gaen, om zich voor den 1 immon neder
ie buigen , en hem Godsdienilige hulde te bewijzen.
„ II. In zulk een geval, was de Koning gewoon, te
leunen op de hand 1 n-n IVaaman. Hij leunde op de hand,
dat is op den arm of liever op den fchouder van Naaman ;
niet zoo zeer om hem te onderffeunen , als w21 om de
pracht te vermeern'eren. llet was een zeekeu an 1\laje-
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Reit, (Tat de Koning, wanneer hij zich in het openbaer,
en vooral in den Tempel van Rimmon, vertoonde, op den
fcliouder leunde van zulken grooteri heer, als Naaman was.
Zoo tang zijne melaetsheid duurde , was hij van
deze plechtigheid ontflagen , maer nu herileld zijnde, begreep hij , dat hij 'er weder toe zonde gebruikt worden.
III. Hieruit nu ontflond de zwarigheid van Naaman.
Bij erkende nu den God van Israël, voor den eenigen en
waren God; en evenwel ambtshalve was hij genoodzaakt
niet zijnen Koning in den afgodstempel te gaen, en zich
aldaer neder te buigen. I liervan zou hij zich niet kunnen
ontflaen, en wenschte dat de HEER hein dit niet zonde
toerekenen als eene daed van afgodery.
„ Maer, zal men denken, zich neder te buigen, in liet
huis van Rimmon., was , of eene onverfchiilige plechtig
afgoderij. Zo het eerde , dan had-heidofnav
Naaman 'er Beene verfchooning voor behoeven te vragen;
en zo het laett'e, dan kon de HEER het niet o*IVerfchillig
aenzien; en dan had Naaman liever alle zijne waerdigheden en eerampten moeten laten varen. -- Wij antwoorden niet de volgende aenmerkingen.
„ A. Sommigen houden liet nederbui.gen in liet huis van
Rimnion voor Bene died van afgoderij , en vertalen de
woorden van Naaman, in den voorleden tijd: in deze zaak
-

vergeve de HEIR uwen knecht; dat ik tivauneer mijn keer' in
het huis var Rinsnon ging, om zich neder e huien, en
op m?jne hand leunde, mij in liet huis Rimmons hete neder gebogen ; in deze zaek vergeve toch de ni:rn uwen knecht.
,

11-Zen moet erkennen, dat de Hebreeuwiche woorden deze vertaling dulden, en dat, langs dezen weg alle
bedenkingen worden wechgenomen : want dan begeerde
Naaman alleen verfchooning, om die daden van á'fgoderij,
aen welke hij zich voorheen, eer hij den God van rsr el
kende , had fclnildig gemeekt. Dan evenwel met dit begrip kunnen wy ons niet vereenigen. Indien Nauman vergeving verzocht had van zulke misdaden, aen welke by
zich te vooren had fchuldig gemaakt , zou hij zich niet
bepaeld hebben tot die enkele bijzonderheden ; maar tot
alle die daden van afgoderij en ongerechtigheid, welke hij
te vooren zoo onbekommerd begaen had : immers , toen
zoo blind als zijn Vorst, zal hij, niet alleen in 's Konings
dienst, maer ook voor zich zelven , Rimmon geëerd hebben.
Zelvs leeren alle de omf andigheden, dat Naaman
het oog had, op plechtigheden, welke hij, in het vervolg,
ambts-
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ambtshalven niet zoude kunnen nalaten , op het bevel
van zijnen Koning, inj. den Tempel van Rimmon, te ver
-richten.
„ i3. Al de zwarigheid ligt in de uitdrukking, zich nederbuigera in het huis J imrnonr. Indien Naannan_daer door
bedoelde, Godsdienftige hulde aen Rimmon te bewijzen,
dan begeerde hij ftraffeloos afgodery te bedryven. Maer
dit was in 't geheel niet bettaenbaer met zijne verklaring,
dat hij den God van Israël als den eenigeri en waren God
erkende. Dit had Eliza hem ook geenszins kunnen toellaen, en zeggen: gae in vrede, Het nederbuigen
beteekeat ook zeer rerneenzaeni een burgerlijk eerbewys.
Wanneer de Koning in het huis van Rimmon ging, dan
zou Naaman genoodzaakt zijn, om zich aldaer neder te
buigen, want de Koning leunde op zijnen fchouder; en
derhalven, wanneer de Koning zich zoude nederbuigen ,
moest Naaman zich eerst buigen. Maer in het Oogmerk
dezer nederbuiging 'zou een verbazend verfchil zijn. De
Koning zou zich nederbuigen, "tot een Godsdienítig eerbewijs voor den Ritnmon; maer het nederbuigen van Naa^
man zou een burgerlijk eerbewijs zijn, om den Koning
gelegenheid te geven , dat hij zich nederboog. In Naaman was het derhalven Bene onverfchillige plechtigheid.
Hij vroeg 'er evenwel vergeving voor, niet om dat by
Rimmon eenige hulde zou bewijzen; God, die zijn hart
kende, wist dat hij nu de afgoderij verfoeide, en alleen
zijnen heer de verfchuldigde onderdanigheid bewijzen wilde. Maer Naatnan vond 'er zich daerom bezwaerd over
om dat de Sijriërs, die hem zagen zich in 't huis van
Rimmon nederbuigende, dit nederbuigen voor een Gods.
dienftig eerbewijs zonden aanzien. Hij verkeerde in zul.
ke omftandigheden, dat hij zich niet genoeg van den
fchijn des kwaeds wachten konde, en hierover verzoekt
hij eerie gunftige vergeeving.
„ IV. Men kan derhalven, uit dit geval van Naan,an,
niet betluiten y . dat iemand zich, ten gevalle van zijnen
Vorst, aen zekere misdaden mag fchuldig milten, en
zelvs zijnen Godsdienst verzaken. want dG plechtigheid,
welke Naaman verrichtte, was in het geheel niet afgodisch, en enkel een burgerlijk eerbewijs.
„ V. Ja maer, zal men eindelijk no zeggen: Naaman
Wachtte zich niet genoeg van den lehijn dei kwaeds; hij
had liever alle zijne waerdicheden hebben moeten af(táei
dan aen anderen eerie fctiiinb-are eenleiding geven van te
11h :
dea.
,
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denken, dat hij eere bewees zen Rimmon; en hoe kon
Biiza zulk een doen goedkeuren? Dan Naaman
was een nieuwling in den waren Godsdienst, en misfchien
zou het gevaerlijk geweest zijgt, deze zwakheid in hens
niet te dragen. Hij was nog niet íierk genoeg, om zulk
eene geweldige verzoeking te wederitaen, als het afflaen
van alle zijne waerdigheden. Daerenboven het gerucht van Naamans wonderdadige genezing, en zijne bekeering tot den God van Israël, moest in den weg der
Voorzienigheid dienen , om de eer van Ji OVAH onder de
Sijriërs bekend te maken, en onder dit volk gezonde begrippen onitrend den Godsdienst te verfpreiden: dit kon
veel beter gefchieden, wanneer Naaman zijnen rang en zijna waardigheden bleev behouden , dan wanneer hij als een
ambteloos perfoon leevde. Eindelijk, 't kan zeer.
wel zijn, dat Naaman kort daerna zijne waerdigheden 'er
aen gegeven hebbe: Kap. 6: 8. vinden wij de Sijriërs weder in oorlog met Israël, zonder dat we iets van Naaman
lezen; en dat moet niet lang na dit geval geweest zijn,
als wij de menigte van zaken in Jorams 12 jarige regeering
befchouwen."
Wanneer men het verzoek van Naaman op zodanig ene
.,vyze inziet, begrypt men ligtlyk, dat de Propheet, ter
zyuer gerust1lellinge, zeer wel kon zeggen Gaet in vrede!
dat is, volgens des Hoogleeraers uitbreiding, „ reis ge„ lukkig naer uw Vaderland, en weiger ruwen Koning het
gemelde eerbewijs niet; het zal u niet, als eene daed van
„ afgodery, worden toegereekend."

Waarom is de Bybel met geeneblykbaardere bewyzen voorzien?
beantwoord, en de niet algemeenheid van het Cristendorn
verdeedigd, door J. H. TOLLNER, in zyn leven openbaar
H'}ogl. der God gel. en Illysb. te Frankfort aan den Oder.
Jlertaald door eenen Leeraar der Proteiantfche Kerke. In

's Gravenhage by J. van Cleef 17g3. Behalven de I7oorre.
den 360 bladz. in gr. octavo.

it Gefchrift dient, ter wegneminge ener gewigtige zaD
righeid , welke de Nederduitfche Uitgever beknopt, in
hare volle kragt, aldus voorgelleld heeft. „ Is Christen't

„ dom waarachtig, is jefus Leer Goddelyk en de eenige
„ weg tot zaligheid, hoe is het dan niet de Goddelyke
deugden, ei€ met zyne goedheid, die alle onze verbeel„ ding
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„ ding overtreft, beflaanbaar, dat by de H. Schrift, als
, 't ware, met opzet, flechts voor zulk een gering deel
van 't menfchelyk gepacht gefchikt heeft? Hoe is
,, 't mogelyk, dat God, gedourende zo veele eeuwen,
^, bykans niets doet , om dezelve algemeen te doen worden?
Hoe komt het dat God de bewyzen voor 't Chris•
,, tendom indiervoege heeft ingericht, dat dezelve nimmer
,, volledig kunnen overtuigen, zonder de uiterile infpan,, fling, zeer veel kunde, en een zeer uitgefirekt en geleerd
„ onderzoek, waartoe maar zeer weinige menfchen gefehikt
„ zyn? Konden de bewyzen niet menigvuldiger,
„ baarblykelyker en van eene onwederílaanbaardere lherkte
„ zyn ? Begeert God ernftigst der menfchen over„ tuiging door de H. Schrift, en zou Hy dan geene fter„ kere middelen hebben willen bezigen, om die overtui.
„ fug te bevorderen , te meer, daar zonder die overtuiging
„ er volftrekt geene zaligheid mogelyk Is? of God is niet
,, oneindig goed, of's menfchen zaligheid is hem ontuoge„ lyk zo onverfchillig."
Ter oplosfinge dezer zwarigheid fchikt de Hoogleeraer
Tudlner zyn Werk indezervoege. (r). Geeft by ene beoordeelende voorílelliug van de bewyzen, waermede de Tybel
daedlyk_ voorzien is. (2). Toont hy, dat 'er meerdere en
blykbaerdere bewyzen voor hare Godlykheid mogelyk waren.
3). Relt by zich voor, de verkeerde of ten minne de onvoldoende gronden, waerom God deze fterkere bewyzen
aen het menschdom niet verleend heeft, op te geven en te
wederleggen. (4) Poogt by de ware redenen van Gods handelwyze in dezen voor te dragen. En eindelyk verledigt
by zich, om uit al het bygebragte enige vruchtbare en nuttige gevolgen of te leiden. Zyn Hoogeerwaarde heeft
dit Stuk met alle oplettendheid behandeld, en het zelve zo
van de ene als van de andere zyde met een welwikkend oor
Weetgierige Lezers, die zichzelven,-delovrwgn.
omtrent deze zwarigheid niet wel hebben kunnen voldoen,
of deswegens nog nadere opheldering zogten, zullen in dit
Gefchrifl, zo al niet ene volkomen overtuiging, ten minfle
ene ongemeen bekwame handleiding vinden, om op liet
fpoor ener gegronde gerustilellinge, nopens dit onderwerp,
te geraken. Het is ons, zonder zeer breed uit te
weiden, niet wel mogelyk ene voldoende ontvouwing van
's Hoogleeraers aeneengefchakelde redeneering in dit Gefchrift
mede te deelen; wy zullen ons derhalven, hier van afzienHh3
de,
-
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de , alleen voornaemlyk bepalen, tot 's Mans eigen zamen.
trekking van zyn hoofdbewys.
Men kan naemlyk, volgens den HoogIeeraer, verfcheiden
redenen aanvoeren, die ons het betamelyke van Gods han
dezen tonnen, gelyk hy 'er ook zelve etlyken-deiwyzn
te berde brengt; doch men heeft, naar 't hem toefchynt
dien grond, die uit het Godlyk oogmerk by zyne nadere
Openbaring voortvloeit, te befchouwen als de eigenlyke,
de gewigtiglte en de voornaem[le reden; waarom by dien
grond bovenal aendringt, „ Wanneer men, zegt hy, be„ wyzen kan, dat het Goddelyk oogmerk by zyne Open.
„ baring geene [Ierkere noch blykbaardcre bewyzen voor
dezelve gedoogd heeft, maar dat bewyzen, die meer
„ in 't oog vielen, dit Goddelyk oogmerk zouden gehin„ derd hebben; dan zou 't daas zyn , zo wy ons over
„ gebrek aan zoortgelyke bewyzen wilden bezwaaren, of
„ wel dieswegens vermoeden tegen de Goddelyke Openbaring te willen opvatten, of tegen de Goddelyke voor„ zorg voor 't geloof aan zyne Openbaring." ----- Zulks
doet hem dit bewys, in 't vierde hoofddeel § 3g - 49 9
met ene beantwoording der tegenbedenkingen § 5°' - 54 .
ten ilerkf'e in 't breede uitwerken; waarop by dan § SS.
het geheele bewys als onder enen opf]ag dus voordraegt.
De trap van zekerheid, waarmede de Goddelyke Openbarin ; in de H. Schrift voorzien is, rust op ene veywillige keuze van God; (§ s8.) en deze trap van zekerheid
moet uit het oogmerk afgeleid worden, 't geen God met
dezelve heeft. (§ 39).
Het Goddelyk oogmerk nu , by zyne nadere Openbaring
in de H. Schrift, was niet zo zeer daar heen gericht, om
daardoor een middel te verfchaffen tot der menlèhen zalig.
beid, op zichzelven en in 't algemeen bcfchouwd, als veel
meer, om een middel te verleenen, tot een hooger graad
van zaligheid, (§ 40 , 43) Want tot de zaligheid, op zichzelve befchouwd, leid God de menfchen reeds door zyne
OpenbarinZ in de Natuur. (§ 41).
En 't is onlochenbaar^, dat de Goddelyke Openbaring in
tle H. Schrift moet befchouwd worden als een middel tot
Bene hbogere en grootere zaligheid. (§ 42).
,,Zou nu de H. Schrift ,,overeenkomflig met het Goddelyk
oogmerk, waarlyk zulk een middel zyn, dan moest alles in
en by de H. Schrift indiervnege ingericht worden, dat de
m:alfchen gelegeuaheid verkregen, om meerdere en grootere
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deugden uitteoefenen, en langs dien weg voor grootere belooningen vatbaar te worden , ( 5 46).
,, By dezen door God goedgekeurden trap van zekerheid
pf bewyzen verkrygen de menfchen daartoe de gelegenheid;
doordien hun geloof by die bewyzen zelfs een deugd kan
worden. En by een hooger trap dier bewyen zou niet alleen 't geloof zelve, maar ook alle de deugden , die daaruit
voort.vloejcn , voor kleiner belooningen vatbaar zyn , ( 5 47).
„Gevolglyk is 't bewezen, dat God, overeenkomflig met
liet oogmerk, 't welk by by zyne Openbaring gehad heeft,
aan dezelve deezen , en geenen hoogeren, graad van zekerheid
heeft kunnen verfchaíftn. Gevolglyk is 't ook be.
wezen, dat een hooger trap van zekerheid met de Goddetyke wysheid en goedheid niet zou geftrookt hebben,
(§ 4 8 , 49)."
En deze redeneering verflrekt den Hoogleeraer dan tevens ten grondpage, om de zwarigheden uit den weg te
ruimen, welken het ongeloof afleid, uit de niet- alggcrneen
wording der Openbaringe. Want, zegt by,, „ zo
„ ons dat tot eene gegronde ergernis zal verf rekken , dat
„ God alle menfchen, ten aanzien van zyne nadere Open„ baring , en dus ook ten aanzien van de middelen ter
„ zaligheid , niet aan elkander gelyk maakt; dan zouden
„ wy ons ook met grond moeten kunnen ergeren en he„ zwaren , daarover , dat God alle nrenfchen , in de mid„ delen en in de bronnen van tydelyke gelukzaligheid,
,, niet aan elkander gelyk maakt." Verder merkt
by aen, hoe 't bewysbaer zy, dat God in zyne Voorzie
om zyne Openbaring waerlyk algemeen te ma--nighed,
ken, alles, er, zo veel doet, wat, en zo veel als zonder
nieuwe en opeengeflapelde wonderwerken Hechts mogelyk
is. Brengt men dan dacrop de vraeg in, wel waerom befleed God tot zulk een gewigtig einde geen nieuwe wonderwerken? zo is het antwoord , om dat zulks niet overeenkomt niet het Godlyk oogmerk, by deze zyne nadere
Openbaring in de H. Schrift: welk antwoord zyn Hoog
bovengemelde redeneering gegrond,-erwad,op
overtuigend uitbreid.
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P. e XXP Pfalm verklaard en toegepast, door P. A. c.
HUGENHOLTZ , Predikant te Tsfeliein. Te Utrecht , by
A. van Paddenburg en J. M. van Vloten, 1784. Pehltivetl
het Poor werk 284 bladz. in gr. octavo.

de gedtehten van den Eerwaerden Hugenholtz,
Volgens
die ons in dit geval wel gegrond1voorkomen, heeft,

tot het famenilellen van dezen Pfalm ' aenléidiug gegeven,
die haggelyke omibandigheid; waerin David, door den opfland van zynen ontaarten zoon Abfolom, gebra&t wetd,
welke oproerige onderneming de Godfyke Voorzienigheid
over hem gehengde, om hem Wegens zylre zonde met
Bathreba te tuchtigen, volgens de bedreiging : Sam. XI!.
_9-i2. In die tydsomftandigheden, toen 'er van buiten
itryd, en van binnen zo veel vreze was, zond David deze 1 neekbede ten hemel, welker beloop onze geagte Schrift
-verkladbnoptyiezrvgdat.
Na ene gepaste Inleiding vs, 1.3, waerin David zyne
Godvruchtige gezindheid, zyn Vertrouwen op God, en
oogmerk om niet befchaemd te worden, mitsgaders den
grond van zyn Vertrouwen uitdrukt, hooren wy den Dichter zyne fmekingen tot God uitflorten, voor zichzelven vs. 4—ei; en die befiniten met ene bede voor geliedl Israël, vs. 22.
„ Voor zich zelven begeert hy -- Goddelyk IiefiIer,
en Ondertvys, oen zich betaamelyk te draagei in die duistere en benauwende vegen, daar hy thans in geleid wierd,
vs. q. en g. Vervolgens, de heuchelyhe Ervaring
van vorige Goedertierenheden, byzonder, ter wegneeming
van alle gedachten zyner ongerechtigheid, die by voor de
oorzaak aanzag van zyne tegenwoordige elenden, vs, óen y.
„ Hier word het gebed afgebrooken door eene vertroostend
de infpraak, die wy aanmerken als een Goddelyk ant'Woerd op he gebeedene (*) (rekkende to bemoediging en
be-

,

(*) Nopens dit denkbeeld laet zich de Eerwaerde Hugenlioltz , by de verklaring dezer verzen aldus uit.
„ Deeze gedachte koomt my waarfchynlyk voor, wyl wy
hier daidelyk de taal van een ander hooren; de Dichter gaat
niet voort met van zich zelven en voor zich zelven uit zyn eigen hart te Ipreeken ; maar hem wosd toegefprooken van een
ander. —..... Ik weer wel, dat de fpraakwendingen zeer gebrui_
ke!vk zvn in 's Heeren wogr4, ook byzondcr in de gebeden
der
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beftiering van den bidder, gelyk ook, tot aanwakkering
van zynen bid-ernst, vs. 8, g, i o.
„Waarnaa de Godvruchtige fmeekeling het gebed hervat,
,en nogmaals de •Pergeeving zyner zonde begeert, vooral
van die zonde, die groot was, vs. i i.

„Daar hy dan ook wederom een Goddelyk antwoord op
ontvangt, vs. r2, 13, 14.
„ Waardoor hy, met meerdere gemoedigtheid onderileund,
in een aanhoudenden ernst het gebed voortzet, zoo, dat
by vertrouwend fmeeke om bewaaring en verlosfing zyner ziele in den rechten weg, vs. 15-21.
„Laatstlyk toont hy ook deel te neomen in den algemeenen nood, en ontboezemt op 't einde van zyn gebed,
zyne zuchtingen voor de behoudenis van geheel Israël,
vs. na."
Naer dit beloop ontvouwt zyn Eerwaerde dezen Pfalm,
gevende ene oordeelkundige verklaring van deszelfs inhoud, met ene leerzame uitbreiding van de daarin vervatte waerheden, waer aen by telkens, by iedere afdeling,
enige toepasfëlyke aenmerkingen en beftieringen verknocht,
in welken íleeds een gemoedelyke ernst door(lraelt.
Men oordeele van dit laetfie, waertoe wy ons zullen bepa-

der Godvrugtigen. En dus zoude men kunnen denken, dat
onze Dichter de Waarheden, in deeze drie verten begreepen,,
zichzelven te gemoed veere, als gronden, om zyn vertrouwen
meê te onderReunen en te fierken. Edog ik twyffel zeer, of
men een, voorbeeld zal kunnen aantreffen, dat aan onzen Text
volkoomen gelyk zy; men zal altoos by die Ipraakwendingen,
in alle die plaatfee , welke hier zouden kunnen in aanmerking
komen, zeer duidelyk hooren , dat de fpreeker Zelf zyne re.den vervolgt, het zy dan met eene bemoedigende aanfpraak
tpt zich zelven, of met van zich zelven tot God te fpreeken,
of van den Heere betrekkelyk zich zelven, om hem getuige
te maaken van de gronden zyner hoope en bemoediging; naar
hier is de zaak geheel buiten hem, een ander neemt het woord
op , en , wyl men met geene voegzaamheid onderfellun kan,
dat iemand , bv den bidder op dien tyd tegenwoordig, tusfchen het gebed zou hebben ingefprooken , zoo is het natuurlylc te denken. dat men hier de taal van den Heere hoort;
te meer, dewyl deeze taal een kcnnelyken weerrag heeft op
.de voorige beden, aan welker inhoud en oogmerk zy volkoo..
men beantwoord. -- Wy geeven dit egter alleenlek op als
Bene waarfchynalyke onde`lelling." Men brenge dit oQk over
op den inhoud van vs. iz, r;, 14,

iih s
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palen, uit zyne toepasfelyke aenmerking, betreffende de
pvoeding der Kinderen , waeromtrent by den Quderen
het volgende onder 't oog brengt.
„ Ahfolom, de eige zoen van David, was oorzaak van
den opstand, die zynen Vader zulke bittere klagten uit
als in deezen Pfalm gevonden prden: zyn "zoon,-perit,
die van zynen lyve was voortgekomee,, zocht zyne ziele. 7.
Sam. XVI. it. Het gebeurt , niet zesden dqt Godvruchtigen, door de nusdraaging van Imptte"Ítinderen,
zeer veel lyden moeten. Daar is een &b{`plom, zo^tyds
meer dan één, waardoor zy in de doodelyjtíte engtens en
benauwtheden gebragt worden; want de Genade s wee.
ten we, is niet erfiyk. Dit hartelëed , moeti gewisfélyk
alle andere wederwaardigheden, in bitterheid, zeer ver.
re overtreffen. --- De oorfprofig hier van is yéé1f1
in Bene verwaarloozing van Tugt en Opzigt, iintners,
in 't gebrek van eene .bedagtzaante 'en verilandi g e ,.opvoeding, te zoeken; te veel toegevenheid, infchiklyheid
en oogluiking, uit eetje verkeerde, liefdedrift fpruitende,
bederven de jeugd. Godvrugtlgeii IóUden dit menigwétf
niet genoeg onder 't oog; en dit fchynt ook het zwak
van David, byzonder ten opzigte van Abfolótp, gefeest
te zyn. ------ Deeze overweeging behoort ons gewfsl`é.
lyk in dit wigtig Ruk oplettend te rnaaken, om het kwaade in de kinderen niet te verdraagen,, maar alles, bytyds,
aan te wenden , wat in 't rniddelyke dienen kan , om hen
tot eene gelukkige getleldheid van geest te vormen. Hier
toe worden wy door eenen anderen zoon van David, namelyk Salomo in zyne fpreuken, en ook elders in de H.
Schrift, door den Geest van God nadruklyk opgewekt.
„ ik weet wel, en de ondervinding leert het, dat zelfs de
beste opvoeding geen toereikend vermogen heeft, om de
ontaardheid der natuur te verbeteren. David verfuimde
niet zyne kinderen te onderwyzen, en zy hadden aan
hem een voorbeeld van den weg, dien zy bewandelen
moesten; lees Salotnos getuigenis, Spr. 4: 3.
.Maar
-dat de bedgelde eindens door gep tsté
ik weet ook,
middelen moeten bereikt worden , — dat de Heer door
middelen wil werken , -- en dat men op een gelukkimag, wanneer men zorgg e uitkomst dan eerst hoopen
vuldig met zynen pligt te raade gaat, en zich daarvan,
in afhanging van de Godlyke genade, met zelfverlochening, getrouwelyk zoekt te kwyten; dit bevestigt de er
Evenwel kan de Heer, naar zy--v^ripgnselyk.
,

ne
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ne veymagt, om wyze redenen, tot beproeving van zyn
volk, deezen dierbaaren zegen te rug houden, gelyk Hy
dat ook wel doet, zoo dat de yveriglie poogmgen zelve
vruchteloos zyn. Maar liet verschilt tog oneindig
veel, of men met een goed Geweeten in die Goddelyke
yrymagt berusten kan ; dan of mep de misdraagingen zy_
tier Kinderen, en het hartzeer dat tien daar door ,lydt,
81s een natuurlyk gevolg van zyne eigene nalaatigheid, en
dus als eene ka%y^ltp , an den Hemel, te befchottwen
heeft. Hoe tteu ig, hoe. grievend moet deeze bewustheid
zyn! David had An#non en Abfolom- -beide, met eersen
kennelyken inbreuk op de Goddelyke wet, verschoont.
Was dit niet gefchied,het leven , vooral van den laatstgemelden, zou voor hem zoo bitter niet geweest zyn; maar
nu was de ramp, die zyne ziele met zoo veel droefheid
pverftelpte, niet anders dan eene roede , die by zi;chzelven bereid had; by had eene fang in zynen boezem gekoestert. Dit voorbeeld, en Bene menigte van dergelyke, behooren ons gewislyk bedagtzaani te maaken in
eene zaak van zoo veel gewigt, en ,os , aan te zetten, om
onze kinderen, zoo veel immer mogelyk-, onder het beíiuur en de tugt der wysheid te houden, met eene ernflige
inroeping van den Goddelyken byfland, en zorgvuldige:
aanwending van alle middelen ,tot het verkrygen en beoef.Ienen van die allermoeilykfte weetenfchap , namelyk, om het
opkoomend Ge{lacht ,voor de pljgter, van het tegcnwoordige en de genigringen van het toekoojende leven te bereiden. Worden wy van de istere bewaarwordingen ver
uit een wederfpwunig gedrag van de kinde--fcbont,die
ren fpruiten , — niet ons , ' niet orbs„ luaar den Heere zy
Lere ! wy hebben het, volgens het beredeneerde, alleen
aan zyne Goedheid te danken; en deeze dankftof klimt tot
geste verbaazende hoogte, wanneer wy zelfs beginzelen van
Genade in onze kinderen mogen befpeurep ! dan moet Iiet,
buiten tegenfpraak, vooral onze ern tige toeleg zyn, om
die beginzelen, in de vreeze des Heeren, zorgvuldig aan
te kweeken en te verierlen, door den aandrang van eerre
wyze, en erel verlichte kinderliefde. Maar, gebeurt het, Godvruchtigen l dat gy onder eerre tegengeftelde ervaring moet zuchten, dan behoort gy wel erntlig na te
gaan, of oqk uwe onagtzaamheid en blinde Liefde daarvan
de oorzaak zy? en indien dit uw geval is, zoo moet gy u
wel niet,aan de moedeloosheid overgeeven, als of de fleer
volstrekt geen welgevallen aan u had; want deeze verkeerdheid
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held kleeft ook den Godvruchtigen aan. Maar het
is to uwe zaak, de kastyding en het ongenoegen des Fleeren in die droevige ervaring op te merken, die u wil doen
ondervinden, way gy omtrent uwe kinderen verzuimt, als
ook, hoc kwaad en bitter dit zy, en die u aan uwe ver
wil ontdekken, op dat gy zoudt te rugge ko--kerdhi
men, uwe fchuld bezefFen, g daarover verootmoedigen,
verzoening zoeken, en met meer getrouwheid in de bezorging van uwe dierbaare panden verkeeren. --- Neemt
dan dit onderwys ter harten, op dat de finertelyke wegen,
die niet dan uw nut bedoelen, ook dadelyk tot dat heil
einde mogen (trekken, waartoe zy eigenlyk gericht-rylt
zyn.
„Maar, indien gy, door Genade, voor eene aanmerkelyke verwaarloozing van uwen pligt omtrent uw zaad zyt bewaart geworden, en evenwel ondervind, dat uwe pogingen
zoekt dan tog Gode te zwygen ,
vruchteloos zyn,
en uwen mond in het ftof te fleeken; Hy is de HzER !
geeft het intusfchen niet moedeloos op, maar houdt aan in
den arbeid uwer Liefde, en laat de uitkomst Gode bevolen
zyn. Zoo zult gy ccne goede Confcientie bewaaren, en
inogelyk zal de vrucht van uwe gebeden en traanen agter.
naa nog uitfpruiten, wanneer gy niet meer op deeze waereld zult zyn, zoo dat de onverwachte ontmoeting van uwe
kinderen-, die gy dagt verloren te Jiebben, eene van uwe
gelukkigíle verrasfingen inn den hemel weezen zal.
Hoe 't zy, wy worden geroepen, om voort te taan in den
weg van pligt, en het ontbreekt ons niet aan beloften tot
onze opwekking en aanmoediging. Och! dat wy tog ítandvastig, onbeweeglyk, altyd overvloedig zyn in deezen gewigtigen pligt! Wat is ons nader dan het eeuwig belang
onzer eigene kinderen? en wy weeten immers, dat, hoe 't
ook gaa, onze arbeid niet ydel zal zyn in den Heere.
„Maar, welk een verfchriklyk uitzigt opent zig hier voor
menfchen; die de gewigtigfle aangelegenheden van hunne
kinderen, en dikwils derzelver tydelyke belangen tevens,
geheel en al verwaarloozen; die hun zaad voor de waereld.4
en voor den God deezer eeuwe, opbrengen. Hoe vreeslyk
zal die ontmoeting zyn, wanneer het bloed van zulke kinderen'tot den Rechter van hemel aarde, in 't gezigt van hunne Ouders ,° door wier fchuld zy verloren gaan, om wraak
zal roepen; en deeze van die ondraaglyke benaauwdheid
zonen worden aangegrepen , welke het onvermydelylr gevolg van zulk eene boosheid weezen moet! Wat zal
ik
—
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Ik zeggen? myn geest bezwykt ... ik durf my niet dieper
iu deeze geduchte toekomenheid wagen,.. God erbarme
zich over zodanigen, en opene hunne oogen, om. medelydet met zichzelven,en met hun eigen zaad, te hebben ! —
„ Maar ook, rampzalige kinderen , die hunne breave ouderen Bene bitterheid des geestes zyn, en den Benen naar 't
harte fteeken, welke, met de hartelyk[ie liefde, hun tydelyk en eeuwig weizyn zoeken te bevorderen; daar zy,
naast God, hun beCtaan, en cie middelen om bier en namaals gelukkig te worden, aan te danken hebben! -----.
Wat zal 't te zeggen zyn wanneer die, gedachte in hun
zal levendig worden. „ Ik heb ouders gehad , die alles deeden, wat zy konden , om my uit een eeuwig verderf te
„ behouden; ik heb hun veele moeite en traanen gekost;
„ zy hebben my gebeeden en gefmeekt, om tog de paden
„ der helle te verlaaten. ik konde nu eeuwig gelukkig
„ zyn, indien ik my had latengezeggen, maar ik heb niet
gewilt; ik heb allen hunner► Raad verworpen; ik heb dit
gedaan met eene onverwinnelyke boosheid en hardnekkigheid. Nu gaa ik verloren, door myn eigen fchuïct
„ eeuwig, onherifelbaar verloren! myne ouders ftaan nrr
gereed, om ter heerlykheid in te gaan: ik had by hers.
a , kunnen weezen; maar nu zal ik, onder het gezelfchap
„ der duivelen, voor eeuwig van hun gefcheiden zyn!
,, Och! had ik tog naar hunnen Raad gehoort!, maar,
„ maar..." Mogten zich alle jonge lieden deeze ontzacl^lyke uitkomst veel vertegenwoordigen, om wysheid en
tugt aan te veemen, en in diegehoorzaamh e id te volharden.9,
an welke eene kroonende vergelding is toegezegd, want
het gebod is eene lamps, en de vet is een licht, en de be j^rafingen der tugt zyn de weg des levens. Spr. 6; a3."
^^.LOw

.

i.^rr

Het uitnemend -Voordeel der teganfpoeden voor den bezochten
^nensch, en Bene aanpryzing van da recht# werkzaamheit
onder dezelve, voor eTelt uit lob V. 17. En een Dankreden op zynen vyf- en twirt!gJten verjaardag in den Predikdienst , uit Pf. LVI. 13, 14. Door G. w. CARP, Predikant te Zwolle. Te Zwolle, by S. Clement, 1 784. Behalven het Voorirerk , 172. tladx. in gr, o6avo.
de opgewelde onderwerpen worden hier in twee
B Bide
Leerredenen , over Job V. 17, leerzwem en ítichtend

afgehandeld, wel byzorder ook met betrekking tot de nraflatr_
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Handigheden van ons Vaderland, toonénde de Eerwaerde
Carp ten duidelykfle en met nadruk aen, welke voordee.
len wy uit onze tegenlieden kunnen trekken, en op hoe_
danig ene wyze wy ten dien einde daaronder werkzaam
behooren te zyn. De laetfte Leerreden over Pf. LVI. 13,
14, is zeer wel gefehikt naer 's Mans byzondere omffiandigheden , en behelst recht toepasfelyke vermaningen op
dezelven.

Drie Kerkelyke Redenvoeringen van JOHANNES CLAESSEN ,
Kerkleeraar te Leerdam , in zyn verblyf te Am fleldam, als
eerfie Correspondens van de Zuid- op de Noordhollandfche
Synrodus uitgefprooken. Te Arnfieldam, by M. de 13ruyn.
Behalven het TToorbericht, 1,1 blacz. in gr. oltavo.

deze drie Leerredenen, te Amfterdam, Sloterdyk en
InSloten
uitgefproken, worden de volgende onderwerpen
(i.) De onweerilaanlyke voortgang

van het Lu.
behandeld.
angelie , tot wezenlyk heil van de geenen , die het zelve
gelooven en betrachten, naar luid van Matth. XI. ra. (2.)
De verfchyning van den Mesfias , 's Heeren Legervorst,
aen Jofua, om hem te bemoedigen, van hem eerbiedig en
geloovig aengenomen, volgens het verhael Jof. V. 13— rs.
En (3.) Het groot geluk van Gods Kinderen, als een gevolg van hunne nauwe en duurzame geloofsvereniging met
Christus, naer aenleiding van t Joh. II. a8. De Eerwaer
de Claesfen behandelt ieder dezer onderwerpen , naer zyne
gewoone denkwyze en leertrant, zo dat de genen, die zyiie voorheen uitgegevene Leerredenen byeenverzameld heb
ook aen dezen niet ongevoeglyk plaats zullen gee--ben,
ven.
De Goddelyke hulp en zegen, een onmiddelyk gevolg der 'aa-

re Bekeering tot God, bet'ogd in eene Leerreden over Ho.
fea VI. i. Gedaan op Isededag, den i4. April,1784. Door
F. E, SCHMITZ, Predikant te Oosterzee en Echten. Te
Utrecht, by A. v. Paddenburg, 1784. In gr. oêtavo,
-

34 bladz.
it de overweging der voorgeilelde tekstwoorden Hofen
VI. t, als behelzende „ eene gemoedelyke opwekking
„ der oprechten onder Israël, tot eene waarachtige en
„ boet-
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„ boetvaardige bekering tot God, op grond van noo j.
zaaklykheid hiervan, uit aanmerking van Gods fiaande
„ hand, waardoor zy hier toe geroepen wierden, en op
grond van hope en belofte van Gods herllellende gena.
„ de," leid hier- de Derwaerde Schmitz deze gewi&ige
waarheden af.
„ s. Dat in de gunst des Heeren onze hoogife gelukzaligheid gelegen is.
„ a. Dat- de rampen gevolgen zyn der zonden en des
„ Goddelyken toorn.
„ 3. Dat 'er een onverbreekbaar vèrband is tusfchen de
„ bekeering tot God, en 't genot van den Goddelyken
„ zegen.
„ 4. Dat God het alleen is, die ontfangen plaagen kart
hernellen.
„ S. Dat de hope op den Goddelyken zegen niet zelden
„ eene drangrede tot bekering zyn kan."
Zyn Eerwaerde ontvouwt deze flellingen beknoptlyk, en
doet derzelver zekerheid op een bondigen betoogtrant zien ,
dringende telkens derzelver betrachting ernílig aen;'t welk
hem, de laet(fe ftelling op de voorigen grondende, inde
zervoege doet befui.ten.
„ Hierin toch beftaat 's menfchen vryheid, dat by altyd
dat geen begeert, en wil, waardoor by meent dat zyn :„eluk vermeerdert word; dit is de gewoone dryfveer van 's
menfchen handelingen , en zonder een toeverzicht hierop
zou voorzeker niet ligt iemand tot deez' of geene werk
te bewegen zyn, alzoo het toch ontwyffelbaar-zamheid
zeker is, dat men niets zonder rede doet, en hierin moet
in 't algemeen die rede gezogt worden, dat reen naarnlyk
door deeze of geene daad zyn geluk meent te bevorderen.
Wanneer dit nu de gel:Ieldheid van den mensch is , en
wanneer in de Goddelyke gunst en vriendfchap onze hoog
gelukzaligheid gelegen is, en God zyne genade niet-fle
kan bewyzen, dan aan hun, welke Hem in zyne Goddelyke deugden en volmaaktheden eerbiedigen , dan kan
voorzeker de hoop op de Goddelyke gunge en vriendfchap
een drangrede zyn tot bekering, om dat God dan eerst
zyne gunfen bewyst, wanneer een zondaar zich tot IIetn
bekeert.
„ Dit leert de natuur der zake; dit leert ons dc Fleiliige
Schrift; dit zien wy duidelyk in onzen Text, alwaar cie
hoop op herftelling bygebragt word als een drangrede tot
bekering.
In
-

,

-

,
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„ Indien dit dan zoo is., laat dan de hope op reeds ee.
nigzints aanlichtende herftelling een gewisfe drangrede voor
ons zyn tot bekering: en tot een geduurige verootmoediging voor God, op dat wy in tyd en tot in een nimmer
eindigende eeuwigheid gelukkig zyn mogen."
Med. Anat. & Chit. in Academia Batava, quoe Leidt est, Profesforis, Exercitationes Academiet. Lugd. Bat. apud S. & _ 9. Lachtmans, P. v. d.
Eyk & D. Vygh, 1783. in 4to. m. f.

£D. SANDIPORT,

'l'ytel , deelt ons de FToogleeraar
O nder deezen
verfcbeiden Ontleedkundige Waarneemingen meSANnt-

FORT

de , die, zo om ha are zeldzaamheid als nuttigh'eid, voor
den Beoefenaaren der Ontleed. en Heelkunde van niet
weinig belang zyn. — Wy zullen, daar de meeste onzer Leezers de wyre, op welke de Hoogleeraar gewoon
is, foortgelyke onderwerpen te behandelen, ons voor het
tegenwoordige vergenoegen, met den hoofdzaakelyken inhoud en dc Waarneemingen zelve mede te deelen. In het
eerie Hoofd[iuk komen Waarneemingen voor, omtrent de
Anchylofis van het Cranium met de Atlantis. De
Hoogleeraar merkt voornamentlyk aan, dat de wyze, op
welke deeze Anchylofis gemaakt word, zeer veel verfehilt,
gelyk blykt uit de befchryving der byzondere Specimina,
en de Afbeelding daarvan op de Plaat. In het tweede
Hoofdíluk , handelt de Schryver over eene t'zatnenvloeijing (confluxus) van het agter Hoofdbeen met de Atlantis -- een gebrek , ' t welk veel zeldzaamer is, dan de
t'zamengroeiiing. In het derde Hoofdí{uk is eene Befchryving eener t'zamengroeijing van het Cranium, den Atlas en
de Epistrophens, niet eene dislocatie der Ribben. In het
vierde Hoofdáuk word gehandeld over de zeldzaame groot
waarvan ook reeds de beroemde-heidvantCrum,
AL SINUS eene Befchryving gegeeven, dog waarvan bier
eene naauwkeurige afineetiog en aftekening word medegedeeld. Het vyfde Hoofd(fuk behelst eene Waarneeming,
van een eanmerklyk diepe Sinus, in beide de Osfa verticis.
In het zesde Hoofdftuk, vind men een, Befchryvinge van Spieren, die •men zeer zelden waarneemt. Het zevende is Be
ne Befchryving , van 't geen de Hoogleeraar, by de disfeífie van een Cadaver, heeft merkwaardig gevonden, heflaande hierin, dat het Cavum uteri, door een Tumor poly.
-
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lypofiis geheel was opgevuld, •en de tegennatuurlyke yerplaatfing van de Viscera abdominalis, uit boofe.e van ceije Hydrops pectoris. De Duhtus thoracicus had
4omwIll i.catie met de veeg dine pari, welker byzondere
loop hier vervolgens befchreeven word.. —..Eindelyk in
stet agt 1e Hoofdstuk , handelt de fleer Sandffora , over
Charterii Editio Operurn Hippocratis & Galeni , en over
ele rede ,.waarom men zo zelden compleete. Exemplaaren
van deeze Uitgave vind. -- De Schryver geeft hieromtrent een foort van uittrekzel , uit zekeren Brief
van Doc` . Villiers , die, zynes oordeels, eenig licht over
deeze zaak verfpreid. Agter deeze, Verhándeiiugen zyn
geplaatst, zeven fraaije plasten, met Afbeeldin'gên der ver
Onderwerpen, — En hierop volgt Bene Verhan.-blande
delipg van een Kind zonder herfeuen. In ,welke de Schryver veele Waarneemingen van beroemde Mannen , be€reffende dit onderwerp, bybrengt. Deeze Verhandeling
behoort eigenlyk tot des Hoogleeraars Oruscula Anatom ca, waarvan reeds twee Verhandelingen zyn uitgekomen,
welke met deeze een compleet Boekdeel uitmaaken , waar
'er dan ook een Titel niet den Index is byge.-om
voegd.

Yeizameling van Jukken, betreffende het agtregt, door den
Heer C. J. BLOYS VAN TRESLONG. Te 4fnf trdtm, try
A. Borchers, 1784. In Arcot octavo 75 bl¢dz.
nheufche beha;idelingen en gepleegde baldaadigheden,
inzonderheid door jaagers ,die, flout op hutwe actens , het
ftuk not uiterílen dryven, hebben den Heer van Treslong als
genoodzaakt, op zyn Landgoed nie; te wandelen dan voorzien niet een Snaphaan, om gewelddaadighedn af te keeren. Dit wandelen tiet een Snaphaan opz
p eigen grond,
waarin hem ook wel eens een Hond vergezelde
, hebben die
van de Houtvestery aangemerkt als een delict; en heus deswegens een en andermaal gegyzeld ; ' t welk verdere proce•
dures ten gevolge had. Zyn Ed. niet genegen zynde, oitl
langwylige en kostbare Procesfen uit te houden, heeft zig
voorts by Requeste vervoegd tot hun Ed, Gr. Mog.; eer
dat I-I. E. Cr. Mog. goede geliefte-biedgfurkn,„
„ zy te verklaren dat, uit hoofde van de P'laccaten en
Reglementen op het (luk van de Jagt en 1 'ildernisfen gc.
„ ëmaneert, a.n de Ilontvesterye van Holllud en \Vest.
VI.. 1L. AI. G. LLTT. N0. I I.
Ii
vr1C5.
"
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„ vriesland geen regt noch jurisdictie competeert, om over
„ de conduite s van den Suppl. op zyn buitengoed, geD , naamt Oud -Klingéndaal, gehouden of nog te houden,
„ fpecialyk die, 'waarover de oorz. procedures rouleeren,
„ te oordeelen, en dat diensvolgens de Lieutenant Hout„ vester onbevoegt is Benige Gyzelingen of Callanges aldaar
„ te laaten doerr." H. E. Gr. Mag. hebben deeze Reques.
te, na de leezing , geii?eld in hatldén van den Lieutenant
Houtvester en 1Vleesterknupen van Holland, „ -om dezelve
„ te exatineeren, en, H. E. Cr. Mog. Vergadering daarop
„ te dienen van Advis, blyvende de geëntameerde Proce„ dares, ter zaake voorez. hangende H. E. Gr. -M. deli„ beraden, gefurcheert en in ftatu quo." En hier op helt
ben eerlang die van de Houtvestery het verzogte Advis aan
H. E. Gr. Mog. ingeleverd; omtrent welk Advis, bene
bovengemelde Request, na voorgaande delibe'atie -vensht
is goedgevonden en verftaan, dat die ílukken „ zouden
,, worden geëxamineert door de Heeren Gedeputeerden
„ der Stad Haarlem, en verdere H. E. Gr. Mog. Gecom„ mitteèrd'en tot de zaaken van Juftitie, en de Vergadering
daarop gediept van derzelver confideratien en- ddvis."
By deeze dus ver genoemde ílukken, hier te zaam gebragti
voegt de Heer van Treslong zyn Antwoord en Remarques
op de Confideratien en advis of berigt van Heeren Lieutenant lfoutvester en Meesterknaapea aan de Ed. Groot mop,
Heeren Staaten van Holland overgegeeven; Welk gefchrift
dient ter wederlegginge van 't opgemelde Advis, ;n ter
ilaavinge van ieders regt , om op zyn eigen grond vreemde
Jaagers te mogen afweeren. Zyn Ed. beílvit dit zyn Gef'chrift, its die aangename hoope zn verwagtinge,'„ dat H.
„ E. Gr. Mog. als Souverainen van den Lande, ten beste
van de goede Ingezetenen zullen' gelieven te verklaren ,
dat, of fe'Ixóon de Jagt, van de alderoudfte tyden af, met
,, neer extenfit', en zelfs met nog meerder violentie- err
vexatién op de goederen van Particulieren was geëxerceert
„ geworden , 'zoo ten tyde van de Heeren Graveiz of vroe„ ger of daar na, nogtans een zodanig lagen ets fchieten op
„ de eigene Landgoederen van Particultr;ren daar, en gelyk
„ zulks als nu gefchiet, met de cón{litutie van dit Land en
„ de Regten van een Vry Volk niet is over een te brengen,
„ en dat haar E. Cr. Meg., niet alleen tot voorlkotninge
van alle Procedures, tegens den Suppit., maar tegens
,, alle Particuliere Eigenaaren van Landgoederen, en tot
„ ruste en welvaart van een yder Opgezeten ten platten
„ Lan,

--
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„ Lande , zoodanige Voorfieninge..zullen doen , als Hoogst
dezeive zullen oordeelen te behoorea." Laatst
doet de Heer van Tesléig' hier op nog volgen eenige-lyk
nadere bedenkingen, welke kunnen dienen tot een Aan.
liangzcl op de Verhandeling van den Wel Ed. Geflrengett
Heer en Mr. J. RENDORP, -ever het regt van de , agt (*).
Dit Aanhangzel ffrekt urootlyk5 ter wederlegginge der gronden, op wolken veele Jangers beweeren geregtigd te 2yn ,
om op" eens adders Landgoed ,'tegen wil en dank vara den
Eigen^ae, te mbgen jaagen .. Zyn Ed. doet het wederregelyke hier van, met aanw zinge van de haatlyke gevolgen
en uttwer te eu, ten overtuigeii&le zien. Vermits
ons voorgelden is dat de'Jaagers 'er veel op aanílaan,
dat men dtn zyn Landgoed geheel en al moet affehutten,
zo zullen we, ter deezer gelegenheid, nog mededeelen,'t
geen de Heer van Tfeslong hier deswegens bybrengt.
„ Vn waar tog, zegt hy, zoude die fustenue der Jaagers kdttrïeh komen, dat alle Eigenaaren van Landen,
zelfs die, welke tot reguliere - Buitenplaatfen of Hofffedert
nangelegt zyn , dezelve moeten met Slooten of Gragten
dmgriven, ofte met Palisfaden omzetten , wil' meis `de Jagers van zynen grond houden. De Heer Rendorp verklaart
dit niet te weten, en wat my aangaat ,ik heb veeli: moeite genomen, om na te gaan, of 'er eenige grond of fehyn
van egtheid vobt die fustenue te vinden ware; maar netBens heb i1; diesaangaande iets kunnen opdoen; en zodanig een Wet is 'er nooit in'-Hol14nd geweest, homers nie.
mant weet die 'tan te wyzel2 ; zoo dat dit by de meeste
menfehen, en ook by my voí5t een verfinfel van de Jagers
en anderen, of voor een drom gehouden werd.
„ 't Zonde dok kunnen ween, dat eige interest deze
uitvinding heeft Iii de Wereld gebta^t! het eigen interest:
fpeelt fomtyds al' een wonderlyke loll De Lieden, die
hun voordeel' van de attens, en van de moeijelykheden en
Procedures over 't point van de jogt voorvallende, genieten, zouden onder den haren' er' kunnen hebben, die de
Jagers zulks diets maakten, of het zelve door anderen laten doen. Alt?ttds de l oddebeijers onderrigten dat niet
alleen aan de yagrs, maar brengen haar zelfs alleszins iii
de Losfehen nati thin Huis gelegen ,in. Zy wandGlem met
de jagers in de vers opgeherkte Lanen, en do een en an.
,

,

,

,
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(*) Zie IledertiJ. Thad. •Leteeroef. VI D. bl.
li 2
-

462

C.

J.

BLOYS vArt TtiESLONG

der mét zo veel authoriteit, of zy ten migflen de plaats
in Erfpagt hadden.
„ Het beste dat ik hebbe kunnen vinden, dat eenige
aanleiding tot dit fchrandere verfufel, of liever tot dezen
droom zonde hebben kunnen geeven, zal inisfchien uit
)Fluig de Groot, uit het a -- boek 4 „ deel van. de Hollandfche ttegtsgeleerdheid gehaalt zyn geworden, om dat olie
Regtsgeleerde aldaar §. a7. zegt : maar wie eenige. Conyt
nen houd in beflooten Waranden ,die wert verlfaandiiarvan
den eigenaar te zyn, en de zyn zodanige Conynen; by andere niet vangbaar.
„ Wel nu Jagers, wat is zodanig eene warande? dat is
een hoekje, een ftukje of een campje Land, dat yniand
op zyn buitengoed, naarmaate dat bet zelve groot is, met
eens iteene muur, of met hout, of anders afmaakt, en
daar in Konynen of :under wild gedierte opgeílooten hot}d.
Dat is niet te zeggen, dat men al zyn Land tot zoo een
Warande maaken , en dat uien dus al zyn Land- wet tlooten en graften orngraaven , of met Palisfaden omzetten
nmoestt
„ Dat graven van zodanige flooten of graften, en het
zetten van die Palisfaden, waaraan zommige duizende te
koste leggen, was ten tyde van Hugo. Grotius nog niet
bekent. Der Heeren Hoflteden of Buitenplaat(én waren als
toen merendeels, naar •rontom de Huifngeu i met zodanige gragten of sluitingen voorzien, als men tot zyne bevezliging, tegens geweldenaars en Dieven, noodig oordeelde;
maar naarmate dat 'er meer en neer ander Poort vat;' Ja
gekomen, en naarmate dat de i,nfolentien van tie-gerszyn
Jagers zip; verder hebben uitgebreid, hebben zommige ei,
genaars verkofen liaare gragten, flooten en Pallisfaden mede verder te extendeeren, ten einde haar van die infolei tien meer te bevryden, en een rustiger- verblyf van hare
I3uiteugoederen te kunnen- neemen, zonder gevaar van door
die jagers op haar eige grond met de Snaphaanen zoo ge.
makkelyk op haar lyf ge(chooten te worden, of Benige onaangenaamheden af te wagren.
„ Hugo Grotius heeft gcfproken %van'waranden te maken , om Conynen te Bonden , door de -gee*e the dat goed
vond; maar geenf ids van Graften en Palisfaden te maken,
om utenfchen uit te fluiten. En voor my ik zonde nieuwsgierig zyn , naar het beftek • dat de jagers gemaakt hebben van die graften en Pallisfade-makerije! Moeten dezelve
zoo zyn, dat een Jager 'er nog te Voet nog te Paard kan
Over
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overfpringen , doorwaden of overklauteren ? of (laat het ter
discretie van de Jagers? Voorwaar, zoo het op discretie
Haat i een liegt vooruitzigt , voor de eigenaars van Landgoederen, in eert vry gevogten Land! Naar myn gedagten
iyn 'er maar weinig Buitenplaatsen in Holland, daar, niet
jegenflaande alle gemaakte voorzorg y niet in te dringen
zoude wezen ; die van de Wel Ed. Heeren Mecsterknapen van de Houtvesterye van Holland en Westvriesland
wet uitgezondert.
„ My dunkt, hier hoor ik veel Jt gers te gelyk uitroe.
pen: Wilt gy uw Land of Buitenplaats niet om(looten of
met Pallisfaden bezetten , het haat u vry, maar dan hebt
gy geen eigendom aan de Conynen die daarop zyn! Maar
ik beken dat ik op de Conynen, die los op myn land loo.
pen, zo veel eigendom niet heb, als op die gene die op
gefloten zyn, en met rede, want de eerde kunnen weg
Dir geef ik volkomen gewonnen ; maar gy jagers-lopen.
zult zeggen, dan komen wy die fchieten op uw grond;
clog Jagers daar hebt gy geen regt toe, want ik verbied u
te komen op myn grond; dat zegt immers Hugo Grotius
duidelyl: §. 6., fprekende van de Jagt : dat yder een mag
een ander verbieden te komen op zyn grond, en dus Jagers
gy''moet wagten, tot dat de Conynen, die op myn Land
liepen, op een anders land gelieven te komen, alwaar gy,
vooraf, permisfe, om die te vangen, bekomen hebt, of
zoo zy van tnyn Land afloopen in de Wildernisfen onder
áe Houtvesterye gelegen, daar kunt gy die, gequalificeert
zynde, ool gaan vangen.
„ Zoo dat Grotius 'er wel zeer verre van aan is geweest, om de eigenaren der Landeryen te nood aken , deze vrymaking van haare Landgoederen, als tegens dieven
en geweldenaars te moeten doen ; om dat anders het ver_
bieden, om te komen op eens anders grond, onnoodig was,
dewyl het als dan zig zelve verbied.
„ Hoe men dezen Autheur ook raadpleegt of niet, by
is die Jagers altoos in de weg; misfchien worden zy nog
toornig op 's mans nagedagtenis! maar bedaar Jagers, by
heeft ons als Regtsgeleerde geadvifeert, als Jager had gy
misfchien favorabeler itttfpraaiz gehad; dewyL ik denk dat
by niet zoo groot Jager als Regtsgeleerde was : althans zoo
vertrouw ik, om dat op zyn retie van Loeveftein bleek,
dat hens de kennis van 't geld ontbrak, daar hy, Jager
zynde geweest, ten minï{e de zilvere Spetien zoude ge4ent hebben, om de Koddebeijers wat in de hand te flop.
peil." I i 3 «C,
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JVederlandfche Reizen to bevordering van den Koophandel,
na de meest afgelegene, Gewesten des AardkIpots. Doormengd met vreevide Lotgevalt^n, en ,menigvuldige gevaaren , die de NericrlandfJe Reizigers heb^,en door gej aan.
Met Plaaten. Derde Deel. Te Atnj erecm, by P. Conradi, en te Harlingen, by V. v. d. Plaats, 1734. In gr.
oaavo, 2s4 bladz.
,

onderfcheiden Reistogten der Nederlanders , naar
Zeven
de Oostindiën, zyn in edit .de,^de ,Del ,hyeen verzameld;

te weeten. Een .tweede tqgt yatt den Admiraal YQcob van
Neck, geduurende de jaaren i600—i¢o4. E,eu Scheepstogt van den Admiraal Stephen an der klagen, gedaan in
de jaaren i^99-16oi. Eerie Reis van twee l olilandfche
Schepen, byzonder na het Koningry^t Achem, in de jaaren
Moo en Moi. Een Reistogt van den Admiraal facob van
Heemskerk, in de jaaren i6ox ets x6oa. £en Scheepstogt
van den Admiraal Woiplaart Harmansfen, geduurende de
jaaren r6o1-16ol. Een Logt van Kornelis van Teen, in
de jaaren 16 6o4.. En eindelyk een eetíle togs onder
den Admiraal Joris van Spilberaen, in de jaaren ióoi—.
1604. De Uitgeevers deezer Reizen houden zig beftendig
aan dezelfde manier van uitvoering, ,hepaalende zig tot
het behouden van het merkwaardige, met agterlaating of
inkorting , naar 't gevoeglykst gefchieden kan, van 't geen
min gewigtig Qf te langdraadig is. Tot eene nieuwe proeve uit deeze leerryke verzameling diene het volgende berigt, nopens het Koningryk Siam, en de daaraan
grenzende Gewesten.
„ Van de haven van Martaven begint de kust van het
Koningryk Siam , [liggende .cp het Schiereiland van Indië
aan deeze zyde van den Ganges,] hebbende eerie u.itgeflrektheid van vyf[tonderd mylen , en loopetvrie tot' áata de
Stad ?qva a. In overouder tyd was dit Koningryk zo
Ynagtig, dat de Oppervorst met den tytel van Keizer bekleed wilde worden. Maar toen de Koning van pegs, in
eten jaare x568, met een Leger van eenige honderddttizenden Krygslieden, zich te velde had# begeeven, Ploeg by
het beleg rondom de I-Ioofdiad van het Kottinkryk, die
insgelyks den naam van Siam voert. Het beleg duurde
twee naaren, en kostte den belegeraaren meer dan vyfhonderdduizend man. Ten langen laattie wierdt de Stad door
verraad bemagtigd. •---• Aanleiding tot deezen bloedigen
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gen en veelkostenden oorlog gaf het volgepde hazel;gtige
voorval. De Koning van Siam hadt twee witte L' lefaiiten.
De Peguaanen, welke deeze dieren een godsclke íligen eer
vernomen hebbende, dat W &óm twee-biedtoragn,
witte Elefanten waren, zonden Gezanten derwaarts, om
dezelve te koopen, tot wat prys het ook inogt 'Weezen.
pech de Koning van Slain hadt hier geene ooren na. Die
van Pegu, over deeze weigering in arren moede ontfloken,
trok -.hierop te velde, en paakte zich niet Oegts door geweld .meester van de Elefanten, maar maakte her gehéele
lat d fchattingfehuldig, naa dat by nlvgorens ,een gedeelte
van den Adel hadt doen ombrengen, de andere gevanklyk weggevoerd, en alle hu a.e fchatten en kostbaarhéden
na zyn eigen land gezonden hadz. Op lapt„líerigt, dat
•zyne Hoofdílad in 's Vyands handen was gevallen, nam
de Koning vergif in, en maakte alzo een einde van zyn
leeven.
„ ire grond deezes Koninkryks is gedeeitelyk vlak en.
,effen, gedeeltelyk bergagtig. Overal is.liy vrugtbaar in
Weilanden en verfcheiden andere dingeq i doorgaans aanvet, overvloeiende van Ryst en, a}idere leevensnoodwcndigheden; leverende, onder audcre, zeer veel Peper, die van eene goede foort is. De bergen geeven Goitd,
Zilver , Tin en verfcheiden andere nietaalen. Men ontmoet 'er ook veele Paarden en jle£anten.
In 't algemeen zyn de Landzaaten genegen tot vleeschlyken wellust, overdaad en brasfery. Zy gaan zeer pragtig gekleed ; bykans allen beroemen zich van Adelyke af.
komtie te weezen. Zy oeffenen geenerhande Ambagten
of Handwerken , maar maten dezelve voor hunne Slaaven
over. Zeer zyn zy geteld op de Muzyk. Zy hebben
openbaare Schooien, alwaar de Jeugd in -de Wetten des
Koninkryks .en in den Godsdienst, in de gemeene land.taaie, og4erweezeu wordt.
„ Zy bewonen godsdi,en,Lligen eerbied aan_ verfeheide;q
Poorten van Afgoden, voornaamlyk, aan de vier Elenienfezl; hieiomi .begeeren zy doorgaans, na hunnen dood, begraaven te worden in die Hoofditoffe, welke zy, by hul
leeven, inzonderheid gediend hebben. Zy, die de Aarde
bovenal hebben aangebeeden, worden 'er in hegraaveix.
De vereerders van het Vuur begeeren verbrand te worden.
In het Water worden dezulken geiw;orpeit , -die het als
hunne Godheid gediend. hebben. Vn tuchtvereerders
wo?.
Ii it
„

466

NEDERLANDSCIIE REIZEN'.

worden opgehangen, om door de vogelen gegeeten te
worden.
„ De muuren der Hoofdftad , naar welke het geheele
Koningryk wordt genoemd, zyn meest vervallen. Uit de
overhiyfzelfs, enter, is het nog duidelyh te zien, dat zy
zeer lterk moeten geweest zyn. De Stad Is groot, volk
zeer gefchikt tot den Koophandel, als zynde gelee--ryken
gen aan eene wyde en diepe Rivier.
,4„ Behalven deeze groote Stad, ontmoet men 'er nog
veele andere Steden; onder andere Camboya, leggende
aan den oever eener fchoone Riviere, welke in China haa•
ren oorfprong heeft, en die, naa verfcheiden andere Rivieren in haaren boezem te hebben ontvangen, een Meir formeert, 't welk meer dan tweehonderd mylen in zynen om
-trekbfla.
„ De Siammeezen zyn Afgodendienaars, goede Soldaten
en Zeelieden, doch zeer beestagtig van leevenswyze: want
zy gelooven dat menfchen en beesten weezens van eene
zelfde foort zyn. De Vrouwen worden te gader met de
Lyken hunner Mannen verbrand. By het overlyden van
den Koning, werpen zich niet alleen zyne Vrouwen, maar
ook een goed aantal Ryksgrooten, uit eigen beweeging,
op den Houtpopel, op well=en zyn Lyk verbrand wordt.
„ Campan is insgelyks eene Zeeftad, in het zelfde Koninkryk gelecgen. Van hier koomt het beste Aloe-hout, 't
welk, by alle Oosterfiche Volken, in geene mindere waar
dan Zilver wordt gehouden. [let wordt gebruikt tot het-de
verbranden van de Lyken der Koningen, Prinsfen en andere
groote 1-keren.
„ In het Zuidlykfle gedeelte van het Koninkryk legt eene
Stad, Sincapura genaamd , tegen over eenen Uithoek of
voorgebergte, 't welk, naar den naam der Stad, Kaap-Sinrapnra wordt geheeten. Van hier koomen zeer veelpaarden
en Klefanten. Ook ontmoet men in de wildertjisfen zeer
veele Leeuwen, Tygers , Aapen , Meerkatten en meer andere dieren.
„ Uit de Schriften van FIRDI14AIt MIENntZ PINTO , een
kundig en oplettend Portugeesch Reiziger door het Oosten,
tekenen wy lier aan , dat de Hoofdpad van bet Keizerryk
Sornau, in deeze gewesten doorgaans bekend by den naam
van Siam, Odiaa wordt genaamd, en dat ten zynen tyde, dat wil zeggen , in den jaare i5}o, de Keizer aldaar
zyn, Hof hieldt.
„ Volgens deezen Schryver beflaat het Keizerryk in de
leng-
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lengte 7o Spaanfche mylen, en in zyne grootste breedte
a6o mylen. Meestal ïs de grond Iaag; doch de landeryen
worden wel bebouwd, en door fchoone rivieren befproeid.
Zy geeven Ryst en eerie menigte `van andere ,leevensniiddelen.
„ De bergen zyn bedekt met hoomen., van welke duizendeR van allerlei foort van fchepen kunnen getimmerd
worden. ' Men vindt 'er Mynen, welke Goud, Zilver,
Staal, Lood, Tin, Zwavel en Salpeter Opleveren. W}ders vindt men nog in 't Land veele Zyde , Arendshout,
't welk in de Indiën wordt gebruikt tot het balzemen der
Lyken, Benjoin, Lak, Anil, Katoen, Robynen en Saphyren. Aan en omtrent den Zeekant groeit veel hrafilienhout, en nog eene foort van zwart hout, van het welk
alle jaaren wel honderd Jonken eene landing inneemen,
en het- na China , Arian en £ainboja brengen. Eindelyk
valt 'er ook zeer veel Honig, Wasch en Zuiker.
„ De inkomtien des Konings bedroegen , ten deezen tyde, jaarlyks, ruim twaalf miljoenen Dukaaten, of driehonderd en zestig Tonnen Gouds, behalven de diénifen, wel
voor hem moesten verrigten , en de-kedRysgrotn
fchattingen, die zy verpligt waren hem op te brengen;
al liet welk insgelyks eene zeer aanzienlyke fomme beliep.
„ In de geheele uitgefrektheid zyns Ryksgebieds lagen
zes en twintighonderd bewoonde plaatzen, beftaande uit
Steden , Vlekken en groote Dorpen : want de kleine gehugten zyn hier onder niet begreepen. De meeste dier
plaatzen zyn open en weerloos , en alleen van Schans
omringd. De Inwoonders zyn uit den aart traag en-palen
lafhartig.
„ De Hoofdítad Odia n alleen is met een Muur ontgeeven. Men wil dat binnen dezelve ruim vierhonderdduizend Huisgezinnen woonen , van welke ten minfte het
vierde gedeelte beftaat uit Vreemdelingen, uit alle oorden
en gewesten der wacreld. Want vermits dit Koninkryk
zeer uitgebreid, en wel geleegen is tot den koophandel op
alle Indifche gewesten en eilanden, verloopt 'er geen jaar,
of 'er gaan en komen ten minfle duizend Jonken , behalven
een groot getal andere kleine vaartuigen, van welke de Rivieren en tHavens onophoudelyk krielen.
„ De Koning noefnt zichzelven Prechrau Salen , zo veel
betekende als Heilig Lidmaat Gods. Slegts tweemaal 's
jams verfchynt by in 't openbaar, en dit gefchiedt met
li 5
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,zeer veel flaatelykheids. Nogthaus erkent by de opperheer
fchappy des Keizers van .China, aan wien by hulde betoont, en eene (chatting betaalt voor de veyheid om zyie Jonken te mogen zenden na de Haven van Conzbai , en
áldaar handel te dryven.
„ Behalven de koopmanfchappen en levensbehoeften,
van welke wy boven reeds gefproken hebben, levert dit
land zeer veel Peper, Gember, Kaneel, Kamfer, Cie
itula, Tamarinden en KKarclamou; met waarheid mag
het derbalven genoepnd worden, een der beste en ry7kfté

Koninkryken' der ,geheele waereld.
flan Si¢m grenst het Koninkryk Tanasfarin. l)e Stad
van dien rraatn wordt veel bezogt van de Portugezen die
'er Benen Iterken handel dryven. Zy ia de ftapelplaats der
goederen, welke uit Pegg en Siam koomen, en aldaar
?

worden zarnengebragt, om na Malacca verzonden te war-

den. Men vindt 'er, onder andere, veel Indiaanfchen
Brandewyn„ die van Kokosnooten wordt -gepookt. Op
verfcheiden andere plaatzen valt de Indiën, en voornaan-ly te Goa, wordt deeze drank bereid; doch die vin T4natfdrin wordt voor de beste gehouden. De Tndiaanfche
Vrouwen zyn zeer ver{lingerd -op deezen drank, en .drir^ken dien greetig, wanneer zy het kunnen doen buiten
,lveeten van hunne Mannen, want voor deeze fehaamen zy
zich dien drank te gebruiken.
Bet Koningryk' Tanasfarin Raat tegenwoordig op
zichzelf. Voormaals plagt bet fcháttingfchuldig ze zyn
aan den Keizer van Siam, wiens flerkte en rykdomnmen
inerkelyk vernzindexd zyn, tints de Oorlogen, welke by
gevoerd heeft tegen den Koning van Pegtn, aan wien by
zelve titans eene jaarlykfche fchatttng moet betaalen.
„ Van zynen kant, etter, voert de Koning van Siam
een zeker 1oppergebiedt over Cawhoya, 3'rtgoma en de geheelé •ítreek lands Pratana , te ; wee,teu van de Oostzyde
van dep Hoek van .Malacca tot aan Pahan. Tot een bly.k
van afhankelykheid zenden de Kgningen dier gewesten
jaarlykfche gefchenken aan zyne Snfclhe Majefleit. O.m
den band van afhankelykheid en wederzydfche verbiutenisfe
te vaster toe te;haalen, zenden de op g emelde Vorílen Benige hunner . kinderen ten Hove, u fchyn om aldaar opgevQed, dat is, in de daad, oat als een onderpand van ge
bewaard te worden."
-treuwhid
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Oude en tegenwoordige fiaat van alle Godsdienfien, van de
Schepping der Waereld tot op den tegenwoordigen ti 1.
yf.
Door w. HORD D. D. Uit he Ijngelsch vw aald.
IZercierd
met
een prachtig fiel Kunstplaaten.
de Deel.
Te 4nflerdam, by M. de $ruin, 1784. In gr. octavo
627 bladz.

(`ruder de voorheen in dit Werk gemelde Afgodifche Voll.lkeren, waren tot nog de Americauen niet begrepen, enr
dit doet den leer urd, ter voltooijinge van zyn arbeid
in dit opzicht, hier
oog ilaeu, op dep Godsdienst der
aloude of wilde Amerikanen; verfaende daerdoor dezulken,
die vooruIaels Afgodendienaers waren, of het' nog heden
zyn. By die gelegMnheid verleent hy ons ene befc;hryving
;ran de verfchiliende Godsdienilen der voornaemtle Volkeren
in, ,de Nieuwe Waereid. En ciaerop gaet hy, den Roomfchen Godsdienst reeds ontvouwt hebbende, over tot he
behandelen van den Proteftantfchen Godsdienst. Vooraf
gaet ene Inleiding; behelzende een oordeelkundig verslag
van den oorfprong en aenvaligly,ke invoering der Hervorminge; waeraen by zich vooritelt te hechten, eerst een bericht
varapuke Codsdienften, welken , onder den naem van
Yrotelantfche, onder verfchillende Nazien zyn vastgefteld;
en daerna van de zodanigen , die gemeenlyk by don naem
picfenterr,, of anders denkende, bekend zyn. Hy bepaelt
i I in dit Deel tot de Luterfchen , en de Engelfche Kerk,
van welke beiden hy een uitvoerig vering verleent; flaende
de overige Proteflantfehe Gezinxbeden , -in 't volgende Deel ,
nader overwoogen te worden. Wy hebben, reeds
ptieertpaels van- dit nuttig lee'tzaem Werk gewag gemaekt
heb bende,' juist niet byzonder flil geflaen op de enof andere bgfchryying der Heidenfche Godsclienílen; dit noopt
ons, daer ze nu in dit Deel voox't laetst inkomen-, nog esse
proeve te geven van zodanig ene.befchryvi:ng; waertoe ivy
ons, om gene al te breedvoerige te plaetzen, ons bepalen
tot het bericht, het welk de Heer Hurd ons geeft van den
Godsdienst der Wilden van Hudfens Baai, dat aldus luidt.
„ Zeer duistere en verwarde begrippen hebben de inwoouers van HMdfons Baai van den Godsdienst; want zij
Hebben eene groote menigte van verfchillende Godheden of
liever Afgoden, welke zij vereeren naar hunne grilligheden.
In de daad , de losbandige , zwervende leevenswilre deezer Wilden is een kragtige hinderpaal, dat zij geene agt
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kunnen flaan op betaatrelijke begrippen van Godsdienst
of van den waaren God. Even als de Manic heen, in de
vroegde tijden van het Christendom, fchijneit zij twee Begin.
zels, het eerre goed, het andere kwaad, te aanbidden. De
Zon houden zij voor het goede, en de Maan . voor het
kwade Begintel. Dit fchijnt eenige _overeenkomst te
hebben met het gevoelen, der Ouden, welke alle ichadelijke en heillooze uitwerksels aan de Maan toefchreeven.
„ De Wilden, van welke wij thans handelen, fchijnen
de Zon aan te merken als den Opperheer van 't Heelal:
want zij offeren haar Tabak, in plaats van Wierook; dit
noemen zij de Zon rookera. Op de volgende wijze wordt
deeze plegtigheid volvoerd.
„ De hoofden der huisgezinnen vergaderen met heraanbreeken van den dag, ten huize van eenen del aanzien.
lijk[le Landzaaten. Deéze ontileekt den Tabak, en offert
denzelven aan de Zon. Met beide handen dit kruid- beweegende met den loop der Zonne, . zendt hij , ten zelfden tijde, tot haar zijne gebeden op, fineekt om haare befcherming, bidt haar, dat zij hem het ver[fand w41 verlichten en
betluuren, en draagt alle de gezinnen van het gewest aan
harre . zorge op. Naa dit alles rookt het Opperhoofd den
Tabak, en deelt dien, aan elk der aanweezenden, heurte.
rings mede.
„ Calumet is de naam van het werktuig, waarvan zij, tot
het Godsdienilig rooken, zich bedienen. Het Is eerre foort
van zc^r langen Pijp van ronde aarde ggtnaakt, -verfierd met
de hofden van Houtfnippen, en Bene fooi't van Eendvogels, die op boomen nestelen. De hoofden deeze Vogelen
zijn van de lchoonfle fcharlaken kleur, welke men zich kan
verbeelden ; niet minder fraai zijn alle hunne overr ge.vederen.
„ Midden op den buis, of het lichaam van de Calumet,
maaken zij zekere vederen vast, genomen van den vlerk eens
Vogels, Kibon bij hen genaamd, die vecie gelijkheid met
een Arend heeft. Altoos wordt de Calumet gebruikt, zo
dikmaals zij een Kruistogt zullen onderneemen.
„ Eerre naauwkeut+ige- berchrijving van de Calumet,
ontmoeten wij bij Vader t NNEPIN, een geleerd Jeliiit,
die dceze gewesten bezogt, en 'er eenige jaaren vertoefd
heeft.. Het is, dus Schrijft hij, een groote. Tabakspijp,
van rood , wit of fmart marmer, veel gelijkende naar
een Heirbitk, met een zeer gladden loop. De buis, die
ongeveer derdehalf voet lang is, is gemaakt van sterk riet
of rotting, met veeren van, allerlei kleuren bezet, door
wee,
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weven met, vlegtzels van, Vrouwenhair. Hieraan hindeui
zij vast twee. ;vleugels, die het werIc uig, eenigerma ue ,
doen gélljken naar dat geen„. van 't. welk de Gezanten
va n ouds, bij het sluiten via de« Vrede, zich plagen
te bedienen.. Dit Riet fleeken zij door den Nek van ze
Vogelei} ,, met zwarte en witte vederen ge prenheld ,-ker.
en ongeveer van grootte als onze Ganlen, of door, deli
hals i er boveugemelde EebdvQ>gelen.
„ Ieder Nafi geeft aan de Calumet zulk pen gedaante,
en aanbidt dezelve op Bene Wijze welke haar meest he.
haar; , of ieyer, alien volgen, ten deezen opzigte, de
aloude vasrgeffe^de gewoonte. De Calumet is een vrijgeleide voor - de geenen, welke vaal . de eerie plaats na tb.
andere zich ,^egeeven. En verinitg'het 'een zinnebeeld des
Vredes is, zijn zij allen van gevoelen, dat eene in 't .oeg
Ioopende wraak zou nederdaalcn óp het hoofd der gee.
nen, die vermetel genoeg "waren om dit leken van g.ede trouw te fcheilden. 't Is he zegel vats alle ,open,)aare
onderneemingen, van alle gewigtigé handelingen van alle
gewijde plegtigheden.
Doch iaateu wij wederkeeren tot de overige plegtigheid deezes volks. Nimmer, dan by zeer buitengewooue
gelegenheden.,'wordt de plegtigtieid van het rooken eer Zonne onderhouden, Want, doorgaans, zenden zij hunne_ gebeden op zot zekere kleine Beelden, welke zij bij zich
draagen, en die gemeenlijk door hunne Go.chelaars hun
worgen ter baud geheld. Zomn>igen' hunner zijn. van ge
dat. de ftormwindeit worden veroorzaakt door de-dagten
Maan, die, ' 'volgens hunne begrippen ,. zomwijlen haar
verblijf houdt op den bodem der Zee.
Om ,haar', aerhalven, te vre+'e te hellen, offeren zij
,laar het waardigtie, Welk zij hunne Itanoe hebben, en
werpen alles in de Zee, een Tabak niet uitgezonderd.
Deeze offerande wordt voorafgegaan van een gezang en
zekere -andete plegtigheden, die de, kragt bezitten om den
boozen Geest te verjaagen. Weinig onderfcheids fchijnt in
dit alles plaats hebben, tusfchen deeze, gebruiklijkheden en
de gewoonten der Ouden : want zij zijn op verre iia niet
zo wild en onhefshaafd als veele andere Amerikaanen.
„ Om den uitlíag van eenige zaak te weeten, vervoegen
zij zich hij hutano.Gochelaarss die met veel plegtigheids
en Kunstbétooni igen' hunfle antwoorden voortbrengen.
De Gochelaar plant flokken in de` aarde, en bouwt op
dezelve eene ronde Hut, welke hij bekleedt suet de veilen
van
i
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van beesten. Boven in den top laat hij Bene opening,
wijd genoeg voor een mensch om daardoor na binnen te
kruipen. Hier fluit zich; de doortrapte Gochelaar alleen op;
hier zingt hij, ftort by traanen, tuimelt op eft neder, pijnigt zichzelven, en brengt eene menigte bezweeringen
voort. Náa dit alles ontvangt hij een antwoord niet eene
donderende ílemme. Dit alles is zeer overeetikomítïg met
de begrippen, welke de Heidehen aangaande. het Gódiijk
Opperweezen voeden.
„ Deeze begrippen, naamlijk, doen hen gelooven dat
,
hunne' Goden de antwoorden op hunne -gebeden, altoos
met eene donderende` 'ffétnme moeten voortbbengen. Jal
zij zijn in het denkbeeld`, dat geen antwoord van de Goden zou komen, ten zij het min of meer rte 'wetten der
Natuure opfchorte. Ongetwijfeld. is zulks waarheid. Doch
het geen deeze verdwaalde volken voor de fï:enitne des'
Opperftén Weezens houden', is nier iiidtrs_ dan een trek,
door hunne Gochelaars gefpeeld, ul t oog meilk om het
Volk te misleiden, en lain eigen gezag te handliaaven.
„ Zo dra het gerugt gehoord wordt begint des Gochelaars' zinverrukkende verbcekting zich te ,openb'aaren in een
nioiiipeiend geraas, gelijk dat van Gene nedetvallende rots.
Alle de (tokken fchudden met zulk een geweld, dat het
fchijne als of het geheele gevaarte tegen déii grond zal
vallen. Te midden van deeze gewijde beroeringen, openbaart dé Gochelaar zijne Godfpraakeu. Niets kan listiger
overlid zijn dan deeze vond: want bij neemt de gele=
genlieid waar, dat des Volks gemoederen door vreeze en
angst bevangen en onttfeld zijn.
„ Wat het Huwelijk onder hen betreft, zij trouwen
zo veelc Vrouwen als. zij` kunnen onderhouden. Niets is
gemeener, dan dat vijf of zes zusters gezamentlijk éénen
Man hebben. Die het eerre kind ter waereld brengt, geniet boven de andere.Veefcheiden vooCregten, Naast deft
kluisvader, wórdt zij als het hoofd' van het huisgezin
aangemerkt: Dit Beeft meestal plaats overal daar dè Veelwijverij geduld wordt.
„ In 't oogenblik dat een Wilde ep eene, Vrouw verlieft, openbaart hij zijne drift, en, om het doelwit zijner
wenfchen te bereiken , onthaalt hij haare Bloedverwanten
op een plegrigen nianitijd. Aan haarèn ' Vader 'doet hij
eenige gefchenken; en naauwlijks heeft hij deszelfs toeflemming verkreegen, of hij geleidt zijne Beminde, zonder
j
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eengen verderen otiiílag of plegtigheid, na zijne eigen
wooning. Nimmer treedén zij in 't Huwelijk, met Qoge
ffieit, om geduurendë hun geheele léeven ah elkander
verbonden te blijven; want zij Woonent' niet langcc te zamen, dan zij in,.lelkander hehaagen fcheppe>^. Dezelfdq
gewoon[e heeft plaits;, outer de meeste 1V oórdflmeicud,
fche Natien.
„ Met zo veel ítaatelïjkheids , . als hunne omftandigh^
den gedo©ge i, 1 gr agep . zij . hunne doq en.. Zij kleedent
hen. aan , befichiidareni..l unne wangen. en Chet gehele liehi
aam met verfehille de. kleuren, en leggen het vervolgen
n bast van- boot t- :gemaakt, wëlke
in eene Kist vdfl
lij van buitén" met- puimileenen glad polijsten. 1)aatr
planten zij paadlwerk in de aarde rondom het Graf, ttt
hoogte' van zeven of acht voeten 'boven den grond.
„ Daarenboven' rietnel zij maalrijderi aan ten behoeve
van de doodén, overëénkomt1ig roet hunne zeden en ge.
woonten in andere opzigten. Alles vertoont' een treurig
en droevig gelaat, naar evenredigheid vau de omftandighe.
den des tijds.., De naastbeílaanden van— den overleedenetl
honden een diep ftilzwijgen , en . gedongen- niet: dat 'er ge.
zóngen of 'gedanst wordt. Alle de gasten doen gefchen
ken aan de Oudens en Bloedverwanren. an den Overledlenen -, en werp deAelve nëdët'" aan heiti te= vóeten, onder
liet fpreeken van deeze woorden. Dir dient om hem te
bedeken, dit om eenti Hrh voor hem te houwen ; dit om zijd
Graf te omheinen. Alle zijne nooddruftig}f'eden worden alp
dus op enoemd.
„ Wij mogen deeze Afdeeling niet beílniten, zonder
aivoorens te hebben aangtrmerkt dat verfeheiden van deeze Volken meer befchaafd zijn geworden in hunne zeden,
zinas de Engeifehen eene Maatfchappij Ivan, Koophandel
voor deze gewesten hebben opgericht. Hieruit blijkt het.
groot nut van den Koophandel, en het gebruik, welk vnn
deuzelven altoos behoorde gemakt te word+eii; naamlijk;
de befchnaving der gemoederen van een'• rouw onkundig
Volk, op dat zij, de voordeelen der 2á[th tileeving , en de
zegeningen van den Godsdienst, mogéri genieten,
-

-
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Gedenkfchriften van den Marquis ns POMBAL. Twee Déélen.
Te .4mm/lérdam., by D. Schuurman, X784. Behalven de Proarreden Goy bladz. in gr. atiavo.
voorgevallene in 't Portugeefcbe Ryk-, geduurende her
IetMinisterie
van °den Marquis de Pomba1; is van te veel ge-

wigt geweest, en heeft nog te duurzaaine gevolgen, dan dat
men niet begeerig- zonde zyn, om déezen Staatsminister wat
lader te leeren kennen ;- waartoe deeze Gedenkfchriften dief
nen. Derzelver -Opfeller komt alleszins voor als kundig, en
de nevensgaande bewysflukken verleent ons een genoegvaamen grond van geloofwaardigheid; 't welk -de leezing van dii
Geschrift aanpryst., Het zelve behelst . een agtervolgend
verfïag van 's Mans leevensloop zints ' zype jeugd, van zone
trapswyze opklimming, tQt dat by eindelyk het gant^che Ryksbefier als in handen had.; met. eene ontvouwing van' Tyne
voornaamffe Staarsverrigtingen , en een , byzondzr verslag van
zyn bewind, met betrekking tot den toeleg op het leeven deg
Konings en de fraf def .zaarngezwoorene, als mede tot het ver•
bannen der Jefuiten en-de Vredebreuk- met het Hof van Rome.
Zyn Character was, over 't geheel,' in den hoogien trap eigendunklyk en Wreed_; voor 't overige was 'er in zyn beft:ier,
in verfchillende rtydperken, 2ulk' eene • verfcbeidenheid in
den aart zyner bedryvens. dat men naauwlyks heze eu kunne,
hoe ze door éénen en denzelfden Man werkilellig gehaakt
zyn, --- Wy•zien.,_ zegt onze Autheur, hiervan (pree,, kende, wy zien ntet.dao twee zaaken, in welken Caavar._
„ r a (a`) altoos aan zigzelven gelyk geweest is; naamlyk, een
geweldige dorst naar Rykdornmen , die hy niet kon' lesfen of
,, verzadigen, en eene onverzoenlyke wraakgierigheid tegen zyne
wezendlyke of ingebeelde vyanden. Deeze beide driften of
hartstogren grtiéidén 'by hem aan, naar mate van zyn vermo-^
„ gen , en hy liet zig door dezelve zo verre wegflepen als zy
hein konden brengen ". Hier van ziet men, inzonderheid
met betrekking telt bet wraakgierige, een zoo doorllaand bewys, dat het moeiiyk valle een foortgelyl; voorbeeld van verre
wraakgierigheid - in de Gefchiedehls aan te treffen. Zulks-gande
ontdekt zig in een door hem verdichten toeleg op des Konings
íleeven, die geheel Europa verbaasd heeft; waardoor Corvallis,
z g wreekende . over zyne Vyanden, het bloed veeler aanzien,
Tyke Perfoonen 'des 'Ryks, als waren zy fchuldig aan eene za=
menzweering tegen den Koning, heeft doen ftroomen.
Ditt
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(') Cnaver sin was de Gellagrnaam van deeze Minister, onder welken by
in dir Gefchrift genaceni^k voorkoutc, waarom wy denzelven tok voorts zul
-}^p
bezigen.
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Dit zooveel gerugts verwekkende, en zoo veel gevolgen met
zig Oeepende geval, f'lcunt, naar uitwyzen van deele Gcdcnkfchrifcen. bykans geheel en al op een verdichtzel yan den wraak.
zugtigen. Car'Yalho; 't welk wy te merkwaardig vinden, om
'er niet eenige byzondere melding van te maaken. Het ill
deezen bygebragte vethaaI is te lang, om geh'eel geplaatst te
worden; m'aar zie hier kortly!!: wat 'er van de zaak zy.
Een Officier, verbonden aan den huisdienst van het Pale is ,
met J1:i!l!!le: Texeira, was cen vertrouweling der Minnnryen
van -{{9!ung .'foJeph, en vergezelde den Vorst iQ zyne koets,
ZQ mellJg!1laal aIs .hy by nagt uitreed, om, in het geheim ,zy.
lie Maitresfen te zlen. Met deez~n Texeira was de Hertog
"an Avtwo ,Grootmeester van ~et Huis des Konings, in woorqen ge~aa~t, weI ken . tot die hoogte.gCilftegen waren, dat de
Hertog ~z~lde, ,,6 ongeIukkige, zeg dank aan de muuren van
" dit, Paleis, . welke . voor dit oogenblik myne wraakzugt be~
"Iettell; maar· zyt verzekerd, I gy zult my niet ontfnappen."
Zedert dien tyd zogt de Hertos geIegenheid, om zig van zyn
vyand te ontClaan t en trague dn inz()nderheJd by nagt te verrigten, om des te gemakkelyker. zyn ~gmerk te bereiken.
- - - Na. verloop van eenigc dagen t toen men vastfieIde.
Qat de Koning met Cq,rvaljlo, des nagts, in zyn Staatskabinet
arbeidde , . en toen. de gefirenge rouwplegtigheid, wegens het
overlyden van des Konings zuster, naauwlyks toeliet te den. ken, dat de .Koning eene nagtvifite van die natuur zou onderlle~men" beOoot die Vorst', en weI ter zaake van de rouw..
plegtigheid t met de uiterfte gehcimhouding, zig ten deezell
einde, in. den berugten nagt van den a September 1758, te
bedienen van het rytuig van Texeira, wei ken hy doorgaan~
JDet zig nam. Op het wederkeeren word dit Rytuig
door drie mannen te paard aangerand. Een van hun, welke
men voorgeeft de Hertog van Aveiro geweest te zyn,' fehoot
pp den koetzier met eell karabYIl, welke by geluk geen vuur
vatte; de qeide andere bedienden van diea zelfden Heer fehooten op he~agterlle van het, rytuig. Wanneer men nu
naaukeurig agt geeft op de omfiandigheden van deeze droevi.
ge gebeurtenis ,4an heeft men moeite om zig zelven te over·
leeden".dat. de Hertog een ander oogmerk gehad heefr, als
dat van Texeira dood te fchieten, wiens rytuig hy kende• ....De koetzier. dus· gelukkig ongekwerst gebleeven zynde, gelyk
wy gezegd l1ebben, riep in zyne verbaasdheid uit: , •. " OngeIukkige wat ~oet gy? de Komng is 'er i n . " - En op dit
gefchreeu~ namen die ongelukkigezamen~ezwoorene9 ichielyk
de vlugt, III plaatfe van hunne. onderneemlllg te ,volvoei"~n, en
zig daar door te dekkell , en ze bewaaren voor nadeelige en doodlyke gevolgen, welke natuurlyk dien heiligfchimdenden allnOag
voor hen moest hebben. Oe beide plstoolfchooten van agteren op het rytuig gedaan, gincen juist tusrchen den Konin{! en
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7r. reira. — By ongeluk, en het welk eene Poort van gemeen
aantoont, die tusfchen den Vorst en zynen vertrouW--zainhed
ltng heerschte, zat 7nfeph aan de linkerzyde , en werd gekwetst
aan het boveofte gedeelte van zyn regterarni. --. Zyiie eer(le
zorg was, zo dra by zig gekwetst gevoelde, den Koetzier te
beveelen hem `te brengen , by den Marquis van ngeyá, wiens
Hátel in de nahuurfchap was.
Na dit verhaal zal men, buiten twyfel, veryt^pnderd ftaan,
van in •het Manifest 'van den '9 Ueeember van dat 'zelfde jaar
te leezen , dat de Koning is aangerand geworden, op fret b'tigenblik wanneer hy uit zyn ltist€i'uis kwam; 9iiii tó'dó'Me^u
genaamd, om de kiene plaats, welke het zelve vn het-Konmglyk Paleis van Belem at nde t ; dwars 'óvdr , te ryden.
Byaldten dit waar is geweest wat had'diè Vort plan n?odig,'
óm zyn ` toevlugt naar het Hotel 'van 4ni eya te neet en Welt
meer dan een myl van &elèm is verwyderd.`=— Tntusfehen,:
dat by iii' dienzeifden naga' derwaards gegaan is ' zthlks was
eene openbaare waarheid ,- Wélkë Itén niet. in twyfel kan trekMaar éARváuw'; die, de party' ván. t?éezé' groote
ken. gebeurtenis wiidè iréickeh , 'maakte 'er geen' zwaarigtieid van,
om alle omstandigheden te•verandéren,'-d0'getnoedéfen in onzekerheid te brengen, door' die vei*hillendheid "der verifaalen,
en de zaakgin onder zulk' èen gèzigtsputnt te" plaatzen, als met
zyne oogmerken het meest- overeen kwam .
Het was reeds in het- lol van' 'den nags , en de Marquis de
Angeya'had zig te rust begeevën,• ma.n zo dra :fieN de komst
des Konings werd aaneg .ekondigd , itoiid by . fehielyk- op, en.
by werd niet verbaasdheid bévá^igen', zo dra by uit den mond
van zyne Maje(leit zelve ijen aárifag vernam 'pp. zyrn'perfoon
gedaah,= Hy vroeg 's Konings order, welke hem beval zyn
heel:neeSrer -llmonius Scares te, doen haalen, 'Waarop de Marquis van .Irzgeya zelve hem ging opzoeken`; by wekte' hem ,op;
en brágt Jem, by den Koning. Na dat meïr dien Vorst
liet eerfe' v¢hband "'gelegd" bath, íteldé men ' ,yne 'MajeReit
voor hem naar zyn Palls te vervoeren, alwaa? h1IT hCtn
'evaeglylcst de nuodige 'hulp konde toebrengen; dóeh' yoféph
'was niet. van dat. gevoelen , en' kon in 't eerst •hicri toe niet
bef uiten ; maar op Merk' aanraadén en gedaaáe voerilellingeri
liet Ity' zig overhaaien ;' en vrrrok naar Beletn alwaar ^by
meer dan drie maanden, bf "tot aan 't midden van" December,
vertoefd , zonder zig publiek- te -vertoonen, Hy liet 'zig ge
dien tyd `van niemand zien, zelfs niet van de,Ko--duren
ningin, ''konityds , maar altups- in 't donker ,! in' lt'vertcek
kwalm voorts 'waren Carvalha en. de Chirurgyn Soaréz=de eènigf en; 'dlé in' zyn vc trek kwamen; en het was uithanden van
den' láa#(ten , dat hy zyn voedkèl en zyne 'femedien ontving.
Ondertusfchen hield CárvaW> de Hovelingen 'in' onzekerheid,
door pïettwe -tegennitrydige berigten, welken by hen telkens
van
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an des Konings toeftand gaf. En middlerwyl hereikre hy,
in zyne aanhoudende, eenzaame gefprekkett met den Vorst ,
ligt zyn oogmerk, om hem, met behulp van zyne gewoone
betuigingen. van getrouwheid en aankleeving, te overreeden,
cfat men Bene zamenzweering tegen zyn pert'oon gemaakt had,
aan welker hoofd zig de Hertog van Aveiro, de Marquis van
Tavora en de C raaf van Atonguia (*) bevonden. Hy
gaf hem te.kei tfen, dat hun -voorneemen was, om den Infant
Don Pedro, op den troon te brengen, op hoop van zelve het
Ryk, onder zyn..tjaam te regeeren. --+-- En om zyne trouwloeze inboezemingen des te meer .kragt by te zetten, zo herinnerde by den Vorst, zonder ophouden , het droevig noodlot
van zyn oudoom,. den Koning 4iphonfur; onttroond door de
listige aag1agen van eenige zyner •onderdaanen, die zo floutmoedig als ver-mogende waren.. By befloot hieruit alzo
de noodzaakl ykheid, in. welke by was, om, door een groot
voorbeeld, c en onrustigen en oproerigen geest van zyn Adol.
te beteugelen , om hunne hoogmoed te fnuiken , en ze binnen
de waare grenspaalen te fluiten; eerie magt, welke zo doodelyk was geworden voor het gezag, en zelfs voor het leven van
Een Vorst, als 7ojFph, vreesagtig, ag_
den Souverein.
terdogtig en red. onderdrukt, kon zigzelven niet lang behoe.
den voor den ftrik, welken men hem fpande. ---- fly geloófde blindelings, al wat de Minister hem.zeide, en gaf hem vol
om de danders en medepligtigen van het gewaande corn-.-magt,
plot zamengezwoorenen te ílrafien; waarop Carvalho, zonder
eenig uitítel , de volvoering zyner bloedige ontwerpen een aars.
vang' deed neenlen ; van welker fefirikbaarende voltrekking de
Autheur verder een uitvoerig verlag geeft. Gemerkt het
algemeens beloop hiervan gengebzaam bekend is, en wy, zonder te wydloopig'te worden,. op Beene byzonderheden kunnen
fill ftaan, : zo zullen wy ons daarmede niet ophouden. Alleen
hebben wy nog een kort woord te melden, wegens de-lyk
voorzorg van Ca,'valho, om den gepleei den Regtshandel gedekt
te houden ; die egter, na, verloop van eenige jaaren, verydeld is.
be Minister naamlyk was, na de voltrekking van alles, niet
gerust. — Hét denkbeeld alleen , dat men met 'er •tyd eenige
twyfelingen kon maaker, aaé;gaande de naauwkeuriglaeid van liet
Vonnis van 12 January 1799, dat men dit gewigtig Proces koti<
herzien, en veelligt de onfchuid ontdekken van zo veele aan;
zienlyke ongelukkigen * en op het enkel zeggen van hunnen beo
fehuldiger, geel eter, dan op wettige bewyzen, veroordeelden,
dit denkbeeld alleen , zeg ik, veroorzaakte hem ongerustheid,
en
`
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('3 Deeze Heelen, net hunne Ma^gfchnp, maren bovenal gehaat Ty
Carvalho, ,gym ,lat ze zyn eigendunklyvk be icr en indeed op den koning
meermaals dwarsboomdein, en dikwvj!s hunnc afkct.r van hcnm te keueeu
gay c u.
Kk2

479

CE1 XICSCHRFFTEN VAN DEP MARQU1S DE poMSA1.

en een altoosduurende vreeze en benaauwdheid. Om nu
deeze herziening van het Proces , zo veel ten minf}en als in
zyn vermogen, was, onmogelyk te,maaken, deed by een 4lvara
of Edict des Konings uitgegeeven, gedateerd den r7 January,
bpt welk in alle hukken de Sententie van den 12 den dierzelfde
maand bevestigde, en op het nadrukIykfte en plegtlgfre gebood,
om dezelve nimmer aan eenig nieuw onderzoek te onderwerpen.
e-, el Maar de dooriugtige Vorftin, welke thans Portugal re.*
geert, heeft het 1 equest van den Marquis van Alorna gunfdg
ontvangen, dat berugt Edict-op den g October 178o' vernietigd,
de herziening van die Sententie bevolen, enden 23 Augustus
178 t te Lisbon een Decreet, tegen het onregtvaardig gedrag
van dien Minister, plegtig bekend -gemaakt r een Decreet, in
't welk de Koningin, meer Naare Goedertierenheid dan Naare Regtvaardigheid raadpleegemde, der- fchuldigers do ,graf 'kwyt fchelta
welke by verdiend heeft, maar erfhel it hoofde van zyn Ouderdo *
en, ayne z vakbeden.
G%hiedenis der Yereeni, de Nederlanden voor de Vaderlandfc1e
yetz d. Tweede Deel. Te Aez terdam, by J. Altart , 1784. Its
duodecimo 304 bladz.
et voorige Deel bragt ons 's Lands GefchiedenisCen, tot op
den dood van Keizer Karel den Groten en deszelfs opvolging
door zynen zoon Lodewyk den Yroanen; waarop dan dit tweede aanvangt, niet een verflag der gefieldheid des Keizerry ks
In die dagen, en deszelfs verdere verdeeling onder de nakonielingen van opgemelden Lodewyk. Voorts wordt .orís ier
ontvouwd de' aanvang van 't Graaffchap Holland, in 't jaar
en 't verdere - beloop der Graafyke Regeer age. tot op
den tyd dat Filip: van Bourgondie, met het overlyden van
Vrouwe 7acoba in den jaare r435, des Graaf3yken bewind#
volkomen meester was. -- De Autheur behandelt het
voorgevallene in die dagen, in zeven gefprekken van een Va
zoon, op de eigeníle wyze als by het vroegere-dermtzyn
tydbeftek heeft nagegaan ; vestigende Reeds de aandagt bovenal op zodanige byzondere amftandigheden, die een merkely.
ken invloed op 's Lands toeland hadden, en, feerzaanie aan.
merkingen, ook met betrekking tot laatere dagen, On de
hand geeven. Hier door kan dit Gerchrift van te meerder
dienst zyn voor de Vaderlandfche Jeugd , welke eerie geregel.
de kennis onzer Gefchicdenisfen niet te duidelyk en nadruklyk
ingeprent kan worden, om dezelve van kindsbeen af op te
leiden tot handhaavers van Nederlands Vryheid en Welvaart.
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Leerzaam gefprekken voor de Yeu d, of kort begrip van v ede
euttiae 1Weetenfchappen. Te 4m erdam, by. J. Westing iVit

lemsz. r784. Behalven het F ,r,rerk, 326 Mods. in oliave..

Ei en aanvanglyk gefprek van een Vader,ni et z ;dna Kinderen
over de Sterren geeft hier aanleiding tot een verder onderhoud over de Sterrekunde._ en de Vader, de leergierigheid
zyner l indexen bemerkende, verklaart daarop nader Vivat ly
voor heeft, ter hunner onderrigtinge te doen. „ Het is, zegt
„ hy, my Iief, dat gy leergierig zyt, .en als gy daarin oehaa„ gen vind, zal ik, behalves over de Stetrekunde, ook over
andere zaaken; - die leerzaam en vermakelyk zyn, met u
fpreeken t by voorbeeld, uit de Sterrekonde is de Zeevaart
ontfpróoten , door de Zeevaart' zyn de Landen ontdekt, door
het ontdekken der Landen heeft men kennis gekreegen aan
de wonderen der Natuur, die in andere Landen zyn, en
door den omgang met vreemde Volkeren, zyn de tnenfahen
befcháafd geworden, en de Konden en Weetenfehappen tot
een - hoogeu top. geklommen.: Hiermede wil ik zeggen ,-zo
„ gy 'er lust in hebt, dat ik dan zal fpreeken over de Sterre.
kunde, de Zeevaart en Geagraghie of Aardiylibefchry'ving,
„ over de Nstuurlyke Historie, en eindelyk over den Me,; cc 1.,
„ en in 't byzonder over de, Handwerken, Konftrn en Wet.
tenfchappen•, welken by oeffenc, en tusfchen beiden zal. ik
uw verfand met andere nuttige dingen trachten op te fcher„ pen." --- 'Naar dit plan gaat het eerst afgegeeven gedeelte, over de Sterrekunde., de %naast,, de Tydrekenkunde,
de Aardrykskunde, en de Natmurlyke Hitsotie; komende tusfehen beiden, by gelegenheid, ook andere onderwerpen .. in
overweeging; als daar zyn de Heidenfche Gaden en Godinnen,
de Romeinfehe Gefchiedenis, de gewoonten ens zeden •der Perfiaanen, de. Godsdienstplechtigheden. . Zegepraalon en Hcirbaanen der
Romeinen, de Mythologie of Fabelkunde, en zo ook tens Plot
een gefprek over de Electriciteit. Alle deeze onderwerpen,
met zodanige tusfehenpoozingen voorgeteld ", behandelt de
Schryver deezer gefprekken, naar -de vatbaarheid der Kinderen,
op zodanig eene manier, dat zyne onde rigtingen vey. wet,.gefchikt zyn, om 'er den Kinderen een oppervlakkig d ?n kbeld
van in te- boezem.en; en 't oogmerk is de verdere uitvoer!ng
van het Plan in nog één of op zyn hoogst jog twee IDeelt^es
-
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Proeven van Geestelijke Oden en Liederen: uitgegeeven, door
AHAZUEEE VAN DEN BERG, Tweede Deel. Te Utrecht, by de
Wed. J. v. Schioonhoven. Behalven de Voorreden , enz. i i9

bladz. in ofkavo.

tweede verzameling van treffende Zaiagftukken, waarvan
Eene
Godsdien(lige gemoederen een opwekkend figtelyk gebruik
kunnen maaken: Men ga, ten voorbeelde, na, het volgende
Lied, getyteld AvoNDREraozvJNG.
De dag is ;weer verbíj ! maar lioe is hij geweken P
foe.braeht ík hem aan 't eind? is hij mij nut verfreken?
Heb ik enet len ernst het goede nagelreefd ?
Slechts enkel voor mij zelf, of voor mijn plicht, geleefd?
Heb ik. hem, in de vrees des Hoeren, aangevangen,
Met dank .endnet gebed? met ijverig verlangen,
Om, -voor mijns Scheppen: oog, niet feehts in blooten fchijn,
Maar waarlijk kuisch, oprecht en 's hemels vriend te zijn?
Heb ik in het beroep van Cod mij aangewezen,
Door ijver en door vlijt, hem, dezen God, geprezen?
Mij en 't gemeen gediend? elk bijgejlaan in nood
Wiet /Zechts om menfchen lof, maar om dat hij 't gebood?
,

Hoe heeft zich, dezen dag, mijn hart in mij gedragen!
Heb ik, in 't eenzaam, 't oog met vreugd op God geflagen?
Mijn ziel in hem verblijd, die op ons zuchten merkt?
En door een vast geloof ,mijn hope in hem geperkt ?
Dacht ik, bij 't zoet genot der goedren van dit leven,
Aan do Almagt die ze fchiep, en die ze ons wilde geven?
Aanbad ik hem in 't fiof? trof zijne gunst mij 't hart?
Droeg ik mijn fpoed met dank, en-met geduld mijn (mart?

En hoe genoot ik 't zoet gezelfchap mijner. vrinden?
Sprak ik tot eer van God, tot nut van deugdgezinden?
Was 't ernfligst woord zelfs zegt, onfchuldig zelfs mijn lath
En "heb ik niets gegeid dat mij berouwen mag 2

=

Zogt Ik mijn ganfche huis door voorzorg te verplichten.
En door mijn voorbeeld zag: ir goeddoen te onderrichten?
Naas ik ook traag tot hulp of troost in ramp en druk?
£n finaakte ik zoet vermaak in 's naaatens waar geluk ?
Was
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ff7as mij wijn misplag leed, zoo ras b- ij was misdreven P
Zogt ik mjn neiging zelfs tot kwaad te tivedérftrevén
En, eischt mij dezen nacht Gods vrij en wijs'befiet,
Ben ik dan zonder fchroom gereed op zijn bevel P
Ó God, die alles weet, wat zou ik u ver1:eelen P
Mijn zwak --- mjn fchuld kent_ gij"ytlmaakt, in alle deelent
Vergeef mc, z jezus bloed, mijn 'aak verzusmderï píioht:

Vergeef die ! tr'e'ed- toch niet Oset snij in het gericht!

^•a dat belooft gij hem, die zijne zonden rouwen,
Op uw barg hartigheid blijf ik, srt.Hem, vertraujyen.
Op uwe wacht en zorg hertrouw ik mij ook nu.
Het zij ik leef of ferf, ik /lerf 'ik lefvoer u.

Minnezangen en Yeugdige Gedichten. Te Haarlem, by A. Loosjes , Pz. In octavo 88 blade.
Volgens het naberigt van den Autheur hebben gelukkige vuren
van onfchuldige liefde deeze Stukjes gebooren doen worden,
en zyn wensch is, .dat ze ook in dezeiven gebruikt worden.
Ze zyn by uitftek wet gefchik`t, om daaraan te beantwoorden;
als behelzende op veelerjéie wyzed,eene,natuurlyke afmaaiing
van de werkzaamheden der Liefde, in haare kragt voorgelleld,
doch heeds indiervoege dat kuirrche noren 'er niet door gekwetst
kunnen worden. Her gewoone gebrek der Minnezangen, die
veelal tot eerre weeldrige derrelheid overhaan, heeft de Dichter ten zorgvuldigfte vermyd, in de bewustheid, dat waare
Liefde altoos vergezeld is van zuivere Kuischheid; 't welk them
ook in een Diehtftukje, getyteld de Kuischheid, It welk Bier

ter proeve kan iirekken, aldus doet zingen.

Wat Hemelfchoonheid daalt beneden?
8 Maagdenrei) befclicuw dit beétd;
Haar aanfchijn bluskt van Godtijkhedenf
Daar flue vrede in de oogera fpeelt.
Niet dartel maar teder
Strekt zij haar hand na 't Hemelhof

De Xuischheid daalt op 't .Hardrijk neder,
De Kii.rchheid daalt; eik zing haar lof.

Ter-
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Verruklijk zijn deeae oogenblikken
De kuifcke messjes treeden blij ,
Daar zij voor beur Gedes niet fchrikkees,
Met vlugge tredjes op haar zij.
Edn zegt 'er. ,, Ik nader
„ Met fchroo,n, E heilige Godin!
,, Ik" eer u wel, maar min te gader
„ Een braaven knaap, mijn lust .ti zin.
,, Dan moet .0 't buwlijkr #ransje dekken,'
Herneenn de £uischhefd, „lieve maagd!
„ Zou 't. uwe dead tat oneer ,,(Erekken
„ Dat zij een jonglit;g lie}`de draagt?
Zou 'kaan mijn _'runnen
„ Verbieden, op een trotfeben trant,
Eer jongiiog. die mij oiiant , .te innen
„ Neen. Liefde en ik gaan *and aan hand.

ALG E ME E N
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LETTER _OEFENINGEN.
De Bybel verdedigd, door YS1IRAND VAN HABIELSVELD.
Tweede en Derde Deel. Te flmfierdam, by, J. Allarr,
1784. Behalves de hoorredens, 798 bladz. in gr. octavo.
van het gevormde plan dezer verdediginge
Ingevolge
vangt de Hoogleeraer van Hamelsl'eld het tweede Deel
den Bybel vry te fpreken Oantegenllrydigheden;

aen, niet
toonende dat die fchynllrydigheden, welken het Ongeloof, het zy in de Schriften van denzelfden Schryver, of
in die der Schryveren onderling, waent te vinden, zeer
wel te vereffenen zyn. De overweging hiervan leid hem
vervolgens natuurlyk tot het nafpooren van 't geen het Ongeloof bybrengt, als ware de Bybel in velerleie, opzichten
firydig, met het gene welberedeneerde en gegronde kun
ons aen de hand geven. Zulks doet hem flit-dighen
ílaen op de overeenkomst der Heilige Schriften met de Rede, byzonder ten aenzien der Geestkunde; op derzelver
overeenílemming met, de Natuurlyke Godgeleerdheid; met
dé Meet-en Natuurkunde , als mede met het liegt der Natuure. -- Tot dus verre getoond hebbende dat de Bybel gene tegenzeglykheden , noch van de ene noch van de
andere foort bevat, zo gaet by,, in 't laetttt Hoofdfluk
van 't derde Der], over, tot het beantwoorden der tegen
welke het Ongeloof ontleent, uit het gedrag-werping,
van deze en gene Perfoonen, die in den l3ybel geprezen
worden, hoe zeer berispenswaerdig ze ook anders voorkomen.» De Hoogleeraer behandelt dit met de uiterfle voor
'hunne menschlyke gebreken-zichtgbed;yvrfon
niet, integendeel by erkent dezelven; doch doet tevens
zieu dat het Ongeloof dikwerf die Perfoonen' ten onregte
bezwaert., en wel hyzonder, dat ze niet te berispen zyn in
die handelingen , wegens welken de Heilige Schryvers hen
geprezen hebben. Het gehele beloop- van dit tweede en derde Deel bevestigt ons in de gun{ligé gedachten,
welken wy, op het doorbladeren van 't eertle Deel, van
dit Werk gevormd hebben (*), nademael zyn Hooggeleerde
() Zie 1412. Vad. hetteroPf. V D. bl. Sr r.
Li
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de de bedenkingen der Ongeloovigen , met een welwikkend
oordeel, ten bondiglte tegengaet. - Tot -een voorbeeld hier
van Ilrekke het dooi hem aangevoerde, nopens liet llilftaett
der Zonne en Maen, op het bevel van Jofua, volgens Jo.
InaX. í2—i4; waerxn het Ongeloof trieer dan éne ongeryuidheid meent te ontdekken, gaende gcdeeltelyk over de
fpreekwyzen hier gebruikt, en gedeeltlyk over-de zaek
zelve.
„ Laaten wy, zegt hy, de befchuldigingen, haoren. Itf
de eeril e plaatze' heeft uien' liet ten opzigte der fpreekwyzen geladen, op die woorden, Zon, f aftill ,daar immers
het famen[tel van COPERNICUS, hedendaagsch. by de meeste WVysgeeren aangenomen, ons leert, dat niet de Zon
om de aarde, maar de aarde om de Zon draait, zoo wel
als om haar eigen as;- doch het antwoord hier op is ligt;
Zonder in het onderzoek te treden , wat 'er voor her Halzei van PTOLOM US, dat de wereld doet liil (han, en
de Zon rondom de wereld doet draaïen, nog niisfchien
zou kunnen gezegd worden., kunnen wy het Itelzel van
eoPEaNiCI.Ts .aannemen, en zeggen, dat 5ofua fpreekt naar
cie gezigtkundige waarheid; ja ik denk, indien .onze Wysgeeren zich verplaa;tien in het geval van ; ofiLtt,, dat zy
niet andgrs fpreeken zqudGn (s); Volgends die zelfde ge
waarheid, zegt Yof¢za verder: Zpnne., ha J il,-zigtkunde,
te Giheón, en gy Maan, in het dal van Ajnlon; immers
op geene andere wyze kan. men deeze' woorden'begrypen,
want deezë He ►pel-ligchaainen waren niet eigenlyk, in dee-ze plaatzen. Maar hoe kon ófua op- den middag de;
Zon boven Gibeón, en de Maan boven het dal Ajalon
zien? Hoe kon hy, .geduurende het onweder, dat zoo hevig was,,de Zon ,en hoe tevens op den middag, de Maan
ziele ? Ik weet, wat de Uitleggers hier op hebben geantwoord, maar ik twyfel te gelyk, of het wel nodig zy,
deezg bedenking wydlopig te beántwoorden. ' Waar that
toch in den Text,. dat 7ofua de Zon en Maan gezien
heeft? Het *vas op deli middag, dus wistyofua,alfehooir
-

r

-

-

„ (*) Dus volgt de Bybee hier wederom niet de dwalende
Volks- begrippen; gelyk SPINozA Trafi. Thool. Podit. Cap. 6.
pag. 78. S. TYSSOT DE PAToT Lcttres Claoif¢es Part I' pag. I4 T.
fqq. TINDAL Chiristend. zoo oud as de , ereld. Cap. XIr. -pag. 256 .
ene. gevild, hebben. Ver elyk ia Bible enfin expiiquée:pag. 219.
Wen zie hier tégen R. Ouwtns in i1S. Hag. Clasf. V. pag149. fqq."
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by de Zonnefchyf niet zag, waar de Zon zich thans abn
het oog vertoonen moest, indien zy ddorfcheen, te weten, boven Gibein; den nacht te voren had hy de 1Maan
waargenomen, fchynende boven het dal van teljalon, en
daaröat zegt hy: Zon f1aIi^l te Gibeón, eu gy Maan, in
het dal van Ajalon (*). In de fpreekwyzen derhalven is
niets ongerymds, nog met de natuur der zaken ftrydende. Wat nu het geval zelve betreft, zie hier,
wat men daar tegen inbrengt. Heeft waarlyk Zon en
Maan í1i1 geflaan , en is de dag verlengd geworden , hoe
ondraaglyk moet de hitte dan niet geworden zyn, byzonder in die landen, als ook in het heete luchtgewest, daar
moet alles vetbrand en verfchroeid zyn door de geduurige
Zonne[lraalen. Welk eene verwarring moet dit verfíorzaak hebben in het Heel-Al? Indien de aarde in baaren loop gethult is voor éénen dag, dan is 'er een nieuw
wonderwerk nodig geweest, om te verhoeden, dat geen
algemeene Zondvloed op nieuws het aardryk overílrooinde; welk eene verwarring -in de Tydrekening? enz. En
hoe zal men dit wonder overëen brengen met Gods wysheid , die men niet vooronderilellen kan, zulk een ver
zonder gewigtige redenen te_iiebbeii daar-bazendwor
maar had Jofua dit wonderwerk nodig? Het was'
-geftld;
niet meer dan middag, de vyand in verwarring, en reeds
aan 't vlugten, 'er fchoot dus tyd over tot de vervolging; ja, boven dien, indien de dag zon veel verlengdwas,
hoe kon het Israëlitisch leger, het welk, volgends vs. g.
den gantfchen nacht door, in beweging geweest was ,het
hebben uitgehouden, met flryden, vervolgen en najaagen
der vyanden? Zou God voor liet Israëlitisch volk zulk
een wonder doen, het welk het geheele famenfiel der
wereld veranderde, en zulks, oin een leger van 6ocoo4i
man,, tegen een leger van misfchien 20 of 30000 te hel
niet alleen dat ongewyde Schryvers van-pen?Èidlyk,
dit wonder zwygen., maar men vind 'er ook geen fpoor
van by de gewyde Schryvers, noch in de P,%almen, noch
in het Xlde Hoofdhuk a m de Hehrcën , alwaar iaen evenwel verwachten mogt, het zelve aangehaald te vinden.
Nog voegt men hier by, dit de Schryver van het bek
7ofua zich beroept op liet Beek des Oprechten, maar dit
Ijcek des Oprechten word nog eens aangehaald z ' rra. I.
x8. en is dus van zoo veel later tyd, waar uit mets heiluit.
(*'Vergelvk iirzea II. TPCi. PL 3y.
LI n
;
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fluit, dat de Oplleller van het boek Yofua dan ook van
zulken laten tyd zyn moet, en men gevolglyk op zyn
verbaal geen Raat kan maken (*). Sommigen van
deeze tegenwerpingen zyn gemaklyk, anderen in de daad
moeilyk, om op te losten. liy voorbeeld, het geen men
zegt van de verwarring der Tydrekening, en van het famenftel van 't Heel-Al, heeft zoo veel gewigts niet; want
liet was alleen de daaglykfche beweging der aarde; die
ílil fond, dewyl de jaarlykfche haaren voortgang bleef
behouden, zodat dit op liet gantfche famnenftel van het
Heel-Al geenen invloed had; het geen men aanmerkt van
de brandende hitte, die dit 11ií slaan der Zon zou ver
hebben, kan opgelost wonden, door te hellen,-orzakt
dat wolken en winden zoo beiluurd zyn geworden , dat
daar door de hitte merklyk gematigd is; de verwarring in
de Tydrekening komt over het geheel hier op uit, dat
het jaar, waar in dit wonder gebeurd is, een jaar van
364 dagen geweest zou zyn; het geen men bybrengt, of
oJua het wonderwerk nodig gehad hebbe, rust op voor
dat • ofua met het gantfche leger der Is--onderftlig,
rAëliten zy opgetrokken, eis dat by in getal van valk 'zoo
zeer de overmagt had boven zyne vyanden; in de vraag,
of de Israëliten den ílryd en vervolging geduurende anderhalf etmaal hadden knnneu uithouden, vooronderflelt
men zonder bewys, dat zy na den togt van den voor
nacht geen rust genomen, geen fpyze of drank-gande
gebruikt hebben, welke onderfielliug zelfs onwaarfchynlyk 'is. Zou God voor Israël zulk een wonder doen ' is
eene vraag, die men beantwoorden kan door de aaumerking, dat immers Israël het volk was, waar door de
dienst en kennis van den eenigen waaien God op aarde
moest bewaard blyven, terwyl afgodery en bygeloof de
geheele weereld hadden overmeesterd; Israël was het volk,
voor het welk God zoo• veele en zoo verbazende, wonderen verricht heeft, enz. Uit het ftilzwygen der ongewyde
Schryveren kan men hier niet redekavelen, welke Schryvers van dien tyd heeft men toch overig? Hoe menige ge
'er niet, die waarlyk alle gronden van zeker--beurtnis
heid heeft; alfchoon ze maar van éénen Schryver te boek
ge(*) De boven5angehaaide Schryver s hebben deeze Tegen
welke men voegen kan de Marquis n'ARc ex -swpinge,by

Phi;ofophie du bon Sens Tom. I. Refl. I. §. 5. p. r. ColieEiion des
lot nes filer lks miracies p. 92, vergeleken p. ;g, 36, 71.
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gefaaen is? Men vind in de Pfalmen, en Hebr. Xl geen
gewag van dit wonder; maar men vind 'er gewag van,
Nabak. 11I. ix. De Zon en Maan ftonden fail in haare ivoonznge, enz. En wat de Pfalme , betreft en Hebr. Xi.

vind men dan in dezelve gewag van alle wonderen, die
ons in de gefchied-boeken des O. T. verhaald worden?
Kan men dus ,beíluiten, een Schryver gewaagt niet vair
eene gebeurtenis, daar by van had kunnen fpreeken,
daarom is ze oí^waar (*)? — Wat belangt de tegen'werping, ontleend uit de aanllraalitig van het Boek des Oprechren ; men merke aan, dat dit Boek des Oprechten, of gelyk men met verfcheidene Ouden fchynt te moeten lezen,
der Gezangen (t) , eene verzameling is geweest van historifche liederen, welke, uit verfcheiden tyden, daar in byëen
verzameld zyn; en dit Boek van Gezangen word niet zoo
zeer tot bevestiging van de waarheid der gebeurtenis, als
wel ter herinnering hier aangehaald, volgends eene gewoonte by de Oosterfche Gefchied-fchryvers nog heden
gebruik. In alle deeze oplosfingen der-dagschin
Tegenwerpingen hebben wy onderheld, dat waarlyk hier
een wonderwerk hebbe plaats gehad van her (lil Paan van
Zon en Maan, en ook dan zouden de Deïsten nog niet
kunnen bewyzen, dat 'er iets ougerymds in dit verhaal
zy; ondertusfeben hebben reele Geleerden geloofd , dat
de zin van het verhaal geheel anders kan, ja moet, opgevat worden , zonder dat men om zulk een vgrbazend wonder behoeve te denken. Zy merken aan, dat hier Gene
aanhaling uit een Dichthuk voorkomt, en dat derbalven
op de woorden niet te clerk moet gedrongen worden ,
fchoon zy het onderling niet ééns zyn, hoe men dezelve
dan te verftaan Nebbe. Wy zullen alle de verfehillende
verklaringen niet in den Text melden, maar ze alleen kortelyk in de aantekening (S) aanroeren , en bier alleen
zeg-

(*) Op deeze of dergelyke wyze heeft de Heer Prof. BONNET
alle deeze Tegenwerpingen beantwoord, in zyne Leerredenen
I. Deel. Bl. 3,55• volgg.
(t) Vergelyk LOWTFI de Poéf Sac'. Hebrreor. Tom. If. p. 463
men leeze 'wn voor nte'f VENEMA Hirt Ecclef. Tom. 1.
Pag. 2 77.
(*) SPINOZA Traci. Philoi. polis. Cap. 2. pag. 22. & Cap. 6.
pag. 78. denkt om eene By-zon, maar deeze kan toch niet langer duoren, dan de natuurlyke Zon feheen. Is . PaYRERius
.
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leg en, hoe men aller^vaarfchynlykst de zaak zou kunnen
begrypen. Den gantichen nacht was 3ofu4 met zyn leger opgetrokken, om den vy;ind onverhoeds te overvallen,
en
Syf cm. Theo!. ex Prceadamitarum liypotleef. Lib. IV.. Cap. 5. pag.
i70. denkt om een_buirengewoon licht door middel van ftraalbuiging, gelyk CLERICUS het nader verklaart, Comment, in libros ,Rist. V. T. pag. 23, van wien CáKEL BLOUNT Orac. Ratijter. ,de Vecuo r Lib. I. Cap. 8.
on. pag. 9 UTTO n£ GCRICKE Er.
.

Brem. Clasf.' 4. p. 657.
niet veel verfchillen; Maar zulk een licht, of een Noorder-licht,
waarop iemand misfchien ook de gedachten kon laten vallen,
p. 14. en BERN. PETRUS KARLIUS flibl.

kan geen fliljlaan van Zon en Maan genoemd worden. C. A, JEUMAN Interpret. nova duor. S. S. locor..Num. XXII. 20-25.
of. X I I-14. Hanov. 1758. §..8. denkt, dat 3ofua, als by
.

et vervolgen , de lucht door den wind, regen en hagelbui
geheel verdui
sterd was, zou gewenscht hebben, dat de Zon
helder wilde fchynen,ien de Maan helder opkomen voor hem
en zyn leger, terwyl het duister bleef voor de Amoriten; dan
ook deeze verklaring kan geen íland houden. .De Ridder mtCnAëLS in Not. ad LOWTH.»de Poëf. S. Hebr, p. 459• Iqq. en in
zyne 4 nmerk. op de Bybelvertaaling ad lof. X. ontleend zyne
opheldering uit Habak. III. at. welk vers hy'vertaalt, de Zen
en Maan jtonden fill in haare plaats; zy trokken voort by 't licht
zyner blikzetncn enz. Dus zouden de vreeslyke blikzenien den
nacht voor de; Israëliten tot eenen dag gemaakt hebben; maar
deeze verklaring heeft iets onnatuurlyks; De fchitteringen van
den blikzem, hoe zwaar het onweder moge zyn, geven geen
licht, gelchikt om eenige handeling te verrichten , en laten den
mensch wel dra over aan des te grooter en zwaarer duisternis.
Om van geen anderen te fpreken, onlangs is in 't Nederduitsch
vertaald,, een onderzoek over het flu Raam enz. door J. H. Wr PL,ER , Goctcda 1782. welke een gevoelen oppert, niet zoo zeer
verfchillende van dat van HJWMAI4 boven gemeld. Als Yofua,
dit is zyne meening, zag, dat de Hemel betrok en met wolken bezwangerd werd , zoo ontbond de wensch in hem, dat
toch de Zon des daags, en de Maan des nachts zou blyven
fchynen, op dat de duisternis hem niet verhinderde in het (laan
van den vyand , en dit zy dan ook-gebeurd ; de .hagelbui ver
maar de Israëliten hadden ínl den ftryd voor-volgdenya,
Gibeïn helder weder. De zaak komt hier op neder; H» zal
niet alleen het` ondergaan der Zon •des.avonds beteekenen, maar
ook het verschuilen derzelve achter dikke wolken. Doch dee.
ze opheldering wykt even als die van xrtrmrAV van het een.,
voudige af. Alaar genoeg hier van. Vergelyk VEIVEMA Hirt.
Ecclef, Tom. I. p. 27,
^
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en liet belegerd Gieiin te ontzetten cap. X. g. dan heeft
men vs. tq. in hèt gemeen het verhaal van den veldlag
en deszelfs uitkomst. Waar by de Gefchiedfchryver eenige byzonderheden voegt , wat 'er in -de vlagt der vyanden gebeurde vs. ii. en wat 'er by liet aanvangen van
den flag had plaats gehad vs. 12, i,. ter opheldering vats
het geen mén las in het ,`>'oek der Gezangen, het welk non gehaald word vs. 13 —r 5. alles zal met deeze omfchryving klaarder worden vs. io. Op dein volgenden dag ver
onweder,-fchriktedHIsaëlvyn,dorz
donder en blikzero , zodat Israël" de Amoriten gemaklyk
fioeg met eene groote nederlaag by Gibeon, en hen ver
weg naar Betllhoron, ja hen Ploeg tot 4ze--volgdepn
ka en Allakkeda toe vs. ii. Als zy op deeze vlugt gekomen Waren, by den afgang of hollen weg van Beth • horon, brak het onweder los in Bene vreeslyke hagelbui,
de Heere wierp ' groote hagel{feenen op de vyanden van den
Hemel, die van deeze bui vervolgd werden tot Azeka
toe, zodat 'er veele omkwamen , ja dat 'er meer door den
hagel fneuvelden , dan door het zwaard der Israëllers vs.
12. Onder het merkwaardige van deezen buitengenieenen
dag, was ook dit, dat efua , ziende de donderbui famentrekken, vol moeds en vertrouwen op de overwinning,
ten aanhooren van al het volk zeide : Zon, fia fill te Gibeön, en gy. Maan, in het dal van dj"lon; de meening
van deeze woorden, zoo vol verheven geloofs- vertrouwe ti
uitgeboezemd, was, dat de Zon, die nu den middagomtrent maakte, niet eer ondergaan, de Maan niet eer opkomen zon, met één woord, dat deeze dag _niet ten einde zou lopen, of Israël zou eene volfagene overwinning,
bereikt hebben; gelyk dit dan ook gebeurde vs. 13. de
Zon Rond Ril, en de Maan bleef fltan; de dag eindigde
niet, voor dat het volk zich aan zyne vyanden met de hul
gewroken_ had. En juist dit is het, dat in het-pevanGod
.Boek der Gezangen, in het oude en den Israëliten bekende
krygslied, dus word uitgedrukt met de verhevene ffoutheid
van eenen Dichter: De Zon nu fond flu, in het midden des
Hemels, en haastte niet onder te gaan, omtrent een volkomen dag, vs. 14. En daar was geen dag deezen gelyk voor
hem noch na hem , dat de Heere de fern van 'enen man [nlzoo] verhoorde; want de Heere fireed voor Israé'l vs. 15.
Doe, keerde .7ofua weder, en gantsch Irraël met hem, naar
liet leger te Gilgal (*). - Uit dit Lied heeft naderhand
() Dus meen ik, dat dit r de vers ook tot de aanhaalicgu;r
Li i.
het

490

Y. VAN HAMELSVELD, DE EYBEL VERDEEDIGD.

hand Habakuk, wiens gedachten ook flout zyn Cap. III. x;.
de fpreekwyze insgelyks overgenomen, met toefpeling op
de woorden van 3ojita (*). Iemand, die fmaak en dichterlyk gevoel heeft, zal niets ongegronds in deeze omfchryving van het gefchied- verhaal vinden; de geleerdfte onder
de kabbynen , arAu Ior'ut s , geeft reeds deeze verklaring (t),
GaoTIUs keurde dezelve niet af (S), en ik kan niet doorzien, dat men, op deeze wyze een Bybelsch gefchied-verhaal verklaarende, den Deïsten in de hand zou werken (*);
maar veeleer vallen hier door hun alle de wapenen uit de
hand, en 'er blyft voor vitlust zelve niet de minfte uitvlugt
open. Wat e'er ook van deeze verklaring zy, die
niemand begeere op te dringen, ik befluite de behandeling
van dit onderwerp, met de woorden van HESS (4):
Zonder in de uiterfte diepten der Natuur-kunde te tree„ den, kan men, zoo 't my voorkomt, den zin en de
geloofwaardigheid van 't geen de Gefchied.fchryver zegt,
„ en door 't aanhaalen van een oud historisch krygslied be„ vestigt, genoegzaam inzien en gevoelen."
het Boek der Gezangen behoort, anders baart het hier zwaarigheid , hoe dit vers overëen te brengen met vs. 43. Het ontbreekt
in de overzetting der LXX. ! Waarom CLERICUS, HOUBIGANT,
enz. het voor ingefchoven in den Text hebben aangezien;
maar, volgens onze opvatting, is zulks niet nodig.
(*) De hier opgegevene verklaring heeft HEZEL in zynen
Pybel over deeze plaats; fchoon in deeze en geene byzonderheden verfchillende.
(t) More iVebliochim Part. 2. Cap. 35. pag. 39 2 .
(§) Comment in h. 1.
(*) Gelyk de Prof. HOFSTEDP te kennen geeft Byzonderh.
der H. S. I Deel, bl. 436. doch men vergelyke he vervolg
der Nalezingen, enz. bl. 124.
(1) Gefchied. der Israel. V. Deel, bl. 138.

De denkende Christen. Derde Stukje. Te Rotterdam, by
J. F. Lindenberg, 1784. In gr. octavo, 119 bladz.
u dit derde Stukje dezer verzamelinge, van welker inrichtin en oogmerk wy voor enigen tyd verlag gegeven leh.
beul (*) , ontmoet men een vyftal van Verhandelingen, over
wezenlyk gewigtige onderwerpen. De eerfte gact
over
(*) Zie 2lg. Vad, Letteroef. V. D. bl. 406.
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over Gods onderhoudende Voorziennighgid, befehouwd
„ als eene voortduurende werking der raagt, die alles ge„ fcbapen heeft, en de ffeeds aanhoudende uitvoering van
't eensberaamde onderwerp,, het daadlijk daar ftellen van
„ de ontwikkeling der eensgevormde beginfelen." Men
ontvouwt hierin beknoptlyk de bewyzen voor dezelve, reet
beantwoording der tegenbedenkingen, en toont te gelyk het
gewigt dezer leerftellinge, uit hoofde van dezelver invloed
op andere deden van den Natuurlyken en Geopenbaerden
Godsdienst.
Een volgend Gefchrift behelst een onderzoek, of de Waereld van tyd tot tyd zedelyk beter worde; welk onderzoek ons opleid, om 'er ten gunftigile over
te denken.
Hierby komt ene overweging van de Godlyke aenkondiging aen Maria, als de voorfchikte Moeder
onzes Heren, of ene beredeneerde verklaring van 's verhael
Lucas 1. 26- 37.
Wyders ene Verhandeling over de
reden, waerom de Zaligmaker, op ene bovennatuurlyke,
en wel op ene blykbaer bovennatuurlyke, wys, zyn oor
nam, op Aerde. En eindelyk ene navorfching der-fprong
reden van de afgebroken wys, wacrop Jezus, na zyne opílanding, met zyne Discipelen heeft omgegaen._
Elk dezer onderwerpen word hierop zodanig ene wyze behandeld, dat ze den oplettenden onderzoeker ter verdere
nafpooringe noopen; te meer daer de Schryvers wel eens
gehcel- van den gewoonen weg afwyken, dat te meer aenleiding geeft, om opnieuw te denken.
Van dien aert is wel byzonder de bovengenoemde beredeneerde verklaring van Lukas i. 26 -37; waervan wy het
hoofdbedoelde, om derzelver byzonderheid, kortlyk zullen
opgeeven. Derzelver Schryver, opgemerkt hebbende, dat
verfchyningeii van, boodfchappen door, Engelen of Hemelgeesten, in vroeger tyden , byzonderlyk onder de Joodfche
bedeeling, een der middelen en wegen waren, door wel ken God zyne Openbaringen den menfchen mededeelde, laet
'er; met betrekking tot dit Euangelisch verhael op, volgen.
„ Men heeft egter, noch hier., noch in andere gelijkfoorti„ ge verhalen, nodig ,zig zo geheel flipt aan den Leaser te
„ houden, om eene wezenlijke en perfonelijke verfchijning
van enen Hemelgeest; iets , 't geen ten min{le zeer on„ begrijpelijk, zo niet tegenftrijdig en ongerijmd, moet
voorkomen, te onder(lelleu; kunnende men, zonder de
wnarjleid en geloofwaardigheid van 't verhaal, in 't
„ minfle, te krenken, het zelve zeer gevoeglijk verflaan.
van ene Goddelijke Verrukking, waarmede Maria toen
„ zig
L1 d
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zig, door enen buitengewonen invloed des Allerhoog„ lien, vond aangedaan, en welke, of door den Euange„ list zelven, volgens de gebruikelijke taal en gewonen
„ denktrant dier tijden, onder de Joden, op ene meer
leenfpreukkige wijze en bij wege van Perfionsverbeelding,
met de daartoe behoorende bijvoegzcls, befchreven
word; of, 't geen misfchien wel zo natuurlijk is, wel„ ke Verrukking, inderdaad, van dien aart was, en bij
„ Maria dat uitwerkfel hadde, als haar wezenlijk aan hare levendigfte verbeelding het gezigt en de flem enes
Engels kon doen voorflefen , met welken zij ene duide„ lijke en verftaanbare redenwisfeling hield." Op
dien grondslag, dat hier geen perfoonlyke verfchyning eens
Engels plaets heeft, maer dat de natuurlyke verbeelding van
Maria, te gelyk met de bovennatuuriyke verrukking, waermede zy toen werd aengedaen, zamen wrocht en gepaerdging, vestigt de Schryver zyne achtervolgende verklaring
dezer gebeurtenisfe; met aenwyzing waerin dezelve het
Godlyke van het menschlyke, liet brtitengewoone van het
gewoone, de Verrukking van de Verbeelding te onderfcheiden zy. En hierop drukt by zich, na zyne gegeven verklaring, aldus uit.
„ Dus vinden wij hier, op ene wijze zeer naauwkeurig aan den gehelen voordragt der zake beantwoordende;
te weten , de onderIlelde verfchijning van enen Engel,, bij
wege van ene woordelijke redenwisfeling of gefprek tusfchen enen perfoonlijken boodfchapper en Maria, de Goddelijke Openbaringen, waarmede deze toen verwaardigd
werd, befchrcven en uitgedrukt. Egter, hoe naauwkeurig, in deze merkwaardige befchrijving, het een op het
ander slaat, en dus een zeer gepast en overeeniremmend
geheel uitmaakt, zal, 't geen wij vooraf, omtrent deze
verhaalde verfchijniug van enen Hemelbode, eu het onder
Verrukking en Verbeelding van Maria,-fcheidtusn
of het Goddelijke en het Menfchelijke, hebben opgemerkt,
ons hier, op nieuws, het eenvouwige, naakte en ware,
van de bijgevoegde bekleedzelr gemakkelijk doen onderfcheiden, en ons doen begrijpen, dat alles, wat hier
word aangeduid, kortelijk daarop uitkomt.
„ Maria, op zekeren rijd, mogelijk wel terwijl zij zig
in den Gebede had afgezonderd, vind zlg, door den Goddelijken invloed, in ene buitengewone Geest - verrukking
gebragt, waardoor zelfs hare uiterlijke zinnen, op ene
vreemde wijze, worden aangedaan. De denkbeelden,
,4
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den, haar ingeboezemd, maken enen zo fterken indruk op
haar gemoed, dat zelfs oog en oor daarin betrokken word.
Zij ziet, zij hoort zeldzame. dingen. -- Op een
rijst de duidelijke en meest verzekerde bewustheid-rual
in haar op, dat zij de Moeder van den Tlerlosfer zou wezen.
Thans getuigt Gods Geest met haren Geest, meer dan
ooit, hoe zeer zij in de gunst van Jehovah (laat. Het is
of iemand uit den Hemel zelve haar komt zeggen, dat zij
de gelukzalige Maagd is, van welke 9ezaias geproteteeri1
badde, en dat de grootfche en heerlijke beloften, aarrgannde den verwagten Verlosfer, aan David, Daniel en anderen gedaan, eerstdaags, door middel van haar, zouden
vervuld wordefi: zo vast hield zij zig thans hiervan ver
Zij durft egter zig, in een denkbeeld-zekrd.
zo vleijende, zo heerlijk voor haar, niet tertlond te veel
toegeven, daar het niet alleen nooit te voren in haar oprees, maar ook weldra enigermate tegengehouden werd,
door de te gelijk in haar opwellende gedagten, niet alleen
van haren geriragen, maar bijzonderlijk van haren ongehuwden haat. n ware deze laattle zwarigheid niet bij
haar opgeloscht , veelligt zou zij de Hcmelfche inboezeming voor eene vermetele Verbeelding van haar zelve gehouden hebben. Dan om zulks voor te koetert
ontving zij, ontniddelijk, ene swede Openbaring, die haar
ten teken en waarborg van de egtheid en zekerheid dezer
eerfle konde dienen. Haar word van God zelven,
en op gelijke ontwijfelbare en zinnelijke wijze ontdekt, 't
geen niemand der nenfehen, buiten Zachaiias en Elizabeth
tot dus verre geweten hadde, dat, namelijk, deze hare
Bloedverwante, fchoon hoog bejaard, en dus tegen den
loop der Natuur aan , Zwanger was. Nu kan zij
begrijpen, dat haar maagdelijke haat gene tegenwerping opleverde. Bij God was alles mogelijk, zij kan, zo wel
kuisch en ongehuwd, Moeder worden, als de verouderde
en onvrugtbare Vrouw. Dus twijfelt zij niet langer, of
het denkbeeld en de bewustheid bij haat opgerezen, komt
van God, en zij geeft een blijmoedig en verzekerd geloof
aan de Openbaring haar heden gedaan; een geloof, welk,
zelfs na de Verrukking, zulke diepe indrukken bij haar
overliet, dat zij, van dat uur af, zich haastte, om hare
Nigt te bezoeken, en zig dus, door middel van het aangewezen teken, meeren meer, in het zelve te verfeiken."
Wy vinden deze verklaring vernuftig uitgevoerd, doch
wy kunnen niet zien, dat ze de verhaelde gefchiedenis in
een

I
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een duidelyker licht ílelt, dan de gewoone, op den grond.
Ilag ener perfoonlyke verfchyninge enes Engels. Men kan
zich hier, onzes agtens, zeer wel aen den Letter houden:
't is waer, de Schryver duid aen, „ dat het ten minde
onbegrijpelijk, zo niet tegenftrijdig en ongerijmd moet
„ voorkomen;" dan hy verleent ons hiervan geen het minIie bewys. Vegliigt zou ene opzetlyke Verhandeling van
den Schryver over dit onderwerp, (trekkende om te onderzoeken, in hoe verre de verfchynm en der Engelen, in de
H. Schriften gemeld, al of niet perroonlyk te veritsen zyn,
niet ongevallig wezen.
de Hoofdman , in drie Boeken. Met Plaaten.
Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 1784. In gr. octavo.

CnRNELius

ene leerzaame voorfielling der gefchiedenisfe von Corneglius
den Hoofdman , door Lucas geboekt Hand. X.;

welke, naar de verfcheidenheid der behandelde onderwerpen, in drie Boeken verdeeld is. ,--- In 't eerfie Boek
geeft Cornelius aan zyn Huisgezin, en eenen Jood, met
nannie 3ofeph , die in 't heimelyke met hem verkeerde ,
verslag van zyne Godsdienllige denkwyze. Zyne Dochter
Cornelia is 'er zeer mede ingenomen; maar, op de overweeging der Godlyke goedertierenheid, openbaart zy eene
twyfeling, ontilaande uit het wedervaaren der goeden en
kwaaden in dit leeven. _ Cornelius erkent, dat 'er ook voor
hem duisternis zy in deeze wegen der Voorzienigheid;
doch hy merkt tevens op, dat een enkele zwaarigheid ons
eene welgegronde waarheden in twyfel kan doen trekken,.
fly zondert zig voorts van 't gezelfchap af, en zendt in
Rille eenzaamheid zyn gebed ten Hemel, om meerder Lichts.
Zyn gebel wordt verhoord ; een Engel verfchynt, en deeze gelast hein , Mannen naar Joppe te zenden , om van
daar te ontbieden een zekeren Petrus , die hem de Leer
der Waarheid zal verkondigen. Cornelius zendt daarop
zynen getrouwen Amilcar met nog twee Knegten derwaard.
Intusfchen was 'er Bene ontmoeting geweest van
Cornelia en ?ofeph, waarvan zy haaren Vader berigt geeft.
;ofeph had aan Cornelia zyne Liefde voor haar verklaard ,
en wilde, om haar bezit, der. Joodfchen Godsdienst ver.
hatende , dien van Kaaren Vader omhelzen. Cornelia
fcherpt zyne Dogrer lesfen van voorzigtigheid in , en vordert een uittel van drie dagen, eer by met 7ofepls daarover

CORN€LIDS DE HO0FDMANi

495

Ten derden dage, (er. hiermede beover fpreeke.
gint het tweede Boek,) ontbiedt by yofeph tot zig, om,
in de tegenwoordigheid van Cornelia, met hem te (pree_
ken. ^ofeph betuigt hem zyne hartlyke genegenheid voor
Cornelia, en openbaart hem tevens een droom, die hem
tot den Christelyken Godsdienst, als Jooden en Heidenen
vereenigende , fcheen te roepen ; waarop Cornelius hem
ook de verfchyning des Engels aan hem verhaalt. By
neemt hieruit aanleiding, om 7ofeph te verzoeken , dat by
hem den oorfprong en de natuur van den Joodfchen Godsdienst ontvouwe. Zulks doet ofeph, met een beknopt
verflag van de lotgevallen zynes Volks; maar zonder een,
woord te fpreeken van de verwagting der Jooden op de.
komst van den Mesfias. Cornelius leidt hem tot dat onderwerp , en dus tot dien 7efus, die zig onder hen den
Mesfias genoemd had. :ofeph meldt deswegeiis zyne dubbing; doch te gelyk den invloed, welken de ophemelde
droom by hem had. Ook geeft hy, op de vraag van
Cornelius na Petrus , dien hy onntbooden had, te kennen,
dat 'er onder de aanhangers van dien 'efus een Petrus was;
doch dat men moest afwagten of de benoemde perfooa
deeze of een ander ware. En hierop wil hy weder vats
zyne Liefde voor Cornelia fpreeken; dan de Hoofdmast
fluit hem terífond, zeggende: „ Uwe belangen verpligten
„ mij u vaderlijk te waarfchouwen voor eene liefde, die
u m deelig en hoogstverderflijk wezen zou. Het onder„ fcheid tusfchen ons is nog te groot; en uwe voorge_
„ flagen overhelling tot den mijnen is alleen een nitwerk„ zei van drift, die mogelijk wel dra bekoelen zal. "....
Dit gefprek werd afgebroken door de komst van Petrur,
en higr mede loopt het tweede Boek ten einde.
Het derde of laatste Boek behelst het onderhoud van Fe
trus met Cornelius, waarin die Apostel byzonderlyk deli
Biopfdman een verflag geeft van 's Heillands Godlyke zen
lotgevallen , en den inhoud zyner Leere.-ding,eszlf
Dit heeft ten gevolge, dat Cornelius en de zynen, mits
Jongeling, den Christelyken Godsdienst-gadersJofch
omhelzen, en vervolgens het Doopzel ontvangen; waarop
de Hoofdman ook zyne toeftemming geeft tot de vervul
fofeph en Cornelia. Laastlyk wo r dt-litgderwnfchvas
dit Stuk befooten met eene melding van de onderhouding
des Avondwaals, by welke gelegenheid Pelrus zig in dezervoege uit. „ Groote God ! Vader van Jefus Chris„ tus , den Zaligmasker der Waereld l Hoe gelukkig maakt
„ Uwe
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„ I7we Genade het Men^chlijk Geílagt! Niets dan Liefde,
,, niets. dan Genade bewijst rij een gevallen Menschdom.
„ Den Jood, van zijnen Vaderlijken Godsdienst bijkans
„ geheel ontaart, verícheen uw eigen Zode. Den Heden,
den Dienaar van 't \%eelgodendom, verlicht de heidre
„ glans van Uwe Openbaariug. Jaa, hoe het nog afkeerig
Joodendom ons vloeke, het Heidendom onzen Godsdienst
„ dwaasheid reken, Gij, o God! zijt met ons, gelijk Gij
waart niet uwen Zoon. De Leer van onzen Meester
„ breidt zich uit tot de Afgodifche Volken der Aarde ,
en zal éénmaai den glans haarer firaalen uitfpreiden, zo
„ ver . het Zonnelicht het Aardrijk befchijnt. Jooden en
„ Heidenen zullen, bekeerd worden, in den Naam van
„ Christus den Gekruisten."
Men heeft dit Stukje inzonderheid gefchikt tot een ,Ge
voor de Jeugd, waarom het ook met drie Plaatjes-fcbenk
vercierd is. Het kan aan dezelve met nut in handen gegeeven worden, daar het een voor hun verl}aanbaar en indruk
behelst zo van den Natuurlyken als Mozaïi'chen-lykberigt
en Christelyken Godsdienst; terwyl het voorts uitgevoerd
is op eene fchryftrsnt, die zyne gevalligheid heeft.
Inwijings Redevoering van j VAN NUYS KLINKE NBRRG ,
A. L. M. Th. et Ph. Dr. mitsgaders Predikant te .4tnfterdam, by het plechtig aanvaarden van het gewoon Haog_
leerwnpt in de R. Godgeleerdheid en Kerkelyke Gefchiedenisfen, openlyk uitgefprooken in het Atlienwum Illustre te
4nífterdam. In 't' Nederduitieh vertaald, door w. CHEVALLERAU, Predikant te Reeusvyk. Te Am/terdam , by
J. Allart, 1784. In gr. octavo, 74 bladz.
.

et onderwerp dezer Redenvoeringe is , de verderfyke
invloed van het Ongeloof op het Gemenebèst; en ter behandeEnge van het zelve, verklaert de Hoogleeraer eerst
wat nader, wat hy verfia, door de poogingen en den-lyk
invloed van het ongeloof; vervolgens bewyst hy overtuituigend, dat alle die po'ogingen des ongeloofs een allerverderflyk[Ien invloed op het Gemenebest hebben; ruimende
tevens ene en andere bedenking uit den weg; waarop hy
zyne Redenvoering niet de gewoone plichtsplegingen ten
einde brengt. Zyn Hoogeerwaerde fchetst hier ten
levendigile en eigenaertig het character der Ongeloovigen,
in hunne oogmerken, en de verfchillende manieren door
lieu
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hen in 't werk geheld, om den bedoelden invloed te ver
oogende, in dit zyn voorflel, niet zo zeer, op-krygen;
dien algemeenen zwerm van zogenaearde Vrydenkers, die
de opmerking van een verílandig Man naenwlyks waerdig
zyn, als wel op de zodanigen , die men in zekeren zits
predikers van 't Ongeloof mag noemen, die het voetfpoor
van een Tindal, Edelman, krolte.ire en dergelyken volgen,
Hy maelt ons een treffend Tafereel van den Christelyker&
Godsdienst, als gefchikt ter bevorderinge van 't gelyk van
een Gemenebest. Hy fielt Baer tegen den heilloozen iu..vloed van 't Ongeloof, welks hoofdbedoeling is dien heilzamen Godsdienst, uit de gemoederen der Menfchen, uit
te rooijen. En doet dan te gelyk zien, hoe, derzuikeg
poogiIgen maer al te veel gefchikt zyn om allen Gods
dienst , ook den natuurlyken , te verbannen; waermede
dan, alle zaden van Deugd .vertikt worden , 't welk niet
anders dan ten ulterf;le verderllyk kan zyn voor een Gennenebest; en wel inzonderheid, gelyk de Hoogleeraer opzetlyk toont, allernadeeligst is voor de Vaderlandliefde en
den Koophandel; welke beiden een krachtige» fleun vinden in den Godsdienst in 't algemeen, en vooral in den
Christelyken Godsdienst, die gefchikt is, om de daer toe,
vereischte gefteldheid, door een Volk ter deugd te brengen, te, bevorderen. Zie hier, ten belluite van dit,
Artikel , het opgemelde T4fereel van dezen Godsdienst,
door den Hoogleeraer gemaeld.
„ Die hemelfiche Godsdienst , welke zynen verheeven
naam ontleend , van deszelfs grooten Iníleller, den eeuwiggezegenden, den nooit volpreezen CHRISTUS, bebelst
eerie zedeleer,, welke al het geen immer , door ,de geroem1
fie Wysgeeren der Heidenen over de Zedeleer gefchreeven,
is, zo zeer verdooft, als de glansvolie zon het licht van
eerieflaauwe nachttoorts. Het Euangelium niet alleenleert en pryst ons aan• , alle die pligten , welke wy-, in el-;
le omstandigheden en betrekkingen, Gode, ons zelven,, en
onzen medenienfcben verfchuldigd zyu; snaar het leen ten
vens die pligten zo duidelyk, zo overredend, zo klaar,,
dat elk, die den Bybel leest, al aarsfonds, en zonder
moeite, den,waaren zin en de, .inccning daarvan vattep,
en 'er uit leeren kan, hoe shy zich, in de,byzorldere.om-,
flandigheden zynes leevens te gedraagen hebben,• l aayenboven en wel voornaamlyk bepaalt dP' Christelyke Leon
niet flechts onze uitwendige daden ezr bedryven; maar zy
leert ons ook den oorfprong der gebreekeu, de j 1iiiilhei
vase
•
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van ons hart kennen , en toont ons dus de vergiftige bron.
wel der ondeugden aan,
„ Dan, het is niet genoeg alleen den waaren weg tot
de deugd aan te wyzen ; maar het is vooral noodzaaklyk ,
de nadruklyktte beweegredenen aan te voeren, gefchikt om
menfchen , die van natuure niet alleen traag , maar ook
afkeerig zyn van waare deugd , op den rechten weg te
brengen, en daarop vol[tandig te doen bleven.
„ De oude Wysgeeren hebben dit zeer wel begreepen;
maar hoe zwak , hoe flaauw waren hunne drangredenen t
zy ontleenden dezelve, van de innerlyke fchoonheid , het
aangenaame en het nuttige der deugd. Dan hoe
weinig vermogen deeze drangredenen ter verbetering van
's Menfchen gedrag en hart ? De H. Schrift daarentegen
felt ons geheel andere, zeer veele, en wel de allerfterkile beweegredenen voor , ter beoeffeninge van allerleie
Christelyke deugden. Geene uitneemende gelukzaligheden kunnen wy ons vooril:ellen, dewelke den oprechten
Christen, die God in waarheid vreest en dient, niet worden beloofd en toegezegd; en om deeze troostvolle
uitbiedingen des te aanneemlyker, des te dierbarer voor
ons te maken, leert ons de H. Schrift duidelyk kennen ,
het ydele en verganglyke, het bedrieglyke en onbefkendige van alles wat de waereld geeven kan. En daartegen Relt ons de Godlyke Openbaring op bet eruftigst en
allernadruklykst voor ogen de onfeilbare zekerheid, het
ontzachlyk gewicht, de eindeloze dunrfaamheid van alle
die rampzaligheden, waar in de verachtere van Gods geboden , de verwaarlozers van zynen dienst , zich onhertlelbaar
nederftorten. Dit mèt menigvuldige bewyzen en voorbeelden op te helderen en te Raven, zou zeer gemaklyk zyn.
Om alles, in één woord, 't zaam te trekken, 'er
is geen deugd tot welker betrachting de H. Schrift niet op
het krachtigst aanfpoort; 'er is geen ondeugd, waarvan
zy niet op het nadruklykst afmaand ; 'er zyn geene bedekte ondeugden, geene verborgene neigingen van liet verdorven hart , waartegen niet de H. Schrift ons op het
krachtigst waarfchuwd en vermaand.
„ Hoe gelukkig, hoe voorfpoedig zou dan zulk een Gemeenebest zyn, waarin ieder leefde naar de heilige voorfchrifteit van het gezeegend Christendom! waarin ieder een
God zo oprecht diende, zo vuurig beminde, zo hartelyk
vreesde, op Hem zo gerust vertrouwde ; een Gemeenebest van menfcben, die hunne ongeregelde hartstogten zo
be-
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beteugelden, en zich in alles aan Gode onderwierpen; die
zo matig, kuisch, oprecht, zachtmoedig, nedrig waren,
als her Euaugelinm vordert ! Hoe gelukkig, hoe Iuisterryk
zou zulk een Gemeenebest zyn !"

Uit geleezene Yep handelingen over de NVysgeerte en fraaije
Letteren, getrokken uit de IVerken der Koninglyke .kademie der Weeeenfchaplen te Berlyn. In uit liet Fransch
vertaald. Wierde Deel. Met byvoegzels ver,neerderd, door
J. FN. HrNNRT, Hoogl. in de Wysg. en Wiskunde,
Lid van de 1Vdaatfcheippyen der 1 eetenfchappen, te Haarlem, VlrslingEn, Rotterdam en Utrecht. Te Utrecht by
A.'v. Paddenburg en J. v. Vloten i ? 84. Behaiven het
Voorwerk, 407 bladz. in gr. ogtavo.
aar den aart der inrigtinge deezer verzamelinge, behelst
dit Deel weder eene verfcheidenheid van Leerzaams
Verhandelingen, die, elk in haare foort, den oefengraagen geest aangenaam bezig kunnen houden, en aanzetten
om de hier overwoogen onderwerpen verder na te fpooren. By den aanvang betoogt ons de Heer Sitlzer., dat een mensch zotntyds werkzaam is, en oordeelt,
niet alleen zonder reden van zyn doen te kunnen geeven,
maar zelfs, tegen dringende en overtuigende reden aan.
In een volgend Stuk ontwikkelt de Heer Forrney
het denkbeeld van den Snaak, welken, volgens hem, in
't algemeen is: „ de kennis, van welke fchoonheden het
„ ook zy, die in de werken der Natuur en der Korst
„ verfpreid zyn, voor zo verre deeze kennis met eenig
gevoel gepaard is." Hierby komt eene Verhandeling
van den Heer Mernan over de Begeerte, ter onderzoekinge of dezelve een goed of een kwaad, een vermaak of
eens fmerte zy. Zyn Ed. befchouwt dezelve als een
kwaad, maar by bezeft tevens, dat 'er, zonder dit kwaad,
byna niets goeds voor ons zou zyn: dat dit zelfde beginfel, de verhoorder van onze rust, de bron is van de
meeste aangenaame oogenblikken, die wy genieten; en
dat, fcboon de begeerte een kwaad zy, de geheele ver
onzer begeerten nog grooter kwaad zou wee--nietg
zen. - - Verder ontvouwt ons de Heer Svlzer het
nut der Tooneel- Dichtkunde; -- en van die zelfde hard
is bier een Vertoog over de vermogens der Zie;e, waaneer zy gewaar wordt en voelt; --- mitsgaders eene PfyeihM to
VI. DEEL. ALG. LETT. O. ]M.
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chologifche overweeging van den Zedelyken Menseh,
Wyders ontmoeten we een Kort Ontwerp van
den Heer Formey, over het flelzel der vereffeninge van
het goed en kwaad in decze wacreld; met eene aanwyzing, „ dat ieder verlicht en deugdzaam mensch, die
zich de best mooglyke denkbeelden der vereffeninge
„ vormt, en die de gefchikt[l:e middelen om daartoe te
geraaken in 't werk ílelt, zich een onfeilbaaren en vol
maakt goeden uitfag mag belooven." Op dit-„
Stuk volgt eene Verhandeling van den Heer Toasfaint,
over de gevoeligheid voor anderen, die ons doet deel
neemen in de aandoeningen, waarmede wy hen zien aan
zo in blydfchap als in droefheid, indiervoege that-gedan,
WY . niet alleen weenen met dezulken die w'eenen, maar
ook lachen met de geenen die blyde zyn. Zyn Ed. fielt
zig voor, die werkzaame gevoeligheid, welke ons in de
belangens van anderen doet deel neemen, op te.wakkeren,;
ten welken einde by den Leezer doet opmerken, welke
de gebreken der ziele zyn, die 'er de gevoeligheid buiten
houden; en door welke middelen men dezelve in ' ons kan
doen opkomen, en in ons behouden. Hier nevens
zyn gevoegd Aanmerkingen van den Heer Sulzer over
den wederzydfchen invloed van de Rede op de Taal, en
van de Taal op de Rede. By dezen komt eene
Proeve over de Eigenliefde, als een zedelyk beginzel befchouwd; welke proeve men wil dat opgelleld zou zyn
door den Koninglyken Schryver der Memoires de J'Hzstoire
de Brandenbourg. Eene daaraanvolgende Verhandel
ling behelst een onderzoek der Vraage , of alle opvolging
een begin moet inEluiten ? welke vraag de Heer Cochius in
't ontkennende beantwoordt; brengende zyne voorilellingen deswegens, voor het oplosfen der tegenwerpingen,
kortlyk aldus te zamen. - „ De vraag is niet, of
„'er ooit opvolgingen geweest zyn, die begonnen zyn?
„ maar de vraag is deze, of het denkbeeld van opvolg
ging het denkbeeld van begin zoo, noodzaakelijk in
„ zich finite, dat dit laatfte in het eerlte begreepen is,
zodanig dat eene opvolging zonder eerstbeginnenden
„ term eene tegenffrijdigheid is? Men beeft gezien , dar
,, het denkbeeld van opvolging in zich fluit de denkbeel.
„ den an veelheid en van orde, welke niet dan Bene betrekking is; dat het denkbeeld van veelheid niet in zich
„ fluit het denkbeeld van renen term, 't zij éerften 't zij
„ laatl{en; dat de betrekking niets gemeens heeft met
het
„
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,, het getal, derhalven dat geen begin te hebben niet
„ flrijdt tegen het denkbeeld van opvolging. Overgande
„ tot het denkbeeld van Wezens, die als leden in eenige
opvolging kunnen geplaats worden, heeft men alleen hun.
ne toevalligheid te befchouwen maar een toevallig we,, zen, dat op een ander volg , vooronderftelt altijd een
voorgaande, 't welk nooit eindigt; om te eindigen zou
men een voorgaande noodzaakelijk moeten onder(l:ellen;
„ maar noch het heilaan, noch de werking -van een noodzaakelijk wezen heeft eenera terns, waarvan het begint.
Dus is eene oneindige opvolging niet onmogelijk, ge„ lijk men gemeenlijk denkt; en indie:i men ze begrijpt
„ als het onmiddelijk uitwerkzel van eene noodzaakelijke
oorzaak, kan ze ook geen begin hebben."
Voorts verleent men ons hier nog eenige Aanmerkingen
van den heer de Beaufobre over liet Voorgevoel, onder
voorkennis van het-fcheidnvawlbréetd
toekomende; welke laatfie min of meer gegrond kan zyn,
terwyl het eerfte geen den minoen grond heeft. Eindelyk deelt on de Hoogleeraar Hennert zelve nog mede zyne nadere bedenkingen over de natuur van Zedelyk
Gevoel. Hy brengt de verfchillende gedagten deswegens
tot drie hoofdgevoelens. Campbel neemt de I iget liefde als
een algemeen beginzel der Zedelykheid aan-; Hutchefon
leidt de zedelyke hoedanigheden uit de Algemene Goedwil
af; en Smith verkiest de Sympathie tot een grond.-lighed
beginzel. De Hoogleeraar Hennert, opgemerkt hebbende,
dat, het elk dier Engelfche Wysgeeren gelukt is, zommige
zedelyke verfchynzels uit zyne aangenomen Helling gemaltlyker en natuurlyker te verklaarén, dan andere, op wellen
integendeel eene tweede of derde ílelling toepasfelyker gemaakt kon worden, is daardoor op de gedagten gekomen,
of 'er ook in den mensch meer dan één zedelyk vermogen
huisveste? of de zedelyke natuur des menfchen uit de ver
Zulks-enigvarfchdbeinzlsamgf'dy?
beeft hem aanleiding gegeeven om te denken, dat de Eigen
de .41gen2eene Goedwilligheid en de Sympathie het-4iefd,
'edelyk Gevoel uitmaalzen; welke gedagten by in deeze zyne Verhandeling ontvouwt; en waarvan by het hoofdhedoelde op deeze wyze voordraagt.
„ Ilc zal den
„ zedélijken mensch vertoonen, met eigenliefde, of met
„ bewustheid en Bevoel zijner volmaaktheden bezield, be.
„ geerende wat tíem beháabt, en afkeerig zijnde van 't
„ geen kern misnoegen baart; egter de eigenliefde verdooft
„ niet
M ni 2
,

5o^_

UlTCItLEEZENE VERHANDELINGEN.

„ niet de algemeene goedwilligheid; deeze opent onzent
„ boezem voor menschhevendheid -en gezelligheid; einde„ lijk de Sijinpathie verwekt en verfierkt in het menschlie„ vend hart beweegingen, die overeenkomftig zijn, met
„ de aandoeningen van den medemensch; wanneer wij
„ voelen zijne lippen op de onzen beeven, zijn hart op
het onze flaan, dan gelooven wij zijne natuur, zijnen
haat, aangenomen te hebben. Van eigenliefde ontbloot,
zou de mensch dikwils gevaar loopen zijn geluk te ver„ waarloozen; van goedwilligheid beroofd, was hij niet
„ beter dan een beest, dat alleen voor zich en niet voor
andere Schepzelen zorgt, onbekwaam tot het gezellig
leeven; hortte niet de Sijmpathie de aandoeningen van
„ den medemensch in mijnen boezem over, ik zou de ei„ genliefde moeijelijk beteugelen, of mijne natuurlijke
goedwilligheid zou flegts het gevoel gaande maaken,
„ flegts eene traane uitpersfen: ik kon tot fraaie en roeren„ de befchouwingen over mijn geluk en den rampfpoed van
„ een ander overgaan ; maar zou ik zyne traanen afwis„ fchen ? zou ik balfem in zijne wonden gieten ?"
-

Tafereel der Algemeene Gefchiedenisfen van de Vereenigde
is derlanden, gevolgd naar het F'ransch van den Heer
A. M. CERISER, VIde Deels ede Stuk. Te Utrecht , bar
B. Wild. In gr. ctlavo. 343 bladz.
Boeken, en Drie Tydperken, behelst het Zesde
T wee
Deels Tweede Stuk des "1 afereels 't geen wy thans
let E,erfte Boeks Eerfte Tydperk , hier

aankondigen. 1
voorkomende, befcbouwt, het Stadhouderfchap van WIL
II, en den eerflen Oorlog met Engeland: waarin-LrMDEN
wy ontmoeten den Staat van het Gemeenebest ten opzigte
van andere Mogenheden en Inwendige Onlusten tusfchen
1e Algemeene Staaten, en de Staaten van Holland, als
mede tusfchen den Prins van oizeiJE en de Stad Amfilerdatn; de mislukte aaufag van dien Vorst op de Stad;
zyn Dood. Graaf WILLEM FREDERIK , Stadhouder van
Groningen en de Ommelanden, Opening en Raa pleegine Tydgen der ,Gpoote Ilergaderirg. In het tweed
perk, hier afgetekend, vinden wy vermeld, de oorzaak des
Oorlogs tusfchen Enge'and en de Vereenigde Gewesten;
Bloedige Zeeflagen tusfchen deeze twee Mogenbeden , de
verrigttngen van den ltaadpenfionaris JOAN nL WITT; de
Gn-
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Onderhandelinge en Vrede met Engeland; de AEíe van
.Seclufte. liet tweede Boek voert ten oplchrtlt,
Staat der hereenig de Gewesten tot dep tweeden Oorlog
met Engeland, en (telt ons voor oogen : boe Holland de
Onlusten in andere Gewesten doet bedaaren; 't Verlies
van Brazil; de AJricaanfche , Engelfche en Frar^fche
Zeeroovers beteugeld; de Staaten de Vryheid van het
Noorden tegen Zweeden verdeedigendc; de Omwenteling
in Engeland; de Uitsluiting vernietigd; 't Verbond met
CAREL DEN 11; 't Verbond en de verdeeliug der Neder
zaaken; Koophandel,-landemtFrky;Ooindfche
Geldmiddelen, Zeden, Geleerdheid, en Weetenfchappen.
Deeze verkorte opgave van den inhoud der Landslotgevallen, als in zo veele Tafereelen ten toon gehangen, is
genoeg om het belangryke te doen opmerken. Des Franfchen Schryvers Staatkundige begrippen, en die zyns Nederduitfchen Naavolgeis, zyn genoeg bekend om vooruit te bepaalen, welk eene Opgave der Gebeurtenisfett,
welk foort van tusfchengevlogte Aanmerkingen, men te
wagten hebbe. Vryheid voert de pen ; doch is verre van
het laakenswaardig Onbefcheid, cao veele Schriften thans
ontluisterende. Om hier van een voorbeeld, en teffens
een Staal uit dit Stuk, te geeven , zullen wy overneemen ,
't geen in 't laat(le Tydperk wordt aangemerkt, wegens
de Geestgefteldheid in de krereenigde Gewesten, ten opzigte van het Stadhouderfchap.
„'t Is riet vreemd dat Holland zich zo zeer tegen het
Stadhouderfchap verzette, en 't zelve geheel wilde vernietiger: dewyl de Stadhouder altoos op de zyde der Algemeene Staaten was. 't Moet ons even min verwonderen ,
dat de andere Gewesten met zo veel drifts de herftelling
daar van begeerden. Uit deezen tweetlryd ontflonden
twee Partyen : eene der driftige Gemeeriebesrgezinden, met
een onverzoenl^ken haat vervuld tegen alles, wat flegts
den miuten zweem hadt van eene eenhoofdige Regeeringsvorm : eene andere van gemaatigder Voorlfanders der Gemeenebestregeeringe, die, zonder te ontveinzen, dat het
Stadhouderfchap den Staat nadeélen kQn veroorzaaken,
nogthans deeze Waardigheid noodzaaklyk hielden; wanneer de Regten daar van, even als in Friesland, binnen
-

behoorelyke paalen beperkt waren (*). Maar de eerstgemelde Party beweerde , dat alle de bepaalingen weinig te
be-

(*) CAPLLZ.E Gedenkfclr. op veele plaatzen.

Mmq

5o4

NEDEt&LANDSCHE GESCHIEDENISSEN

beduiden hadden , en als nietsbetekenende Bolwerken
moesten aangemerkt worden tegen een Hoofd, toet de
Krygsmagt gewapend; dat door natuurlyk beloop der zaa,
ken, het Stadhouderfchap moest veraarten in gene eigei.
dunklyke Regeering in een Buis, 't welk geloofde, door
liet legt van opvolging, daar toe geroepen te zyn: en dat
men geene beilisfende voorbeelden kon outleenen van ee r
nige kleine Gewesten, welker inwendig Staatsbeftuur der.
wyze zamengevoegd was, dat een Stadhouder nooit te
magtig kon worden. Men voege hier by, dat Gelderland
en Overyszel vervuld waren met Adel, alioos nayverig op
zyne Voorregten , en 'er op gefield, in, ten aanzien der

Krygsbedieningen, van een enkel Hoofd af te hangen.

„ De Tegentladhouderlyke beginzels bevestigden het

g ezag

der Partye , aan dezelve toegedaan. En 't is be-

kend, hoe in de vryfte Gemeenebesten byzondere belangen
zich doorgaans vereenigen met de belangen van het Va-

derland, en gezuiverd worden door die vereeniging. SRo-

Tus en c^sstns, en alle Helden der Vrylteid, die do
laatfte Romeinen genoemd worden, kreegen gezag, door
den geenen te doen omkomen, die alles aan zich getrokken hadt.. 'Er is een zeer groot onderfcheid tusfchen do

Staatzugt der Regenten, wier gezag llegts voor een tyd

en nimmer erflyk is, en de Staatzugt eens Hoofds, voor
zyn ganfclie leeven aangefleld. De Route flappen van een
Lichaam Burgeren, die geagt worden alleen uit naam hunner Lastgeeveren te handelen, kunnen zo haatlyk liiet zyn
als die van een éénig Opperhoofd, op magtsvermeerdering
gefield. 't Is eene blykbaare onkunde in de eerfte beginzelen der Gemeenebestregeeringe , en de lesten , welke de
Gefch'iedenis ons oplevert, twee gevallen, zo hemelbreed
verfchillende, te verwarren. Men ontdekt niét dat ❑et
wiry, zo veel vermogend in dit tydperk, ooit gedagt
heeft op de vermeerdering van de voorregten zyner- bedieninge, welke hy altoos, ten einde van vyf jaarets, den
daartoe geftelden tyd, verzogt neder te leggen. Geldàugt
kon by hem de dryfveer niet zyn, want hy trok niet meer
dan drieduizend guldens 's jaars. De 1bndvastighwid, wel+
Ire hy liet blyken tegen de zodanigen, die den Koephándel
ftoorden, wyst uit, hoe hy 't welzyn van den Staat meer
ter harte nam, dan de gunst zogt van vreemde Mogenheden. Zo ras hy zyn gezag gevestigd vondt, bath hy ten
grondregel, dat een onaflhanglyke Staat, in zaaken die redelyk zyn, nooit voor Benen anderen moet wyken. dewyl

zulk
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ruik Bene infchiklykheid altoos firekt om de onbefchofrheid
en gierigheid voet te geeven (*).
a , Maar hoe meer maatregelen men nam om den weg
tot het beklimmen van Waardigheden voor den jongen
Prins te fluiten, hoe meer de algemeene genegenheid voor
hete aangroeide. De luister zyner Geboorte , de dlenileln
zyner Vdorouderen, de Grootschheid van zyn Staat, zyne ontlnikende bekwaamheden, zyne Jeugd, en, bovenal,
het ottgclyk, 't geen men meende hem aangedaan te zyn,
maakte 'hem keel Afgod der menigte. Dit varen de hoofd
Regenten-orzaken*'tVl,DGmenbsgzid
vonden#zich te meer verlegen, dewyl zy.de toevlugt niet
durfden.: rieemen tot de middelen, door Gerneenebesten,
oudtyds, in "-dergelyke gevallen, gebruikt. Alle de Ingezetenen van den laagften rang, en een groot gedeelte der
aanziénlyker purgeren waren voor het Huis van Oranje.
Dit vorrrit plaats in all Steden , 'en bovenal in den Haage, den Zetel der Regeeringe. Zy, die aan 't roer van
Staat zaten, vreesden voor de gevolgen dier gesting in de
gemoederen. Zy droegen zelfs voorzorgen om zich te
dekken tegen het geweld van 's Volks Aanhang. De veyinoedigheid van zommige Leden, in 't uitbrengen hunner
ficnunen ter Mergaderinge van t Rolland, baarde dugten,
dat zy, mogelyk, by verandering, van tyden, deswegen
Benig nadeel zouden te wagten hebben. Men nam , derhalven, naa rypen raade, onder de Edéleni en in de
Vroedfchappen der Steden , een eenpaarig beluit om alle
zulke Leden der Vergaderinge, die, in vervolg v=an tyd,
ter oorzaake van de voorfagen, vertoogen, rand, of he
fluiten, ter handhaaving der'tegenswoordiee Regeering en
behoudenis der Vryheid, eenig nadeel in lyf, goed, nmpt,
of eer, ttrogten overkomen , fchadeloos te houden , en hun ,
of hunne Erfgenamen, vergoeding te doen uit 's Landsmiddelen. F-Ik kreeg, vervolgens, eene Afte van Indernriteit of Schadelooshouding, met naame , ook de RaadperGonarisDE •WITT (t).
,,^
Om 's Volks gunst te winnen betoonden de Regen ten te vergeefsch , de Gemeenebestgezinde Deugden van
I elangloosheid, Eenvoudigheid, en Zedigheid. DE wtr7
ftel(x) Refod. van Confid. bl. 696. 710. 8z2.
(t) Refol. van Confsd. bl. 696. 710. AITzzMA, IV D. bl.
,

1
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(lelde zyn fchrander vernuft, in de Rekenkunde fix bedreeven, te werk, ter opzigte van alles, wat ten beste
van den Staat kon dienen. Hy voerde eerie nieuwe fchikking in omtrent de Geldmiddelen, en deedt alle Jaar gelden, die alleen op gun(Ien fieunden, intrekken. Alle Ingezetenen werden onderworpen aan 't betaalen der Belastinzn. De Renten, die Holland gaf, verminderde hy in den
aare NIDCLV van vyf tot vier ten honderd.('$), Holland
won, door die vermindering, jaarlyks veertien tonnen fchats
uit: waar uit volgt,, dat dit Gewest, ten dien tyde, honderd en veertig millioenen aan Renten en Schuldbrieven ten
zynen laste hadt. En, vermids 'er weinigen waren, bui
Regenten, die hem Geld aan 't Land opfchooien,-tend
hadden zy het meest te lyden by die Vaderlandlievende
fchikkinzen.
„ De gedaante des Staatsbeftuurs hadt een blykbaaren
invloed op de Zeden. De belde Partyen, die 't Gemeenebest verdeelden, uit hoofde der om(iandigheden verpligt
elkander te ontzien, voerden in de Staatsbehandelingen eene agterhoudenheid en omzigtieheid in, die tot het gedrag
der hyzon ere Burgeren overffoeg. De kleine uitgeltrektheid van 't Gemeenebest doet alle daaden van eenig bel9ng
door 't zelve klinken : wie tot Waardigheden wilde opklim
moest alle zyne woorden gn daaden afineeten. On--men,
danks dit alles , werd de eer der Regeerderen bykans nooit
erger dan toen aangetast; ter wederzyden hoorde men befchuldigingen wegens het verkoopen van zyne llem en veyheid aan den meestbiedenden. Zeker gaat D'ESTRAOES te
verre, als hy het getal der onomkoopbaare Perfoonen in 't
Gemeenebest, op vier bepaalt: en zyne waarneeming is te
algemeen , wanneer by zegt ; dat men de Hollanders, zonder dat zy het merken , moet op. zyn zyde beginnen te trekken; doch dat men ze, ééns op den weg hebbende, kon
brengen waar en zo verre men wil.
„ De Ingezetenen behielden den ouden roem der Milddaadigheid. De Verzamelingen, in. de Kerken gedaan, verzorgden groote foramen aan het Engelsch Parlement, ht
welk, ter helooninge, den Staaten een onnatuurlyken en
verderflyken Oorlog aandeedt. De verdruk en vervolgde
Pierltonteezer Dallieden ontvingen, in den Jaare MDCLIV,
de

J

,

(*) Ref 1. vn Confid. bl, 25o. 2 •gg. De wu i, Brieven, 11.E
D. bl. tQI• VlrIcqui;r. Liv, IX. 51Q.
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de aanzienlyke ingezamelde gifte van tweehonderd, édIi duizend en twee- en twintig Guldens (*).
„ Zodanige Litfdegaven firekten ten blyke van den ryk
deezer Landen; en die Schatten waren de vrugten van-dom
den Handel ingezameld. Deeze uitte. breiden en te befcltermen was het voorn acme doel geweest der groote Krygstoerustingen ter .Zee.. Om,de noodzaaklyldheid hier van -te toonen, ging men nota, hoe. veci : vovrdeels de Handel in 't
1'Yoordei den Lande aanbragt. De.KooEwaaien, nit krdnk.
ryk herwaards aangevoerd; vermeerderàen met het toeneemen der Weelde (t), die langs hoe,meer:voets kreeg in de
Veréénigde . Gewesren.
Dan de Weelde, als, ook de
Zedeverbastering hebbe men hier miu'aan te merken voor
zaaken , op zichzelven ifaande, dan als'hoedanigheden, aan
vermeerdering en vermindering blootgefteld. 't Is, derhalven, niet te verwonderen dat, het geen den Hol?anderen van
ouden tyde Weelde toefcheen , zulks "niet was in de bogen
der Vreemdelingen, die hier ten Lande kwamen. Deezen
ftouden , integendeel,' verfield over de - Zedigheid en Een
RUITER was nooit zwieriger gekleed dan-voudighe.°'D
een gewoon Scheepskapitein; by hield een Knegt, maar
geen Koets. De wiT ', die gezegd mogt worden het ge.
heel'Gemeenehest te belluuren en met de grootlte Vorllen
handelde', hadt niets 't geen Bern ouderfcheidde van andere Regenten eti. Staatsdienaaren. Hy hieldt geen kbstbaáre
Tafel, en bediende zich alleen van Bene Koets * by bet
afléggen van Staatlyke Bezoeken; anders , even als de gei thgite Burgers, dikwyls alleen te voet gaande.
Geen wonder ,dat een klein Volk, zo grpoten Handel dryvende, en zo weinig uitgeevende, in flaat was tot ver
doch, welk een vreemd vertoon!-bazendvrigt;
een Volk, dat ftoffe tot Weelde en Overdaad aan alle andere Volken verfohafte, name weinig,vbor zichzelven. De
Vreemdelingen zagen de Weelde der Hollanderen niet dan
in voorwerpen, waarin dezelve'Jehoorde door te 11raalen,
in Werken ten algemeenen nutte en tot cieraad aangelegd.
Allerverbaazendst was het fligten van kostbaare Gebouwen , terwyl men de kostbaarfte Oorlogen voerde. in 't
hevigst van der; Oorlog bouwde men, in den Haag, de
fehoone Gefchutgietery; en te Amflerda,n wierd het Stad
voor een der heerlykfte Gebouwen der Wereld be--huis,
roemd,
,

(*) AITZEmre, III D. bl. 726. 1240.
(f) WICQUEF. Liv, X. p. 583. 591.
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roemd., voltrokken. Deeze Stad deedt door. haare Volk
-

zendingen en Geldligtingen, de .Volkplanting -Nieuw Nederland, van , de Westiudifche Msatfchapp.. gekogt, en de
'loeijen :(*),
Stad Nieuw 4mfsrdwn aldaar gebouwd, .lo
„ Geen voordeèiiger .Handel dreef dit --Germeenebest dan
den Oostindifchen. Hoewel de Maatfchappy in gedunrigen
Oorlog was met de Portugeezen of. met- de Ibgezetenen
dier Gewesten, en zelfs met de Engilchen kwam zy !er
niet alleen met eere, maar ook dikwyls : met voordeel,
af........ Wy il:aaken bier ons 'Uittrekzel, om, door
den :welverdienden..lof - onzer . Voorvaderen op te:haaien y
onze Tydgenooten niet op nieuw te doen •bloozen.
(*) WAGENIAa, <to . V. Sr, bi, 224.

Gefchiedenis van Graaf WILLEM van holland_, - Roo sch
.Koning, door Mr. J. MEERMAN., Vryheer van Dalem
Tweede Deel. In 's L ravenhage,,;_1y N.Y. Daalest oas
M. Wetters, 1784. in gr. oEtav0 ,-4o3 bladz.

I

J

et eerie Deel van dit Gefchrift bragt , gelyk we onlangs gemeld hebben (*), 's Vorsen, gefchiedenis tot
op het jaar raSo, en het tegenwoordige ontvoflwt zyn
verderen leevensloop , tot op zyn overlyden in 't jaar
1256. De Heer en Mr. Meerman geeft ons bier, even als
in 't voorige, een onderfcheiden verflag der verrigtingen
van Graaf Willem, zo in Duitschland als in onze Gewes,
ten , doorvlogten met oordeelkundige ,aanmerkingen ovex
de gewigtigfe gebeurtenisfen ; 't welk he beloop der
Gefchiedenisfen van dien tyd in veeletleie opzigten ophelBert. By dit .gefchiedkundige verslag _ komt eenre lyst der
handvesten en oorfprongiyke Stukken , zo door Graaf
Willem, als door de geenen, die - onder• hem eenig deel
aan - de regeering gehad hebben, vervaardigd; of anderszins tot zyne Gefchiedenis betrekkelyk,, en in deeze twee
Deelen aangehaald. Hier onder zyn verfcheiden Stukken,,
die tot nog niet uirgegeeven waren, en zyn ltd. heeft dezelven, terwyl by andere reeds bekende Stukken flegts ,gedeeltlyk aanhaalt, om het Werk niet noodloos te doei
uitdyen s in hun geheel :genieen gemaakt , met aanwyzimage waar ter plaatze de oorfpronglyke Stukken zelven berus(*). Zie boven , bl. 323•
;

-
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rusten. Daar nevens zyn nog gevoed vlet keurlyk gegra4
veerde Plasten, vettoonende juiste attekeriín gen 'vin "f ritaf
Tyke zegels, Monogram fata en Munten,' mitsgaders van 't
-hrift in die dagen. Oefengraage Liefhebbers onzer Va•
derlandCche Gefchiedeoisfen hebben te over reden oen den
arbeid van dan Heer. en M.lr. Moerrnw in` deezen dankbaar
te erkennen; e^p..rnen Verlangt des te it ee tia de a€gifte
van bet derde Peel, ggfcbikt ter -outvouwinge van den
toetiand der Zeden, 'Weetenfchappen' enk, in dien tyd,
waaromtrent w cos,'Van 's Mahs opwerkzaam'en geest iets
nuttigs belooveu. Om au nog, uit dit Beel, volgans voorige toezegging, een tiaal'.van 's Vorlten bedryven onder 't oog .te brengen, zullen. ivy ons'hepaalen toe
bet hier gegeeven herigt , nopens zyne verovering vats
Eer}egouwen ten voordeele van Avennes. In de bei
keilde onlusten nuamlyk net Vrouwe Margaretha Graavin
wag Fi anderen, had Graaf Willem van Holland beítena
dig de party van haaren Zoon Tara van 4vennes onder
inzonderheid , alles aangewend om -hem in het-deun,
bezit van , l*nogouwen te Hellen, en daarin tee bene eigen.
Middelerwyl had Margarela aan 't ,Franfche Hof weetèn
te bewerken., dat des Konings Broeder, Karel;, Graaf vaat
4njou , zig ih den jaare I2,54' meester tnaa,kte van dat
Ç,taaffchap. Willem brags hem de onregtmaátigheid hier.
van onder 't oog, en ' tragtte hem in 't ,vriendlylte daar
Van :te doen afzien;. dan Karel beantwoordde dit, roet eet.
ne uitdaagende oor ogsverklaaring, zeggende onder anderen , doór lrynen Herout, U vrees ik niet, en verlang
Hechts u, op welk eerie yeasts gy kiest, aan 't hoofd myner
banden te ontmoeten. Dit deed den verhoorden' Vorst een
feherpen brief fchryven, waarin hy hein de heide van ,Isfehe , niet . ver . van Maastricht , tot een ftrydveld aanbood,
i epaalende tevens den tyd , op welken de twee heiren ei
zouden . aantreffen, met vastilelling, dat die van-kander
beiden, die 'er eerst was, zyn vyand ten minllen een
dag lang moest blyven afwagten. Zulks ontzettede den
Graaf van Anjou, die eer verwagt had dat zyne uitdaaing Holland en den Vorst met fchrik zou vervullen, en
hem om vrede doen verzoeken. De zwakheid zyner Le.
germagt kennende, zogt by hulp by zynen Broeder Lodewyk doch de Franfche Monarch vond het niet geraaden
hem daar in ten wille te zyn, en gaf hem tot befeheid,
,,. dat, zoo lang de Roomsch Koning hemzelven niet vy„ andlyk aantastte, hy zich ook in geesten twist met
„ hein
,
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„ hem wilde inlasten: doch dat Anjou voor 't overige
„ doen koude 't geen hem behaagde."
„ De tyding der geweigerde hulp, (dus vervolgt het
Gefehiedverháal,) maakte den Prins byna randeloos, eh
deed hem nu te laat de ligtvaardigheii, met welke hy
Willem ten flryde had opgevorderd,berouwen. Hy dacht
reeds aan eerre verzoening niet dien Vorst: doch Marga
[telde alle haare welfpreekenheid terstond in 't werk,-retha
om hem te overreeden van ten miníten af te_ wachten, of
de Hollanders gok werkelyk in 't veld, zouden durven verfchynen. Vreest niet, zeide zy; de Koning zal nooit zoo
uermeetel zyn. Schryf hem flee/its, dat gy de plaats en
den dag, dien by bepaertd heeft, aanneemt; Jia dan gerust
uw leger op de heide op, en vertoef 'er twee of drie dagen.
Wees verzekerd, dat by 'er u niet zal komen opzoeken, al
laagt gy 'er ook jasren achter één. Dus zult gy u handhaaven als Graaf van Henegouwen : een " rang, tot welke
myn onwaardige Zoon zich nimmer zal verhefen. Door
deeze aanmoediging liet Anjou zich eindelyk beweegen,
en deed, een antwoord aan Willem ter hand [hellen; by
welk hy in het opontbod toeftemde, met deeze byvoeging , „ dat de geen, die zich: het eerst op de vlakte van
„ Asfche bevinden zou, den anderen drie dagen zou verwachten." De eenigfte hoop des Graaven was nu, dat
bet den Koning of aan den wil of aan de macht ontbreeken mocht, om aan zyn woord getrouw te zyn. Doch
ook dit laatfle plechtanker wierd fpoedig afgefneeden.
Verheugd, dat hem de gelegenheid vergund wierd, om
nieuwe laurieren in te -zamelen, en met een Heer, door
dapperheid en edelmoedigheid vermaard, zyne krachten te
beproeven , had Willem zyne bodens naar alle zyden uitgezonden,..om hem hulptroepen te verfchalfen. Hy had aan
de Duitfche Vorften en aan alle zyne Leenmannen de hoonende uitdaaging medegedeeld, die by van Anjou had moe.
ten dulden,- en hun zyn voorneenten-bekend gemaakt van
zulk eene beleediging niet ongewrooken op zich te laaten
rusten. Hy had hen gebeden, aan zyne eer te willen indachui; zyn , hein in de omtlándigheden, in welken by zich
thans bevond, te willen byftaati, en 'er de verzekering bygevoegd van ryke belooniugen aan de getrouwen te zullen
uitdeelen, en hun de hartelykfle dankbaarheid te zullen toedraagen. Eene reis naar Duitschland , in juny deezes
jaars, door hem gedaan, was met dat zelfde oogmerk ondernomen, en by vleide zich_veelligt, dat°de mondelinge
f
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aandrang ook die geenen winnen zou, •die zich door brieven
stiet hadden lasten beweegen.• Zyne poogingen , intusfeben.,
waren lang niet vruchteloos geweest. De Hertogen van
Brunswyk, Saxen, Limburg, Luneburg, de Landgraavin
van Thuringen , eenige Markgraaven en andere Grooten ,
hadden hein benden toegezonden (*). In den Westfriefehen kryg hebben wy reeds verfcheiden Vorsten in zyn leger aangetroffen, waarvan elk weder zyne krygslieden ons
der zich had, Deze allen famengevoegd , en, by het in
rukken in Braband, door den Opperheer van dat Hertog.
dom en de twee Avenues ver['terkt, maakten met de.Hollanders en Friefen een heir uit onder Willems bevel van
weinig minder dan zoo, 000 man. Hiermede verfchynt de
Koning op den afgefproken dag, die waarfchynlyk één der
dagen vang September geweest is, op de heide van Asfche.
Hy vondt 'er echter zyne vyanden niet. Anjou, die flechts
de helft` van 't volk, over welk Willem het gebied voerde,
had kunnen by één brengen, kon niet van zich verkrygen,
het zelve aan zulk Gene overmacht op te offeren, en veikoos liever de fchande te drangen, van eene trotfeering, its
een onbedachtfaam oogenblik gedaan, niet te hebben kunzien volhouden. Zoodra ,hyr dus van 't aannaderen vats 's
Konings benden onderricht was, brak by het lege >f voor
Enghien, waarin by tot nu toe met Margaretha vertoefd
lad, onmiddelyk op, en week naar Valenciennës te rug.
Willem, te vergeefsch drie dagen op. de heide hebbende
doorgebragt, voert nu zyn heir midden. door Brabant heen
naar het veroverd-Henegouwen. Zoodra by zich voor Enghiep vertoont, worden hem de poorten geopend. Fly trok
'er met Avenues binnen, en beiden wierden door de dappere íledelingen met eene blydfchap ontvangen, die men, van
eene herhaalde en bange belegering ontzet, by het wederzien van een geliefden Vorst natuurlyk gevoelt. 't was
echter nutteloos zich hier lang op te houden. Valenciennes, de {lerkite plaats van 't Graaffchap lak den
Koning vooral in de oogen. Hy wilde thans beproeven
of
„ C') MATTH. PAR. noemt ook den Hertog van Oostenryk
en dien van Beyeren onder de geenen, die Willem met krygslieden ouderfeunden. Zelfs zou de laatfte ioo, 000 Mark
Keulsch, die by aan inkom(ien.had, aan deezen oorlog te koste hebben gelegd. Doch moogelyk is dit wel ten voordeel e
der vyanden geweest. De hulp van den Hertog van Oosten
ryk is om andere redenen niet waarfehynlyk."
,

\
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of by die Stad ten voordeele van Avenues kou snee.
men, . en zich dat bolwerk der.Vlaamfcbe en Franfche magi
onderwerpen. Doch ook hier dorst . Auj t heem niet afwachten. Zyn perform 'er niet veilig genoeg rekenende,
gaf- hy her; bevel over de vesting, - wier bezetting by te
vourea verfterkt had, aan Hugo van .hóuchain, en voerde zelve zyne krygslieden naar Douai, de uiterfte grens_
trad van de hem . ingeruimde la-ndfehap. Valenciennes
wierd nu door den Koning omringd, 'en de belegering
naam een aanvang. - Hugo zag terftond dat by met eene
groote, zwaarigheid zou te worftelen hebben. De burgers
voelden geene de mina genegenheid by zichzelven , oen
ten gevalle' eenes vreemdelings de wapenen tegen een
Vorst te voeren, die hen aileenlyk den Zoon 'van: hunne
wettige Landsvrouw kwam wederbrengen. Hy nam hurt
dan uit wantrouwen de wapenen af, die by flechts geoogde, dat door de krygslieden der bezetting gevoérd
mochten werden. Dit nam evenwel de vrees niet weg,
dat zy de eerife gelegenheid de beste zouden waarneernen,
in hunne flad Avermes en den Koning in handen te
fpeelen. Vooral was om daze reden een uitval . der bezetting -ten hoogíten gevaarlyk, dewyl de plaats, geduw
rende dien_ tyd, voor 't grootste gedeelte aan de bewal
ring der burgeren moest toevertrouwd worddn. Het -wlerd
aan Hugo derhalven als eerie rukelooze onderneenung, toe. 'Belesme , een Norgerekend, dat by met den Heer
xnandisch Edelman, 'er eenen op de'vyanden dorst waagen.
Dezelve had evenwel geen .ongelukkigen nitflag, Dit had
de Bevelhebber aan den •{Graaf van Vendtine te dankets,
die, van zyn voornéemen verwittigd, met Benige uitgeleezen. benden van . het heir van Anjou was aa genaderd,
en dezelven, terw tl Hugo in een heet gevecht mét de
helegeraaren. begreepen was, in hun gezicht binnen de
Llad had geworpen, die hy teWens van eenigen mond- en
krygsvoorraad' voorzag. Valenciennes was echter met dat
alles niet- in Raat zich lang tegen de macht, die then 'er
tegen aanvoerde, te verdedigen. Hugo, na eenige beftormingen te hebben afgeweerd., gaf zich ten laatsten over.
Men wil nogthzns dat het Kasteel, waarin Alexander, een
Zoon van Koning Bela van EIongaryen, bevel voerde, het
langer hebbe uitgehouden dan de stad, en dat de flroomen
van vyandelyk blood, waarmee by in herhaalde woedende
uitvallen 'sen bodem rood verwde, hem en zyn geílacht
den naam van Rougenpré daarna in Rubempré veranderd,
ver.
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verworven hebben (*). Het verJies deezer gewichtige plaats
was voor de verbindtenisfen, die Karel en Margaretha met
clkander hadden aangegaan ,allernoodlottigst. 'Er bleef
nu voor deeze Diet veel meer anders over, dan het lloofd
in den fchoot te leggen; en voor geenen, ollverrichter
zaake ') naar Frankryk, te rug te keeren. De Graaven van
Blois en van St. Pol, en de Heer van Couey') die') fchoon
ze aan Ayennes 'vermaagfchapt waren, in 't Leger des
Franfchen Prinfen dienden ') bewerkten echter nog voor
zyn venrek een fiiUland van wapenen, geduurende, weI ken
lilIes in den ilaatzou blyven, waarin het zich thans bew
vond. Het fchynt evenwel, dat ') eer dezelve getrotren
wierd, Bergen (t) en Binch zich aan Avennes overgaven ~
geJyk zylle benden ook aan de Abdy van de Goede Hoop
en andere nabuu\,ige plaatzen veel nadeel toebrachten (§)~"
Rei ..

C*)

D'OUTREMAN Hilt. de Valenciennes p. 144. Zie 001:
II. 278. Vol gens fommigen zou hy dien tytel reeds
in 't HeiJige Land verworven hebben, en dezeJve hemhier
flechts bekrachtigd zyn. Doch zyn Graffchrifc in St. ·PaulUS
binnen Valenciennes be~unstigt ons gevoelen."
" Ct), Volgens de Handv. Cron. van v. D. HOEVJt, zou de
lioning van hier aan Zierikzee eenige Voorrechten gefcbankea
hebben."
" C§) MELIS STOKE II. p. 99 Jeq. en aile de andere Holl.
Chronyken. MEYER en SUEYRO ad. h. a. RUTRAU Hist. 'du Hay>naut. DELEWARDE Hist. gener.du H"Yflaut IV. 16 Jeq. Volgens MATTH. PARIS. p. 880. en 887. en VOSSlUS 133; 70U de
Koning in, deezen Veldtocht de Friefen, die zich onder zyne
benden gefchaard hadden, onredelyk en als "yanden beh;mdeld hebben; 't geen hunne geneegenheid van hem vervreemde, hen bewoog om tot den vyand over te loopen, en, toefl
Willem hen hielin tegenging. naar huis deed te rug keeren.
waar zy huone landslie'den tot den oplland, die korL daarop
volgde ,zouden aangezet hebben. 't Is mooglyk, dat 'er 1n 't
leger iets tusfchen den Koning en deezen landaart zy voorge..
vanen ;doch dewyl ~ns niet verhaald wordt, wat 'er aanlei ..
ding toegegeeven, noch waar in Will em de Friefeo mishafldeld hebbe. kunnen wy weinig hierover oordeelen: doeh vry
zeker fehynt het, dat dit vooral niet de reden geweest zy van
den gevolgdtm burgerkryg: dewyl deeze door de Westfriefen ~
en niet die aan de overzyde der zee begonnen is; et'l 'r waren tog de laarllen. die zieh in ·c leger bevonPen, ell niet d~
eerllen. met welken hy reeds in oorlog was. die hy weinig
maanden te vooren verOagen had, en die hy blliren tw}fFel
Iliet genoeg vertrollwde, om ze zoo kort daarna regen zJne
vyanden te gehruiken."
tt
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Reine door Frankrjk en Spaatje van ,den Heer• P0 . THMM-5sE,
Esq. Uit het Engelsch vertaald. Derde bee?. Te 4mf erdam,
by J. Yntema , 1784. In groot 0avo •r44 blade.
dit derde Deel voltrekt de Beer Thicknetfe dé befchryving
Inzyner
terugreize naar Calais, gaande vat? Avignon; door 't
Landfchap van Dauphiné, naar Lyon; en ; verder in Bourgogne
door Chalons en Beaune, over Arnay lc Duc, naarlluxerre; van
daar door Champagne naar Sens. Vervolgens over Pont fur Tone in I'Isle de France komende, zettede hy, over Fontainebieau, -, zyne reis naar Parys voort, en kwam eerlang, den gewoonen- weg over 1lmiens en Boulogne, in P^èardie, neemende, weder te rug te Calais, na een aantnerkeivk gedeelte van
F'rankryk tweemaal doorkruist te hebben. - Zyne manier van
fchryven is tot aan 't einde dezelfde als in 't begin; hy geeft
gemeenlak een kort verflag van 't merkwaardigfte dat hem
ontmoet is, en doormengt zyn verhaal met leerryke aanmerkingen en geestige invallen over veelerleie foorten van byzonderheden, die hem voorgekomen zyn. Tot eene proeve hier
van ítrekke een gedeelte van den Brief, waarmede dit laatre
Stukje aanvangt. Op zyne reis door 't l;.andi'chap Dauphiné,
trok hy, behalven door andere plaatzen,: ook door Vienne,
niet meer dan vyf uuren gaans van Lyon gelegen; zyn verhaal
en verdere bedenkingen ,by 'de melding zyner komlie aldaar,
luiden aldus.
„ P'ienne is eene zeer oude Stad, en , was voortyds eene
Romeinfehe Voikplanting. De Cathedraale Kerk is, een groot
en treflyk Gothisch gebouw ; en in dezelve is Bene fraaie Graftombe van den Cardinaal'na MourtTMOiN; in de bewerkinge ,
-

men zegt, die van

naar

aICHELIEU in

de Sorhonne evenaaren-

de. Maar dit wordt zo gezegd door perfoonen, die geheel
niet bevoegd zyn om 'er behoorlyk over te oordeelen. Her
is, inderdaad, een kostbaar, maar tevens ellendig, (luk werks,
wanneer het om den prys dingt met de werken van GIRARDEAq. Omtrent Bene halve fEngélfche]myl van de Stad, is eer'
treflyk Romeinsch Gedenkteken , eene kantzuil (*) , die ge2egd wordt, ten tyde der Romeinen, op de marktplaats gef#aan te hebben. 'Nog is in deeze Stad te zied eene vloer van
Mofaïk werk, eerst voor weinig jaaren ontdekt, inderdaad
verwonderlyk fehoon, en na genoeg tien voeten vierkant,
fchoon niet volkomen in haar geheel ; zynde, kort na dat zy
ontdekt was, door eenig kwaadaartig volk, it den nacht, uit
-

enkele baldaadigheid, gebroken.
In deeze Stad had men my [de Herberg] de ronde Tafel

aan-

(*) [Pyratnide.]
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;Mngeprezen. Maar dewyl 'er twee an dien naam zyn, de
groote en de kleine, moet ik u de kleine aan pryzen. Want van

alle verlchrikkelyke Vrouwen, welke ik ooit naby kwam, heeft
Madame ROUSSILLION - de minst zoetluidende tonnen. Haare
Hechte behandeling, evenwel ,bezorgde may de eervaneenezeer
aangenaanle kennis, den NC arkgraave DE VAL*N, die my befchaatnd maakte, door ons Bene beleefde oplettèndheid te too.
nee, welke wy geen recht hadden te verwachten. Maar deeze is eerie, onder veele rttdére aangenaame.omfandigheden,
welke vreemdelingen, die in Frankryk reizen, ontmbèten. Fatzoenlyke luiden , in Frankryk, zien nimmer Vreemdelingen
kwalyk behandelen, zonder zich voor dezelven in de'..bres(Zr te
fellen, en ik hoope, dat de fatfoenlyke luiden in Engeland,
welken rróaATIUS noemt : Britannes hospitibus ferot (*:), derelver voorbeeld.- zullen volgen`, dewyl dit een fluk van recht•
vaardigheid is, jegens Vreemdelingen, in Welk Land, of van
welk Land, - zy ook mogen weezen ; het is, anderen doen,
gelyk men zelve- zou wenfehen dat ons gedaan wierd. Dat
vooroordeel, dat in Engeland, zelfs bv fommige luiden an
fatfoen, de overhand heeft, tegen de Franfche Natie., is in
den boogsen trap onedeltnoed'wg; ;ja, het is meer, het is eene
fchandvlek voor de Natie. Wanneer ik my herinnere, met hoe
veel gemak, en ` Onbelemmerd, ik zo veele groote' en kleine
Steden, en wyduitgefrekte Landfchappen, doorgetrokken ben,
zonder dat my eenige fèhyn van baldaadige' ruwheid wied
aangedaan, blooze ik op de gedachten, hoe een Franschman,
indien by geen beter figuur maakte, dan ik deed, zou behandeld zyrt 'gesvorded op eersen tocht door Britannie (t).

— Myn

(*) [De jegens Vreemrtelingen woeste Bribers. HoR, L. III. Od. IV. vs, gg.1
(fl Men kan zig uit de nevensgaande Plaat, vertoonende zyne Maiilet•

van reizen, eenigzius een denkbeeld- vormen van-de figuur, dié by maakte;
ter ophelderinge waar van nog liet volgende dient. De --leer Thickneefe :had.
zynen Vriend op zyn vertrek uit Calais voorheen gehield, dat by aldaar
een Tranlchen cabriolet gekost had voor tien guineas; (welken by voorzien
had van alle gemakken, ohs heit en zyn Huisgezin, met zyne pakkaadje
te viceien;) en een zeer fraai Engelsch koetspaard, doch dat een weinig
aansnor(}i„ was, voor zeven guineas. '.liet dit rytuig,flegrs door één paard
betrokken, volvoerde by zyne geheele reis. „ En ik kan," fchryft hy, by
zyne terugkomst .te Calais, „ u no onderrichten, dat, wanneer ik deeze
„ Stal verliet, het beest .aart den mageren kant was, Qn gen Zeeren rug
„• en fchoft had; welke beide door zorge en oplettendheid' fchielyk ge„heeld waren, en dat liet te rug gekomen is -dik en vet, en niet eer,.
,, hair uit zyne plaatze, fchoon by twee volwasfen lierfoenen°, [te weeten
» debt Heer Thickneefe en zyne vro>rw, twee kinderen, het eene dertien
,, liet andere tien jaaros oud, een zeer zwaaren Fran1chen Cabriolet, en al
» onze pakkaadje, ja genoegzaam alle myoe goederen, have, en waereld„ lyken eigendom, te trekken had, op de uit -es: t'huisreize; uhtgezonderd
,, tasfchen Lyon en Pont Si. Efprït, Cette en Barcelona op de utireize a
" en rusichen Lyon en deeze Stad of 'Calais, in het te • rug- komen•"
-
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Myn Aap, met een paar grote £ranlehe laarzen, en
zyn hair en queue. reed dagely,ks. eet igC uuren als postknecht
op myn llerk paard. Zulk eeg, gezieht, nloogt gy wet denken, bragt •óud en, jong, .ziekten lam, voor den dag om na
hem en zynen meester te kyken, Jocko zette heele Steden in
beweeging, maar haalde nimmer zynen. meester eenigen hoon
op den hals. Men kwam uit om hern- te, zien, en re lachen, maar
nooit om ons te befpotten of te beleed.+gen, De Rostjongens,
het is waar, vonden geen vermaak, in te zien, dat hunne
Broederrehap dus ten toon ge, field wierd , op myn klein Tooneel;
maar zy lieten dit zelden..arlders blyken dan door eene deftig ' groete; ent : fomtyds noemde een vrolyke knaap hem kameraat, en boog zich voor Yotko. . Zy konden ,nett lachen om
zyne, ílechte wys van zitten; want geen van hun reed met
meer gemak, of droeg een fraaier gegaloneerden rok. De
Heer DE SUFFON zegt,, dat de Meerkat en de ,reap (en de myne behoort tot de laatfe loort, want by heeft, geen ikaart)
hunne grynzingen of het kletteren met de tanden eveneens
doen, zo -om hunne gramfchap te, toonen, als qm hunne begeerte , te kennen te given =•, Met alle behoorelyke eerbiedig
voor deezen grooten kenner der Natuurlyke Historie,-heid
moet. ik verlof verzoeken om te. eggen, dat zyn e aanmerking
niet heel naauwkeurig is : 'er, i$ zo veel onderfebeid tusfchen
de grynzingen van ,mynen acko, wanneer by toornig of hon..
gerig is, en wanneer by erynst, om zyn genoegen te toonen,
als 'er is in een man,. wanneer by in toorne met de tanden
knarst . of lacht uit vrolykbeid.
„ Tus' elzen .,4rigon en. deeze Stad, ontmoette ik een danzenden Bjer, berehreden door een 14ap: dewyl het op; den
g€rooten ivech was, vroeg ik verlof bm 7ocko aan zynen Grootvader anti te bieden; want zodanig fctieen by te zyn, beide
in ouderdom en grootte . De hyecnkomst, 1'cboon', zy beide
ruannetjes waren , was • zeer aandoenlyk. • Nooit votving eert
vader zyn lang Verloren kind met neer fcliynbaare genegenhéid, dan de atede Heer -rnynen Yocko deed; by omhelsde heng
niet de grootfte tnazte van tederheid, welke men zich khn
verbeelden, terwyl de jonee Heer, (gelyk meer jonge Heeren
van het tegenwoordige geflacht) eene volmaakte onverfchilli{gheid liet blyken. Op myn geweten, ik geloove, dat 'er eenige bloedverwantfehap tusfchen hen was, of de verwelkoming
zonde meer van weerskanten gelyk geweest zyn. Tuslchen u
en my, indien ik weder in Engeland hond te komen, geloove
ik, dat ik misfehien eene droevige party zou maaken in zulk
eene byeenkomst. 1 Dit is eene bedroevende bedenking : maar
rrrogelyk zyn de zanken wyslyk dus gefchikt, met oogmerk,
om de men(chen, naarmaate ay ouder worden , ie fpeenen van
de voorwerpen _hunner waereldfche genegenheden, op dat zy
te gereeder zich overgeeven aan de behluiten van het noodlot.
Die
:
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Die goede man, Dr. ARBUtHNOT, fcheen de nadering des
doods niet, zo zeer te vreezen met opzicht op zichzelven, als
wel om de grievende tegenfpoeden, welke by reden had te
vreezen, dat dezelve over zyne kinderen en huisgezin zouden
brengen ".
Op zodanig eene wyze is zyn verhaal gemeenlyk verlevendigd door invallende bedenkingen, die haste lei amheid of
aangenaamheid hebben. Begeert men hiervan nog een ander
flaal , men vindt 'er, onder veeie andere , een' in zyn Iaat.
ften brief uit Parys, in Weken hy, na het Koffyhui3 'van Mon.
fleur en f4adame FELIS au caffé de Conti, tegen over de Punt
Neuf, aangepreezen te hebben, als het beste en bestgelegen
Koffyhuis in Parys, onz menfchen voorby te zien gaan, in deezer
voege uervalgt.
„ Ik fta verbaasd, dat, daar een zo oneindig getal van menfchen leeft in eenen zo naauwen omtrek, (want Parys isgéenzins zo groot als Londen) men toelaat dat de tyken op zulk
eene wyze als men hier doet, of in de Stad, begraven worden. 'Er zyn verfcheidene grafkuilen in Porys , van eene bystere uitgefrektheid en diepte, in welke de donde licbaamen,
het eene naast het andere, geplaatst worden, zonder dat 'er
eenige aarde over gedaan warde, voor dat de onderfte laag vol
is. Dan, en niet eerder! bedekt hun eene dunne laag vat.
aarde, en eene tweede laag van lyken komt 'er bomen' op, tot
dat, door laag op laag, en Iyk op lyk, het gat gevuld is met
eenen hoop van mensthlyke verrpttinge, genoeg om eene pest
te veroorzaaken. Deeze plaatzen , her is waar, zyn befloten
binnen hooge muuren; maar daardoor kan, evenwel, de lucht
niet verbeterd woeden; en het denkbeeld van eene verzameling
van rottende 9yken, in één graf, zo dunnetjes bedekt, is zeer
onaangenaam. De begraavenisfen in Kerken worden ook dik
voor de Priesters, en de menfchen die liet lyk-wylsdok
vertellen. Maar ieder mensch, en ieder ding, te Parys, is zo
leevendie, da f geen viel zich bemoeit met de dooden. Ik
wenschte dat ik een Franschman, geboren ware. De
Frapfchen leeven, als of zy nooit zonden kerven. De Engelfchen ílerven geduurende Jrws ganrjche eeven . en, evenwel t
zo als LODIttWYK DE XIV zeid^e, „ denke ik niet, dat sterven
„ eene zo moCilykn zaak is:, als de menfehen .zich gewoonlyk
„ verbeelden, wanneer zy 'er slechts in ernst de proef van
„ neemen." Ik ben verzekerd, dat de dood een grooten trotst
aanbrengt, te weeten, dat men dus verlost wordt van een on
eindig aantal van fchurken.
„ Ik moet u, eer ik Paris verlaate, nog vertellen, dat ik
eens overgetapt ben na Mor11, om de Koningin te zien. Den
Koning had lit voor negen jaaren gezien: maar toen was hy
geen Koning over acht (*) utillioenen van menfcben, en over
het
ri*) [Dit getal is v.cl to l leen geheid, en zou heter overeenkomen suet
de
Nn 2
,
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het fchoonfte Land onder de Zonne. Evenwel fchynt by niet
zo zeer zich re verheffen op zyn magtig vermogen, als men
wel zou mogen verwachten van een zo jongen Vorst, maar
heeft een deftig en peinsachtig voorkomen. Men vertelt my,
dat by veel werk maakt van den arbeid, en zyn best doet on1
zyne Onderdaanen - gelukkig te maaken. Zyn beluit, om uitla
de Kinderziekte te doen inënten , onmiddelyk na dat by in de
regeering van zulk een Koningryk was opgevolgd, is een bewys, dat by Bene groote maat van kloekmoedigheid bezit. -In
Engeland zou men zulk een beflgit met onverfchilligheid heb
aangezien: maar in Frankryk, daar het gros des Volks-ben
niet gelooft, dat de inënting den Lyder beveiligt tegen een
tweeden aanval; daar ale Geestelykheid, in het algemeen, dezelve, zelfs in een Godsdienftig licht, als fchadelyk befahouwr;
en - daar de Geneeskundigen, by gebrek van oeífeninge, de
behandeling deezer ziekte niet zo wel vethaan, als dezelve
in Engeland bekend is, mag ik waagen te zeggen, zonder dat
ik van vleierye befehuldigd worde, dat het een heldhaftig befluit was. Voeg hier by, dat, gelyk de Koning Wist, dat, in.
dien zyne Onderdaanen zyi voorbeeld volgden, het werk voor
moest gedaan worden door hunne eigene Heelmees -namelyk
zich ook geheel -aan derzelver be--tersnfkudig,by
handelinge overgaf, niettegenífaaiide, zo ik mecne, SUTTON Opp
deezen tyd te Parys was.
„ De Koningin is van eene fraaie gedaante', fehoon , en ten
uiterlfen -leevendig, kleedt zich in den tegenwoordigen fntaak
van hoofdferfelen, en zonder halsdoek, en fpreidt daardoor
een allerlieftlen hals ten toon.
„ Ik zag in een porselein -winkel , te Parys, de beeldtenisfen van den Koning en van de Koninginne, fraai uitgevoerd,
en zeer wel gelykende, in porselein. De Koning fpeelt op dis
harp, en de Koningin wordt verbeeld haar werk neder te leggen,
om nar.Ot-fpeelen te luisteren. De- beide beelden, otlitrent
ecn voet hoog,. waren geplaatst in een fraai vertrek, en het gekeel was het. aartig(ie tuk poppegoed, dat ik immer zag. De
prys was dertig guineas."
Laatstlyk zyn by deeze Brieven nog gevoegd , AIgemeer^e
Onderrichtfpgen voor Vreemdelingen, die in Frankryk reizen, wel
leerzaams- Reislesfen bevatten, die veelen te bade-kently
-

kunnen komen.

de, bevolkir gge van Grnotbrittannie. Ilet Eettil der Itiwnnnereu vsn Frinkryk wnr it gerekend op uiiattcnt tweei ntwintig millíveneri. Zie ri. 5,
ryozccv S, In14ding ,tet de Staatkunde van Europa, lice D. bl. 266, enz.
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Index & Argumentum Epistolarum ad D. ELASMUM Roterodamum, cum nonnullis alas, ez Bibliotheca EedsMi Autogra..
phis, que none adfervantur Lipfiae , m Bibliotheca j. an.
BURSCHEJt Prof. Prim. & Sen. Ord. Th. Lipt. &c. &c. &c.
Lipfn apud G. G. Sommerum, 1784. Absque Prefatione So
pp. in oa. f. maj.
;

Eene verzameling van Brieven , door veele Geleerden en
Mannen van Aanzien, aan den beroemden Erasmus gefchreeven, en door hem opzetlyk byeenbergaderd en weggeleid, is,
zedert vegle jaaren , als heimelyk, bewaard, eerst in Zwitzerland , vervolgens in bÍolland, en laatstlyk in Engeland. Van
daar is dezelve guníiig vereerd aan den vertna irden Lelpfiger
Hoogleeraar Burfcher. En deeze , dien Letterfehat bezittende,
heeft met de uitgave van dit Gefchrift, behelzeride ° een Register rleezer Brieven, niet melding van derzelvet Inhoud, waar.
by ook nog komt die vn Benige andere Handfchriften, uit de
Boekery van Erasmus , der geleerde Waereld den dienst gedaan , van haar dien Schat te leeren kennen.' Ten deezen einde heeft by aangetekend, door wierf de Brieven gefchreevon zyn, (welke Perfoonen hy gemeenlyk kortlyk ten
aanzien hunner waardigheid, enz. aanduidt ;) verder, van waar
en wanner dezelven gefchreeven zyn; als mede hoe ze aan.
vangen, en welke onderwerpen ze behelzen. Kliar_
heidshalve zullen we zyne melding van den hier eerstgenoem..
dien Brief plaatfen,
Ao. 1520.
,rACOBI WIMPHItLIN6I , SChletftadieIEJS, Theologi & Historici
cel. Ex Schie Indio , Esto onihi. Incipit: Opto Herasmum meurn
fore longevum. Dieft de hominum erga fe iniquitate; de fua
I'pe vita: m?lioris ; de folatio, ex Erasmi Libris capiendo.
Op eerie dergelyke wyze maakt de Hoogleeraar alle deeze
byeenverzamelde Brieven kennelyk, en fchikt dezelven in eene agtervolgende jaarordè ; 't welk hy ook met betrekking tot
de andere bovengenoem ie Handfchriften in 't oog houdt.
Daarbenevens vindt men, tot meerder gemak, aan 't einde
van dit Gefelrift, nog een Alphabetisch Naamregister van de
Schryvers, met aanwyzing, waarvan derzelver Schriften, in
de gemelde jaarorde geplaatst, gewag gemaakt is.
Hierdoor verleent de Hoogleeraar Burfcher den oefengraagen
gelegenheid, om na te gaan, hoe veele byzvnderheden in deeze tot nog verborgen Papieren gevonden worden; waarvan ze,
by tyd en wylen, ter ophelderinge van het voorgevallene, ge duurende de jaaren r52c-1s35, ((taande welk tydverloop
deeze Brieven gefchreeven zyn,) een nuttig gebruik zouden
kunnen maaken. Wy twyfelen niet ot de 1-loogleeraar, die
-
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deezen Schat dus ontdekt heeft, zal tover gewillig zyn, on

denzulken , die hem heuseblyk om een of ander lader verflag
desaangaande verzoeken, hierin de behulpzaame hand te bie
-den.
Gefchiedenir der Menschlreid, door J. rsar,IN, Dr. in de Rechtere
en Raadfchryver te Bafel. Tweede Deel. Uit liet Hoogduitscb,
treur den vierden en vermeerderden Druk. Te 4mflerdam, by
J. Weppelman, 1784. Behalves den Inhoud, 344 bladz. ir

gr. oEtavo.

et oogmerk, de inhoud, en het beloop van dit Gefchrift
is den Leezer, uit het geen wy wegens het eerlie Deel
gezegd hebben ( 4), bekend; er daar de Heer Ifelfn, in 't
reeds befchuuwde, den Mensch nagegaan heeft in den Raat
der Natuur, in dien der rvildheid, en in 't begin van den befcl;aafden iaat, tot de vastjdeilink van de huislyke fa`menkevsng,
zo gaat by thans nator rlyk over tot het vestigen onzer aan
op -den - vóortgag der Gezellig3aeid tot den Burgerlyken-dagt,
Band. ---- Ter- ontwikkelinge van dit Stuk, [laat by eerst
dien ubortgeng in 't algemeen gade, zo niet betrekkinge tot
Nlenfehen die ruwe Landen, als die zagter Gewesten bewoonden; en toont dat de tr^apswyze vorderingen, hoewel !poediger by de laat(ien dan by de eerfIeti, niet dan van langzaamerhand plaats konden hebben; welke vorderingen de Autheur
Zeer geleidelyk ontwikkelt. Op de algemeene voordragt
biervan, laat by wyders volgen Bene byzondere overweeging
van de voortgangen der befchaafdheid, by de Oosterfche Volken ,
by de Grieken en Romeinen, en iaatstlylc by de hedendaagfche
Euro p ifche Natien. De Heer Ifelin levert ons hier Bene oordeelkundige befehouwing der gefchigdenisfen van de befchaafde Volkeren ; welke ons doet zien, hoe veel het in hebbe
eerie Natie te befehaaven, diq befchaafdheid ftaande te houden,
en allengskens tot meerdere volmaaktheid te brengen : waaromtrent zyn Ed. verfeheiden o p merkingen aanvoert, die van
een leerzaam nut zyn. Wet inzonderheid, (am ons tot
een byzonder. gedeelte zyner befehouwinge te bepaalen ,) leerk
by ons in agt neeinen, hoe 'er onder at merkelyk befehaafde
Natiën nog Reeds overblyfzel§ van Barbaarsheid gevonden worden; die men we), ° als aan dezelven gewoon zynde, zo niet
inziet, maar 'er egter inderdaad toe behooren. Veelen zal het
íiaastdenkelyk in den eerflen opflag zo niet voorkomen ; maar
men leeze, en beoordeelo, als men kan, onpartydig 's Mans
volgende bedenkingen, wegens de Overblyfzelen der Barbnars-

heid

(4) Zie bovcn, bi. 24o.
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held onder de Edelen de Ryken en de Voornaat3en, waarom.
trent by zig aldus uitdrukt.
„ Indien de Edelen, de Voornaamen,de Ryken; indien dee.
ze voorbeelden van het Volk, aan welken de onder ben krui_
pende hoop zo angftelyk tracht gelykvormig te zyn, wáarlyk
befchaafd waren, zo zouden Zeden, Menfchelykheid en Recht_
Chapenheid veel gemeener zyn. Dan, hoewel "vreedzamer dan
voor een paar Eeuwen, zyn toch verre de minii:en van deze
fchitterende Stervelingew in den grond redelyker. Ook- flaan
nog de meesten van hun onder het juk der Zinnelyk'teid en
der Verbeelding, maar van eene verzachte, van eene niet meer
woedende en boosaartige verbeelding. ' Zy hebben de maunelyke Barbaarsheid hunner Voorouderen grootendeels verlaten.
Dan zy fchynen des te dieper in de verivyfde Buiterafporighcdeaa
der Wildheid vervallen te z3n.
„ Nog voor eene eeuw, had de eerste in de meeste Euro_
pifehe Landen de geëerdfte plaats. Het Drinken bekleedde
toen by'na de aanzienelykfe post; en Menfchen, die tot Denken at re flaaperig waren, vergoedden zich daardoor, gelyk by
de Barbaarfche Wilden, het gebrek van denkbeelden. De 7agt,
•tie vuurigile Hartstocht der Barbaaren , was, zo als het Tweeg,e_
vegt, het geliefde voorrecht der Edelen en der Magtigen. [?e
groffte Onwetendheid, de ruwfte Wraakzucht; de onverlandlgie Eigenbaat, waren by hun fchier algemeen, en verdikte elk
goedaartig zaadje van Menfchelykheid en van Gerechtigheid.
„ Zedert het begin van onze Eeuw is ook in dit ftuk de
toefland van Europa byna doorgaans veranderd. De verwyfde
Driften en Neigingen verkrygen dagelyks eene merkelyke overmacht.
„ De zucht, om door allerhande kinderlyke OpfchTker zonen
Perfoon luisterryk en aanzienlyk te maken. De fmaak' van
Kleinigheden, van buitenfpoorige Optooiiels, Zwier, enkel wezenlyke eigerfchappeil van de Wildheid, nemen in liet zo befchaafd Europa dagelyks meer. de overhand, en worden gewig.
tige bezigheden voor een oneindig gedeelte van Perzoonen van
beiderlye Gelagt, die billyk hunne Zielen aan edelere pooeingen, en hunne onkosten aan nuttiger en hoger oogmerken
moesten toewyden.
„ Het Spel, eene andere heerfebende neiging der, Widen, is
zulks ook van onze belchaafde wereld. Men heeft reeds lang
gezegd, dat het alle standen gelyk maakt; dan het doet nog
grooter wonderen. Als eene on,pitputbare bron van gedachten
voor hem, die envermogend is om te denken, maakt het alle
vatbaarheden, alle gaven, alle 'verdienften, gelyk. Het deelt
-aan den Dotàikop in de gezelfchappen de waarde van den Ver_
ftandigen mede; het verheft hem boven dezen, door een gros
ter geluk , en zelfs dikwils door eene groter hebbelykheid.
liet is billyk voor den kleinen , voor den middelmatigen Geest
Nn 4
on-
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oneindig dierbaar,nadien het hem van de vernedering bevryd,
waaraan by anders in een goed gezeli'chap zon onderworpen
zyn, en nadien het hem zo dikwils en zo ligt de zoetigheid
van een gelukkig gevolg, van overwinning, van Triumph doet
genieten. Het Spel, het welk den grooten hoop zulke gewigtige voordeelen bewyst, en zo veel kwaad toevoegt; dat zo
veere buiten(^poorigheden verhoed ,en zo veele veroorzaakt; dat
aan zwakke zielen eene zo aanmerkelyke workzaamheid mede
dikwils edele niet minder vernedert: Hei Spel is-delt,n
een waar behoefte voor Lieden van Staat, welken zo veele
ledige oogenblikken tot Benen inoeilyken last worden, en die
hunne ledige levenswyze noodzaakt , om kostelyke uuren als
te dooden , welke Wyzen en Deugdzaamen met geld zouden
koopen.

,

„ De Barbaar kent eindelyk geene paalen voor zyne begeer,
ten, dan die van zyne kragten, en die, welke heat de vrees
voor eene hoogere raagt voorfchryfr. Noch Eer, noch Orde1
noch Matiglaeid houden hem te rug van de uiterIle buiten.
fpoorigheid. Ook hierin is hein de arote wereld gelyk.; dus
noemen zich die genen,welke aan de Hoven en in de Steden
de ledige plaatzen vervullen. De Galanterie yan onze tydeii,
oneindig verfehillende, van de eerbiedige en befcliaafde Galantocie der Ridderfchap, is daarom niets anders dan een te rug
keeren tot den hand der Wildheid; en wy moeten haren eer
zoeken , waarheen de fynere-itenorfpgdlschen
VVernufren thans de Deugd, de Orde, en de Huwelyksliefde
willen verzonden hebben.
„ Dus zyn de zonderlinge pracht, de buitengemene weel•
de, de tomelooze uitgelatenheid en andere buitenfporighedcrt
van onze dagen, niets dan verfynde overb]yf7,els der Barbaarsheld. Derzelver verderfelyke invloeden maken den voertgagg
tot eene waare volmaaktheid voor byzondere Menfchen oneindig zwaar; bepalen zyne- gewaarwordingen tot here zelven;
dreigen door cone te verregaande vermeerdering van behoefte
byna elk kostbaar zaadje der waare Vriendfchap, der Menfehenliefde, van den openbaaren Geest, van de Gerechtigheid, vats
de Redelykheid, van de Waarheid, en elke gezellige Deugd
te verflikken, en de groffle Eigenbaat, en laaglie Eerzucht ,in
alle Zielen te doen zegcvieren.
„ Ondertusfchen moeren wy ook aan onze Tycigenooten die
Gerechtigheid wedervaren laten, die huif toekomt. Hun ver.
eierf is veel ntenlchelyker, veel vernuftiger, veel nutrer, dan
dat van hunne Voorouderen, welk van onze Predikanten voor
Deugd aangepreezen word.
„ De Rykdom en de Overvloed, welke het te wege brengen, verplichten ook de verdorvenllen, ow het behoud van
Orde, van Zekerheid on van Gerechtigheid te wenfehen ; en
die Meusch, wiens voordeel orde en zekerheid nuodig maakt,
is
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is in de oogen der Rede altyd dierbaarer, dan die , welke alleen
dan vergenoegd en blyde is , wanneer wanorde en twist heet..
fchen.

,, De gekunftelde Smaak, de liefde tot het valfe1 e Schoone,
en alle Kinderlyke Neigingen, welke de ydelheid, van onze
Eeuw voeden , veredelen in de daad kleine Zielen niet, maar
zy verzachtt.,n dezelve, en houden haar van veel kwaad af, dat
zy by de ruwheid hunner Vaderen zouden geoefend hebben.
Voor den beteren en meer edelen fmaak baanen zy den weg,
en zy verwekken altyd eene gelukkige naarfisigheid, welke ontelbare elendelingen, die voor honderd jaaren niets dan werk
wanorde en voorwerpen van mededogen , of van-tuigenva
verachting, of zelfs van openbare wraak zouden zyn geworden, tot nuttige en dierbare Leden der Maatfehappy maakt.
Dus zyn Menfchen, welke door hunne verkwisring, en door
hunne ydelheid , de naarftigheid hunner Medeburgeren opwek..
ken, .hunne vlyt' beloonen, en dus ontelbare uit de ellende
en uit de traagheid trekken; dus zyn Menfchen, die, fehooa
zy eenig kwaad, fchoon zy niet alle goed doen, wat zy doen
konden, maar echter andere aan het werk helpen, veel dierbarer dan zulken, die nog meer kwaads doen, en de Vlyt,
Naaríligheid en Welvaart van anderen ftremmen en vernietL
gen.
„ Eindelyk toègelhaan zynde , dat de Gastveyheid en zelfs cie
Weldadigheid van onze meeste Tydgenooten ydele vertonning
is, zo is nochtans de getemde, de zwakke Mensch altyd ligter
te verbeteren , en tot de waare oogmerken der Burgerlyke
Maatfchappy, tot de algemeene Welvaart te brengen, dan de
Wilde en Onbandige. En wanneer geene niet zelfs goed en
deugdzaam gemaakt word, zo zyn toch zyne Kinderen veel
meer tot Deugd en tot de Verlichting opgeleid (*), dan die
van de Barbaaren.
„ Zo geeft zelfs het verderf van onze tyden on troostelyke
vooruitzichten voor het toekomende. Zo mogen wy hoopen
dat onze Nakomelingen gelukkiger zullen zyn dan hunne Va.
-

deren."
O Onder tien Perfoon^n, die sedert twintig jaren gehooren zyn,zal
'er nauwlyks édn zyn, die niet naar evenredighn^d beter aal opgevoed we zei dan zyn OtWers. "
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proeve van Poétifchie Mengelfioffen, door het Diehtlie,•end Kunst-,
genootfchap, ender de fpreuk: Kunstliefde (paart geen Vlyt.
kn Prijsvaarzen. Xde Deel Tjte Stuk. Jo Leyden, bij C. v.
Hoogeveen junior, P. van der Eyk on D. Vygh, 1784. In
g►. octavo, i56 bladz.

Het onderwerp der Prysvaerzen, hier medegedeeld, is de

Verheerlyking van Christus op den Berg; waarover drie Dicht
worden, welken ieder in hunne (hort voor -íiukenafgv
uitgevoerd zyn. De Dichter J. H. v. d. Palm heeft-treflyk
den gouden Eerpenning weggedraagen; de zilveren is toegeweezen aan . v. Dyk , en het Dichtiluk van P. Haack is
waardig gekeurd, om als een Accesfit gedrukt te worden.
Voorts behelst dit Stukje, naar gewoonte, een aantal van
Poétifche Mengeijlqffen, die , bet zy ze érnfige onderwerpen
voor den geest brengen, of in 't boertige opgeteld zyn , meer
hunne gevalligheid hebben. Onder die van de laatRe-eridls
foort is de volgende Satyre op de Astrologisten , Welke wy
om haare aartigheid in deezen plaats zullen geeven. Zv heeft
ten opfchrifte, De fchim van LUDEMAN aan HERSCHEL, ÓntdekIer eener nieuwe Planeet, en luidt aldus.

Walel wel! geleerdheid wint met woeker!
't Is vreemdheid wat men hoort en ziet!
Gij, Muzikant en Starrenzoeker,
Baart snij nu eindlijk ook verdriet.
'k lyas in mijn' tijd een kooggsleerde;
Ik zag met vreugd dat iedereen
Mijn kunst in 't Starrenlezen eerde,
Dat ieder, maar vooral 't gemeen,
Tat mij liep, niet flegts om zijn kwaa{en
Te doen in 't nanagtswater zien ,
En zoo veel hulp bij mij te haalon,
Ells mijn geneeskunst hem kon bin;
Itlaar om uit Starren en Planeeten,
Zo als ze , op elks geboortedag,
Zig voegden, door mijn' mond te weten
Wat nimmer jlervling weten mag.
Ik werd, om dit Planeten lezen,
Daar mijn voorfpelling vaak in fchijn
Vervuld werd, als Profeet geprezen;
De mensch wil tog bedragen zijn.
Hee 't was, liet gaf mij roem en voordeel;
En dat ontfiak mijne eedle drift,
Om mijne orakels aan het oordeel
Fan vijs en dwaas, in fehrift op fchri ft,
Dat
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Dat ik in druk gaf, te onderwerpen,
Schoon 'k zorg droeg , dat geen mensch daarin,
floe fijn hij zijn verjiand mogt fcPerpen,
Oott vond een vastbepaalden zin.
'k Moest naaaken , dat apen mijn voorzeggen
Altijd op eend of andre wijs'
í16.r juist bewaarheid uit kon leggen;
En zoo behield mijn kunst den prijs.
Mijn Starrekunde bleef bij 't oude,
Door Ptolotneus reeds geleerd,
Die zoo zijn waereldjpelfel bouwde,
Dat alles tig om de aarde keert.
De Zon liep om, dit kon niet faalen;
Zoo zag men telkens ook de 11/laan
En 't vijftal hoogre Starren dwaalen,
Eik in zijn afgeperkte baan.
'k Had dan een zevental Pianeeten;
Voor elks regeering 1vas altijd
Eén jaar van zeven afgemeten
Em ;a dag van ieder week vewijd :
Op elk der zespaar hemelteekens
Was één der maanden toegepast.

Ik meende dus, — veel tegenjprekens
Lerftonsl ik niet — mijn kunst ging vase.
Ik hoorde wel geleerde Mannen,
(De eernaam is hun, graag gegund,.)
Iii done f eliing t' fanierajp ;enen :
, De Zon float vast in 't middcnpunt ;
„ Ze is Zeen Planeet; de Maan daartegen
Is fl gts een svagter van onze aard,
„ 1)ie jaar op jaar regeert, en zegen
„ In ieder maand voor 't rrersci dcrn baart
„ Mercuur loopt ko?iderdtwintig1;u en,
„ Terwijl 't Saturnus éénmaad doer,
Zijn kring in 't rond; wat bijster divaaien
., Dat elk één jaar juist lieerjchen moet
Dit worp mijn kraam wed 't onderet boven;
Ik liet hen evenwel begaan ;
Want niemand van die mij gelooven
Kan dat tog in den grond verf aait.
Ik dagt ; dit is mij nog om 't even:
Wat Sol en Luna dan cok zij,
Met vijf Planeten maakt liet zeven,
Daar komen tog geen meerdre bij.
Maar! ... nu nog een Planeet te ontdekkei'^
Dat 's erger! zulk een ague Star
-"'

Diet ieder aalt mijn kuu7t i
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Nu is mijn flelzel in de war...
Ik maal om iets daar op te vinden:
Maar, hoe ik mij heb afgefloofd,
Nog tast ik om, gelijk de blinden,
En breek vergeefsch mijn fchimmelioofd.
Dan denk ik wat? die George dwaaler,
Of Uranus, die zoo veel tijd
Elks oog ontweek, die uil, die draaier,
Is at 't bewind voorlang reeds kwijt.
Dan weer: hij loopt in zijn beperking
Een (chip vol mijlen van onze aard
Te ver, --- geen wonder dat zijn werking
Hier geen den minften invloed baart.
Dan weer bedaard : indien hij egter
Tot ons Planeetgeiel behoort,
Dan heeft hij invloed, goed of flegter;
Maar dan is al mijn werk verhoord!
Geen weekdag fchiet voor hem meer over;
Ook gaan de jaaren uit Nunn' kring:
Kortom; hoe ik met fijffren toover,
Ik weet geen goede rekening.
't Is waar, de kring van zeven jaaren,
Waarin bij beurten elk Planeet,
Keu, hitte, droogte of oogt zou baaren,
In ieder jaar dat naar hem heet,
Is lang betoogd niet uit te komen ;
.7a dat al veel liet grootst verfchil
toast in die jaaren was vernomen:
Dus dag: ik ook eens: -nu ik wil,
41s ik een agttal jaaren reken,
Bezien , of 'de uitkomst beter fluit :
Maar, hoe ik mij den kop wil broeken,
Het komt met agt noch zeven uit.
41 raad mij h¢e ik 't zal beleggen...
Dit komt mij best voor: 'k wil de Maan
Poorts haar regeeringsbeurt ontzeggen,
Eel hellen Uranus dan aan :
En mogt ge 'er nog een agterhaalen,
Die zal de plaats bekleén der Zon;
mil moet dan wat aar de orde faalen,
't Is 't beste dat ik vinden kon.
Maar zoo ge 'er dan — ik wil 't niet hopen --•
Nog meer vindt tot mijn ergenis i
Dan haal de droes uw Teleskoopen
Naar de allerverf c die 'er is.
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vierde Boek van Mores, gewoonlyk Numè^i of dat
H
et
der Teliinge gebeten, uit hoofde van de menigvuldige
Volkstellingen, dle in 't zelve voorkomen , word in dit

Deel afgegeven, op ene foortgelyke wyze als de vorige
Boeken behandeld. Uit dien 'hoofde behelst het, by de
nieuwe Overzetting, een eental van oordeelkundige aen•
inerkingeri y die de Byheloefenaer met een leerzaettt genoe+
gen nader zal kunnen overwegen, en waeruit op velerleie
wyze nuttigheid te trekken is. Men neme, tot een Rael
hielvan, het volgende tafereel vats de reis der lera^liten,
tints hunnen uiltogt nit tgypteti, tot aen hunne komst
t p de grenzen van Kanaan , by den aanvang van het veer.
tigffe jaer, na dat ze uit Egypte getoogen waren.
„ Van Rammefes , daar de thttogt begonkwamen zy 3
door drie of vier legerplaatfen, by Piharirot aan de too•
de zee. Door de Egyptenaaren vervolgd, trokken zy,
over dezelve, door een wonderwerk, uit de hand hunneé
vyanden, gered. Aan de overzyde gekomen, konden zy
nu, regtsl}reeks doot't land der Philiftynen, naar Kanaan
getrokken, en, binnen weinig dagen, tot aan destelfs gren.
tien gekomen zyn. , Ilan daar zy nog niet , tegen derf
kryg, beftand, ja Inlet eens, tot eenets geregelden bur;
Rerftaat , gebtagt waren , liet God ze dieper dè woeftynd
Cntrekken, naar den berg Sinai, digt aan de roode zee,
ten zuidoosten van de plaats hunnes overtogts , gelegen 1
ten einde aldaar hunne vorming, tot eenen onafhanklykett
burgerlaat, tot Baud te brengen. Zy kwamen i er aan .3
in" t beein van de derde maand, na hunnen uittogt, veduurende twee maanden tycis, ia legerplaatfetl gehad heb
dus, na genoeg, In eenen geduurigen optogt,-bend;
zynde geweest. Ondertusfchen hadden zy aleer dan eens ij
wetens gekrelt aan water en fpyfen gemurhtureerd r eit
;
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werden telkens daarvan , door wonderwerken , voorzien.
Zy waren ook door. de roofzugtige Aunalekieten aangetast
geweest, doch hadden dezelven gelukkig afgeflagen. Aan
den berg Sinaï bleeven zy bykans een jaar geduurende 't
welke het Volksverbond aangegaan , de afgod
ery met het
guide kalf bedreeven en geltraft, de wetten gegeeven, de
tabernakel opgerigt en ingewyd, met een Evoord alle de eerifc grondflagen van ftaat en kerk gelegd werden. Dit alles
t'einde gebragt zynde, toogen zy, in de tweede maand van
't tweede jaar, regtslreeks naar Kanadn; betrokken drie
legerplaatfen, in korten tyd; braken wederom., meer dan
eens, in murmureeringen, uit, over 't oude bezwaar van
gebrek aan fpyfen , enz. en werden ook wederom van alles
voorzien, doch nu tevens, wegens hunne herhaalde oproeren, geflraft; kwamen eindlyk tot aan de zuidlyke grenzen
van 't beloofde land, en zonden verfpieders uit, om zig,
door goede kondfchap, wegens deszelfs gelegenheid, toi
cïen aanval, te bereiden. Dan hier ontzonk hun .de moed;
zy mistrouwden hunnen God, die reeds zoo veele wonde.
ren, voor hen , gedaan had, en weigerden te lehoorzaamen aan zyn bevel. Ook was het, zoo om hen, wegens
deezen afval te firaffen , als om hen des te beter tot de verovering van Palestina, en de vestiging van hunnen flaat in
't zelve, gefchikt te maaken , dat zy veroordeeld werden ,
om in 't geheel 40 jaaren, in de, Arabifche woestcnyeia, te
verblyven. Zy keerden derhalven wederom zuidwaards te
rug, en bleeven zig, geduurende de volgende 37 jaaren, in
die gewesten, ophouden, zonder eenigen nieuwen aanval
op Kana in , te onderneemen. En 't is van 't geen, in
deezen tusfchentyd , gebeurd mag zyn , dat Mozes ons
geen uitvoerig verlag geeft. Alleen moet men, in dit tydperk, plaatfen, hehalven Benige offerwet-ten, de ftraf van
den Sabbathfchender, den opiland van Korah, het wonderteken van Aiirons bloeienden Itaf, en de verfcheiden verordeningen, raakende het priesterfchap, gemaakt, (al het
welke van 't 15 tot het i Cap. van Numeri verhaald word;)
benevens nog die verfeheide afgoderyen, niurmureeringen
en afvalligheden , waarme@ de Israèliten, door hunne vol gende fchryvers , zie Jof. Q4: 14. Pf. 78 en io6. Jer. 7.
Ezech. 14 en r6. Amos 5: 26. Hand. 7:43. befehuidigd
worden. Daar zy nu, geduurende de zoo even gem. .
jaaren, niet meer dan 17 legerplaatfen hebben gehad , (zie
Num. 33.) blykt daar uit, dat zy, geduurende dien tyd,
niet zo zeer eene reis, door de woestyne, afleiden, als wel
kun
-
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hun gevestigd verblyf, in dezelve, hielden; alles door een
gerekend, meer dan twee jaaren vertoevende, in elke legerplaats. Men moet het volk dus, gedutrrende deezen
tyd, niet aanzien als een optrekkend leger, 't welk tegen
den vyaaid in aantogt is, maar als een gevestigde itani
van omzwervende herders, die, in de woeftyne leevende,
en heen en weder trekkende, even als de oude Herdersvoreen, de Arabieren, de Scythen en anderen Nomaden,
deszelfs hoofdleger, nu hier, dan daar neemt, naar mante de gelegenheden van weiden en • wateren voordeeligst
vallen; van 't hoofdleger, de kudden, in de omliggende
ilreeken, uitzendt; en zoo, door middel van deszelfs eigen lastdieren, als door dat der voorbytrekkende Karavanen, met de voortbreugzelen zyner kudden en de daaruit
bewerkte ftoffen, eenen min of meer uitgebreiden handel
dryft, en zig dus van veelerlei noodwendigheden voorzien
kan. Hoe veel voordeel deeze leevenswys kon aanbrengen, hebben wy in de voorbeelden van Abraham , Ifaak ,
Jacob, Ismaël, &c. gezien. En voor de Israëliten kwam
hier nog by , dat zy, grootendeels, door 't Manna gevoed , ('t welk vooral, voor de armer menigte, nodig
was;) zoo veel minder aan 't koopen van koorn &c., tot
hunnen daaglykfchen nooddruft, te bedeeden hadden. Geduurende deezen tyd, moet derhalven hunne raagt en rykdom meer vermeerderd dan verminderd zyn, en zy zig
genoegzaam its ftaat hebben kunnen (lellen, om zig, vgtr
de nodige wapenen of wat hun verder, tot den inval in
Kan .n, -bntlueeken mogt, te voorzien. Ook wordt Deut.
2:7. uitdruklyk gezegd, dat God hen gezegend had, in
al het werk hunner handen, dat hun niets had ontbrooken , en vs. 6. dat zy ook in that waren , • oun fpyfe te
koopen, voor geld, &c. Na 37 jaaren, .op deeze wyze,
te hebben doorgebragt, kwamen zv, in 't begin van 't
40 jaar, (zoo als Num. 2o. verhaald wordt;) '.te Kades in
de woedyne Sin, hunne drieëndertigfIe legerplaats, aan; en
de beftemde tyd hunner ftraf en voorbereiding nu ten einde loopende (*), begonnen zy, van dit oogënblik af aan ,
zig
(*) Men heeft naamlyk in de bedreiging of drafaahkondiging,
,

Num. XIV. 33, owe zoonen zinhen veertig jaren lang in de 'woes_
tyn omzwerven, onder the veertig jaren te betrekken het gehee-

le tydverloop zedert hunnen uitlogt uit Egypte : zy zouden,
in 't geheel, veertig jaren in die woestyne blyven. Verge&yk
.Num. XXXIII. 3 en 38. Dell*. XXIX, s. en Amos I1 ic.
0ná
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zig wederom tot den aanval te bereiden. Tot dat einde
verzoeken zy eerst eenen vreedzaamen doortogt aan die vol
niet, in hun oude land, woonende, hunne ei.-ken,di
gentlyke vyanden niet waren; en na van de Edomieten, die
zy, hierom, in de eerl}e plaats, aanfpraken, een weigerend
antwoord te hebben bekomen, trekken zy af, en nee men
een nieuwen omweg, die hen aan de grenzen van Sihons
Kontngryk brengt. Aan deezen Vorst het zelfde verzoek
gedaan hebbende, kreegen zy niet alleen ook van hem een
weigerend antwoord, maar by trok hun zelfs te gemoet, en
viel op hen aan; doch wordt geflagen ,. en verloor zyn geheele land, het welk dus de eerftg vaste bezitting wérdt,
in deeze gewesten, veroverd, door de Israëlieten; die ver
hunne veroveringen, in eene aaneenfehakeling van-volgens
zegepraalen , zoo onder Mozes , als in 't byzonder, onder
Jofua, al verder en verder uitbreidden. Ondertusfchen betrokken zy, geduurende dit 4ot}c jaar, tien onderfcheiden
legerplaatfen, van Kades, in de woeftyne Sin, tot aan Sittim toe , 't welk aan de Jordaan, en de grenzen van 't eigentlyk Kanaan gelegen was; en waren dus nu wederom
niet alleen in geduurigen optogt, maar begonnen zelfs den
ktyg, en maakten, gelyk wy ze even zeiden, een aanvang
met hunne veroveringen."

Leerredenen over de Bergpredikatie van JESUS CHRISTI Vs.
Door J. s. VERNEDE, in leven Bedienaar des Goddelyken
Woords, in de Wall/che Gemeente , te Amjlerdam. Uit loet
Fransch vertaald, door J. C . THIN VAN KEULEN . Vierde
Deel. Te ,mferdam, by J. Allart, 1784. In gr. octavo,
34g bladz.
^5et dit Deel loopen de Leerredenen van den Eerwaerdea
, over 's Heillands Bergpredicatie , ten einde;
als behelzende het zelve 's Mans wel doorwrogte overdenkingen over Matth. Vil. .1. en vervolgens tot sen het 4lot
van dat Hoofdfauk. De llergpredicatie zelve , afloopende
met het 27ft0 vers, heeft zyn Eerwaerde afgehandeld in
XXXVIII Leerredenen; en hier by komen nog twee Leerredenen over vers 28 en ?g , waerin ons bericht word, dat je.
zus zyne predicatie eindigde, en welk ene uitwerking dezelve op de toehoorders had. In de eerlle van die draegt
zyn Eerwaerde voor, ene uitbreiding van de gehele Predicatie, welke gefchikt is, om ons dezelve in den gehelen
za1v-LVernede
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samenhang onder 't oog te brengen , zo als dezelve voor
welk ons 's Mans gedach--henftukswyzvrladi;'
ten deswegens gereedlyk kan doen nagaen. En de laetile
is byzonder ingericht, om, by het overwegen van derzelver uitwerking op de toehoorders, onze aendacht te vestigen op de voortreflykheid dezer Bergpredicatie van onzen
Hemelfchen Leermeester, in derzelver befchouwing, als
ene voorbereiding tot de omhelzing van het Euangelie , en
als ene zedekundige I:edenvoering; in beide welke betrek
Verfiede derzelver uitmuntendheid op-kingedErwaè
ene overtuigende en treffende wyze ontvouwt. Dit f rekt
dan tevens ter bevestigin ge van 't geen zyn Eerwaerde,
meermaels , in zyne byzondere Leerredenen over des Heillands voorhellingen aengedrongen heeft, om ons te leeren
opmerken, hoe voortreflyk dezelven zyn. Zo bepaele by zich, by voorbeeld , in zyne Leerreden over
Matth. VII. ie,byzonderlyk om ons het uitmuntende an
dat voorfchrift , Alle dingen die gy wilt dat u de tnenfcdeen
zouden doen, doet gy hun ook alzo, te doen gevoelen; ten
welken einde by ons de volgende overwegingen voor den
geest brengt.
„ J. Het iis een eenvoudig voorfchrift, naar de bevat
alle verflanden gefchikt.
-tingva
„ 2. Het is ten hoogtten rechtmaatig, en legt eene ver
-pligtno
alle -menfchen.
„ 3.. Het is byzonder klaar, en, terwyl het ons onzen
pligt beveelt, doet het ons te gelyk denzelven kennen,
„ 4. Het is zeer uitgefirekt, en op eene groote menigte
van gevallen toepasfelyk.
5. Eindelyk, het is krachtig, en telt ons tevens byzondere en veel vermogende drangredenen voor, om het
zelve op te volgen."
Ieder dezer overwegingen breid zyn Eerwaerde leerzaem
en nadruklyk uit, waervan zyne voortelling der opgewelde vierde overweginge hier ter proeve kan firekken , dies
nende om te toonen, dat dit voorfchrift zeer uitgeflrekt,
en op eene groote menigte van gevallen toepasfelyk is.
„ A. Het is toepasfelyk, op alle de pligten van onder
betrekking. Gy allen, wiep de naamen van-linge
Overheid of onderdaan, van Vader of kind, van Rechter
of pleiter, van Leeraar of lidmaat, van Geneesheer of
zieke, van Meester of dienstknecht toekomt; A indien gy
allen by het licht van deezen fakkel wandelde 1 aalt den
eenen kant, gy zoudt niet begeeren gewelddaadige OverOo3
he-
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lieden, harde Vaders, onrechtvaardige Rechters, laauwe
Leeraars, achtelooze Geiieesheeren,inoch firaffe IVleesters:
aan den anderen kant gy zoudt niet begeeren wederfpan,
vige onderdaanen, ongehoorzaame kinderen, lastige pleiters, ondankbaare 'lidnnaaten , opbillyke zieken , noch luije
dienstknechten. En zyt gy allen oplettend genoeg, om,
in de posten , welke de Voorzienigheid u heeft toebetrouwd, dat Beene niet te doen, 't welk gy niet aarzelen
zoudt in anderen te beiiraffen , indien zy in dezelven
gefield waren?
„ B. Dit vorfchrift is toepasfelyk op alles , waarin
het '(. -. +aug te pas komt. Heeft de verkooper, in zyne
eifchen, die goede trouw , welke by zou willen dat men
gebruikte als hy kogt? en heeft de kooper, in zyn bod,
die eerlykheid, die naauwgezetheid, welke hy zou willen
dat men had, als by verkogt ? Zou de ambachtsman aan
den geenen, die hy in zyneu dienst gebruikte, een evevgelyk loon toewyzen, als hy van anderen begeert? en betaalen zy, die werklieden in hunnen dienst hebben, derzelver
arbeid, even gelyk zy zouden wenfchen , dat men den hunnen beloonde? Laat de fchuldeifcher die gemaatigdheid, dat
geduld, dit mededoogen blyken, 't welk by zou willen,
dat men gebruikte, indien by verpligt was van anderen te
leenen? en betaalt de fchuldenaar zyne fchulden met die
braafheid , die ttiptheid, welke by zou vorderen , indien
hy anderen geld gefchooten had?
„ C. Dit voorfchrift is toepasfelyk op alles wat den goeZoudt gy willen , dat uien geneden naam betreft.
gen ware een ongunflig oordeel over u te vellen? dat men
geloof doeg aan alle de ktvaade geruchten , welken men ten
uwen nadeele verfpreiden mogt? dat men , zonder nood
uwe zwakheden aan anderen openbaarde? dat men-zake,
uwe gebreken k ^waadaartiglyk vergrootte ? — 4Vel , waarom zoudt gy dan toch anderen metten, met Bene mcaate, waar
;:cede gy niet wenfchen zoudt, en met reden niet wenfehen
zoudt, dat anderen u zouden meeten? Is de eer van den
geenen onder hen, die de geringlie in fchyn is, hem niet
even dierbaar, als de uwe voor u dierbaar is? en heeft hy
dezelve niet doorgaande des te wezenlyker noodig , paar
maate by meer afhanglyk is?
„ Myne Toehoorers ! eene wydloopiger optelling zou
ons te verre leiden. Jefus heeft het gezegd: Dit is
'e W'et en de Pr^feeten; dit is een kort vertoog van a11e onze pligten jegens onze evenntenÇelhen. Gaat het zelve zorg.
vul„
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vuldig na, en gy zult moeten toellemmen, dat 'er niet ééne
omflandigheid is, waarin het niet genoegzaam zy, om
ons rechtmaatig, weldaadig, vriendelyk, bar}nhartig en
dankbaar te maaken.
Dit voorfchrift is ge„ Dit is het nog niet alles.
noegzaam om veele gewetensgevallen op te losten , waarin
men , zonder het zelve , gevaar loopt Bene verkeerde party te kiezen, en maar al te dikwils gekoozen heeft. Laat
ons flechts één voorbeeld daarvan opgeeven. Deeze vraag:
Is het geoorloofd iemand te vervolgen om den Godsdienst?
.heeft ze wel een ander antwoord noodig dan dit: Doen
aan anderen, 't geen gy zoudt willen dat men u deed? --Hy, wiens Godsdienst van den mynen verfchilt, gelooft
dat de zyne waarachtig is, even als ik zulks denk vals
dien, waaraan ik my verbonden heb. Nu; terwyl ik mynen Godsdienst als den eenigen waaren aanzie , zou ik
dan wel willen, dat men gevangenisfen, boetens, ballingfchappen, lighaamsílraffen gebruikte, om my te beletten
denzelven te belyden ; om my te dwingen deuzelven te
verlaaten , en eengin anderen te omhelzen van welks
valschheid ik overtuigd ben? Daar is niets c'an de hoog
gierigheid der Priesters, dan de dweepzucht-moedn
der Vorken en der volkeren, welke hen op dit auk kun
doof spaaken voor de item van de Reden, van het-ne
Christendom, van de Menschlykheid: en, in het byzonder, welke hen kunnen aanfpooren, zo openiyk, zeik een
klaar voorfchrift, als onze text bevat, te overtreeden."
Cardiphonia of gemeenzaame Brieven van j. NEWroly , Predikant te Londen. Uit het Engelsch vertaald, door at.
vaty WZRKHOVE r ,en uitgegeeven met een Voorreden, door
c. BREM. Tweede Deel. Te Amfiterdam, by M. de
Bruyn, 1784, Behalven het Register, 5i8 bladz. in gr.
,

oaavo.

verzameling van ]Brieven van foortgelyken inhoud ,
Eene
als die van het eerfte Deel, waérvan wy voor eenigen
tyd berigt gegeven hebben (*); in welken de Eerwaerde

Newton zynen Vrienden, naar hunnb omiinudigheden, zy-

ne welmenende raedgevingen mededeelt. By 't gewag maken van het eerfie Deel, bragten wy den Lezer onder
het
( 4 ) Zie boven, bl. 1119.
004
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het oog, 's Mans voortelling, wegens de voertretlykheid
van eert Godsdienftig, boven een waereldsd gezind, leven; om nu een Itael van gemeenzamer t te geven,
zullen wy, tot ene nieuwe proeve, hier nog plaetzen zy.
ne waerfchouwing aen een jong Predicant, van wiens by
by geruchte gehoord had, dat zyne predicatien doorgaens
twee uuren lang duurden , en dat by zyne [tem zoo krach.
tig uitzettede, dat men hem verre buiten de Kerk koude
hooien.
„ Zeer ongaarne, zegt hy, zou ik uwen ijver verdoo.
ver; maar ik zot ook niet gaarne zien, . dat gij, door onrnaatigen en onnoodigen arbeid, uzelven in ééns zoudt af.
werken, en voor het toekoomende nutloos maaken. Ik
ben misfchien te gereeder, om aan dit bericht geloof te
geeven, dewijl ik weet dat uwe geesten, daar gij jong en
moedig zijt, ten uiterfie vlug zijn. Ik befchouw u, als
gezeten op een vourig ros, en mid s gij het wel beáiert,
en de noodige omzichtigheid oefent , dan rijdt gij ver.
maaklijker, dan wij oude bezorgde lieden op -onze makke
en traage paarden; maar indien gij, in Tiede van uw paard
in toom te houden, het met de fpooren fteekt , en vleu,
gelen geeft aan den wind, dan kan ik niet nalaaten voor
de gevolgen te vreezen. Vergun mij, u het fpreekwoord
van TEBENTIUS te herinneren: Ne quid nimis; [d, i. Niet
te veel.] Het oogmerk van het fpreeken , is gehoord te
worden; en als zij, the het verffte van den Predikant af
zitten, hem kunnen hooren, dan fpreekt hij hard genoeg,
Bij fommige gelegenheden, mag men aan eenige fpreuken
in eene Leerreden wel door eenige verheffing van de ílem
wat meerder nadruk bijzetten ; maar van het begin to
het einde ongemeen luid te fpreeken, en uit de keel te
roepen, is nadeelig voor den fpreeker, en, roo ik denke, geenszins nuttig voor-den hoarder. Het is een gebrek,
waartoe veelpn in het eerfie onbedaohtzaam vervallen zijn,
en waarvan veelen te laat berouw gehad hebben; wanneer
de gewoonte het tot eene hebbelijkheid heeft gemaakt, dan
is het niet jjgt te veranderen, ik weet hoe fommige waai*
nen, dat zeer luid te prediken, en met kracht te prediken,
woorden van dtzelfde betekenis zijn; doch gij hebt te veel
vetltands, om aan dat vooroordeel plaats te geeven. Was
ik genoeg ervaaren in het Grieksch , ik zoude u eene plaats
uit ijouz1Us zenden , waan hij de welfpreekendheid van
zaa;Toa befchrijft, en dezelve vergelijkt, zoo ik wel geheu,
de t niet bij renen ftorm of orkaan, of dondexfla;„ nar —
b
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hij eene fneeuwvlaag, welke, of fchoon fierk , zwaar en
doordringende, nogthans zacht en lieflijk is. Gij kent de
plaats, De gelijkenis , dunkt mij , is fchootu, en zegt
veel.
„ In de tweede plaats, gelijk wij zeggen ; wat het lang
prediken aangaat. 'Er is nog een ouderwetsch werktuig
in wezen, genaamd een Uurglas, het welk in vroeger (,a.
gen, eer de klokken en horlogien zoo menigvuldig waren,
gebruikt werd, om de lengte van menige goede preek af
te meeten; en ik denk dat liet eene vrij goede maat is.
Ik k;u met geen genoegen mijne redevoering befluiten,
binnen veel korter tijd, noch mijzelven voldoen, wanneer
ik veel langer predike, Indien een Engel twee uuren lang
predikte, dan geloof ik, dat het grootite deel zijner hoorderen, ten ware zij altetnaal Engelen waren gelijk bij,
zouden verlangen naar het einde. Het is eene schande,
dat het 'er dus mede gelegen is; maar het is zoo , deels
van wegen de zwakheid, erf deels door de boosheid van
bet vleésch. Wij kunnen zelden onze aandacht omtrent
geestlijke dingen twee uuren lang ingefpanuen houden,
zonder dezelve te krenken, en haare veerkracht te ver
wanneer de moéite begint , dan houdt de-zwaken;
Richting op. Misfchien is het beter onze hoorderen te
voeden, gelijk men de kiekens doet, een weinig, en dik
dan hen, gelijk de kalkoenen, vol te proppen, tot-wils,
dat zij geen enkelen brok meer houden kunnen, Daar heneven, zijn al te lange predikaatfijen nadeelig voor de
huislijke belangen, en geeven niet zelden aanleiding, dat
de gedachten van de preek worden afgetrokken, tot den
pot welke t'huis over het vuur hangt, in gevaar van over
te kooken. Zij laaten desgelijks te weinig tijd overig voor
huislijke of verborgene Godsdienstoefeningen, welken beide
zeer goed z jn op haaren tijd, en aan welken ook een gedeelte van S HEEREN Dag moet toegewijd worden. Op
den Prediker zelven poet het noodwendig eene fchadelijke
uitwerking hebben, en firekken om hem af te flijten voor
zijnen tijd. Ik heb fommigen gekend, die, door zich in
het eerie te overwerken, genoodzaakt geweest zijn, om
naderhand maanden of jaaren Ril te zitten, kunnende wei
niets meer verrichten. Ik wil u liever den raad van-nigof
den Voerman aanprijzen, naamlijk, In het begin zoo te,
rijden, dat gij liet tot liet einde der reize kunt uithou
-den.
Oo 5
„Nu,
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„ Na, indien de Faam, met haare honderd monden,
mij een valsch gerucht van u gebragt heeft, en gij niet
fehuldig ffaat aan te lang of te hard prediken, dan begeer
ik echter niet , dat mijn vertoog worde aangemerkt als
niets betekenende. ik verzoek dat gij het aanneemt, als een
bewijs van mijne liefde tot u, als ook van de oprechtheid
mijner, vriendfchap; want hadde ik tt willen vleien, dan
loonde ik ligtlijk Bene andere íiof verkoozen hebben."
Lykreden ter gelegenheid van het onverwagte en vroegtydige
affterven van wylen den Hoog en lllelgebooren Heer, zonkbeer j. DERK BARON VAN DER CAPELLEN Heer van Hagen, fi peltern en Poll, befchreeven in de Ridderfchap van
Overysfel ?c. &c. &c, overleeden den 6.'uny 1784. Uit
gefprooken den 27 derzelver maand, door HENDteIK BERGH;
Luthersch Predikant te Deratiehem. Te .4mfleldam, by
J. van Woenfel , Junior 1784. Behalven het Voorwerk, 3g
bladz. in gr. ofavo.
Lofreden Op J. D. VAN DER CAPELLEN. Uitgefproken te
Zwolle, den 1611ugustur 1784. Door ISAAC DU PUY. Te
Zwolle en te dmflerdam, by H. Hoogop en W. Holtrop.
In gr. o lavo, 69 bladz,
wee weluitgevoerde treffende Redenvoeringen, die ons
Tden
braaven van der Capellen afmaaien als een waardig
des Vaderlands, als een Voorfiander der

Regent en Vader
Vryheid en Handhaaver van 't welzyn van ons Gemeenebest. Men vindt in de eene en in de andere verfcheideit
tafereelen, welken men, zo 't hart anders wel geplaatst
is, niet dan met acne dankbaate aandoening kan befchoue
wen ; en die den aanfchouwer,, ieder in zynen rang en
nmífandigheden , noopen , om in dat voetfpoor, 't welk
die uitmuntende Man zynen Landzaaten aangeweezen en
zelf bewandeld heeft, rustig te trreeden , en daarin (land.
vastig voort te gaan,
l
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Handelingen van het Geneeskucmdig Genootfchap , onder de
Zinfpreuk r Servandis Civibus. 1Xde Deel. Te dmfierdam, by P. Conradi , 1784.. In gr. octavo, 36o bl, Behalven een Inleidend Vertoog van t;o bi.
n de Inleiding van dit Boekdeel , ontmoet de Leezer
IBene
oordeelkundige wederlegging dier L'edenkingen, wel-

ke men misfchien tegens den waarer zin, vair de Gouden
Spreuk van BoERNAvE, Simplex Sigildum Veri, zoude mogen aanvoeren.
Wy zyn het volkomen eens, met den geleerden Op1 elIer van dit Vertoog , dat deeze gewichtige Les , die
de groote Hervormer der Geneeskunst niet ilegts aan zyne verstandige Navolgers, maar ook aan zig zelf, heeft
voorgefchreeven, — en waardoor by de Geneeskunst tot
zulk een aanmerkelyken trap van volmaaktheid heeft opgevoerd --- volkomen in de natuur gegrond is, en dus
In de beoefening van alle Weetenfchappen , maar inzonderheid in de Geneeskunst, ten uiter(len nuttig en nood
-zakly.
Waar is het, dat de groote Stichters der Geneeskunst,
langs deezen weg, Meesters in de Kunst zyn geworden,
en dat, in deeze edele Eenvoudigheid, de waare verheven
held der Geneeskunst te zoeken is. '— Een jong Geneesheer, derhalven, die gevoel van zynen pligt, en van de
verhevenheid zynerKonst heeft, zal zig, door het betrachten van neeze les, aangemoedigd, vinden, de voetflappen
van zynen uitmuntenden Meester te drukken.
Zeer gaarne onderfchryven wy der. lof, welken de geleerd Optleller deezer Inleiding den allezints voortrefly.
ken BOERHAVE toekent , en twyfelen ook iiiet , of een
yder, die 's Mans Werken geleezen en doorgedagt heeft,
zal moeten toeliaan ,dat, in de meesten derzelven ,de kenmerken van eene verhevene Eenvoudigheid allerzichtbaarst
zyn. Dan , wanneer men wil beweeren , dat het Systema Van deezen grooten Geneesfleer onverbeterlyk is , —
wanneer men de Ontdekkingen en Waarneemingen van
laatere tyden, die gewis merkelyke verbeteringen hebben
aangebragt, al te zeer zoekt te verkleinen, dan fchynt het
Ons toe, dat men, in zynen eerbied jegens den uitmuntenden t;OERHAVE, te verre gaat.
Wy gaan over tot de Verhandelingen zelve. De Schryvet vare het eertic, Antwoord ,'t welk den gouden Eereprys
be-
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behaald heeft, is de Heer TERNE , Medicine Dolor en
Leftor in de Vroedkunde , te Leiden. -- De wyze op
welke deeze Schryver het onderwerp behandelt , is, dat
hy ne Zinfpreuk van BOERHAVE op de Genees - Heel- en
Vroedkunde toepast, en betoogt, dat de minst zamengettelde Genees' en Heelniiddelen, Werktuigen en Handgreepen , de waare en beste middelen zyn , ow de Genees-,
Heel- en Vroedkunde gelukkig te oefenen , en daarom
verre boven de groote zawengettelde middelen te verkiezen
zyn. Dit word, in drie byzondere AfdeeIingen, afgehandeld.
Het tweede Antwoord, over dit onderwerp, is door den
Heer PEREnOOM , Geneesheer te AmJierdam, toegezonden.
De Schryver zoekt eerst aan te toonen , wat men door
zegel der waarheid verftaan moet, en zoekt zulks uit het
vierde Voorftel van Euclides op te helderen. Daar
zyn in de Geneeskunde verfeheide Leerstellingen, die, op
de eenvoudiglte beginzelen fteunende, dit Zegel der Waar
Dit word, in de eerlte plaats, door-heidragn.
eenige voorbeelden uit de Ontleedkundige Befebouwinge,
duidelyk gemaakt. Vervolgens doekt de Heer PEREBOOM te bewyzen, dat de fyne BORRHAVE deezen zynen ftelregel, op de Ziektekunde en Ontleedkiunde, toegepast heeft.
De Heer KRUMPELMAN , Geneesheer te Amfierdam, is
de SchryVer Van de derde Verhandeling. Hy befchouwt
ons ligchaam als een waterwerktuig, „ bellaande uit een
menigte beweegende buizen , die een byzondere vocht
voeren in byzundere direé}ien, na dat deeze werktuiglylt
„ zyn ; en dc gevolgen deezer bewerkingen zyn verande„ ringen , dienende tot befaanbaarheid des ligchaams ,
„ volmaaking der gezondheid en afweering der Ziekelyk.
,, heden." Hieruit leid de Schryver eenige Geneeskundi.
e Grondflellingen af. Vooreerst, de maathouding van het
beweegend beginfel. Tern tweeden, de verierking van het
werl,tuiglyk deel word op verfcheiden wyze volvoerd.
De derde grondflelling is, de Geneeskundige hulpbieding
aan het werktuiglyk deel gefebied, door ondervinding en
gevolgtrekking, die wy nuttig bevonden hebben.
Na dat de Fleer HBUMPELMAN byna wiskunftig, op deeze gronditelling , 'het ganfche Systema der Geneeskunst
gebouwd , en vervolgens enige uitvallen op de hedendagfche practyk gedaan heeft, befluit hy zyne Verhandeling, niet ons te beduiden, dat Salomon, Mozes, Da'id
ei]
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en Paulus, ook reeds, groote Voorllanders van de Eenvoudige Geneeskunst geweest zyn.
De vierde Verhandeling is van den Heer BUCUNER,
Heelmeester te AmJterdam; deeze Schryver befchouwt, in
de eerie plaats, de Genees- en Heelkunst zo als die van
ouds was. Ten tweeden, geeft by de redenen op, waar
geen meerder volkomenheid kreeg ; en ten-omdeKunst
derden, geeft by de middelen op, waardoor de volkomen
zo veel nmogelyk, kan bereikt worden.-heidrKunst,
Wy zyn niet gewoon, bekroonde Prysverhandelin.gen te beoordeelen, laatende zulks aan den verftandigen
Leezer over, die, zonder onze bygevoegde aanmerkingen,
wci in Raat zal zyn, het goede van het kwaade te fchiften. Achter deeze Verhandelingen; is geplaatst eene Ver
doorwrochte Redenvoering van BOER HAVE,-talingvde
„ waarin de gemakkelyke Eenvoudigheid der gezuiverde
„ Geneeskunst betoogd word." -- Eene Redenvoering,
die wy vertrouwen , dat door elk Geneesheer reeds herhaald geleezen is.
Hierop volgen drie Waarneemingen , door den Heer LOOFS
medegedeeld ; alsmede eene \Vaarneeming van den Heer
a nov, beroemd Geneesheer te Am/lerdain. In deeze Waar
geeft de kundige Schryver een fchets van eerre-nemig,
kwaadaartige Zinkingkoorts, welke in het Roomfche Meis.
jes. Weeshuis , te Amflerdam , in de maanden November
en December 1782, en January en February 1783, geregeerd heeft. --- Eindelyk vind men ook nog eene Waar
Heer STECNH[JYZEN , Heelmeester te-nedigva
BuíkJloot , over de witte Zwelling van het Kniegewrigt.

CharaE`erkunde der Vaderlandfche Gefchiedenisfen. Eer (e
Deel. Tweede Stuk. Te Haarlem, by A. Loosjes, Pa.
In gr. oEtavo, 218 bladz.
ie onzer Leezeren begeerig is, den aanleg en het plan
van dit op een nieuwe leest gefchoeide Vaderlandfche
Werk te weeten, !Ia in onze Letteroefeningen terug, tot
de onder aangeweezene plaatze (v), waar wy 't zelve it
't breede ontvouwd hebben. 't Zal voor tegenwoordig ge.
l2oeg zyn, en beantwoorden aan onze toenmaalige belofte,
(*) Zie hier boven, bl. 29.
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te, dat wy, den hoofdinhoud van dit Stukje opgegeeven
hebbende , iets ter proeve aanbieden.
Het Eerfle Deels, Eeríle Stuk, tot den Tyd des Graaven loopende, vangt het tegenwoordige aan, met de Characters der Graaven, uit den Huize van Holland , en hun
voornaam (le Tydgenooten, in de andere gedeelten der-ne
thans Vereenigde Nederlanden ; deeze befchouwing maakt
het Tweede Boek uit, 't geen in Negen Hoofdttukken verdeeld is, welks laatste , Algemeene Aanmerkingen behelst
over de Staatsgetteltenisfe en het Volks-Charater, geduurende de Regeering der Graaven, uit den Huize van Holland. Het Derde Boek fchetst ons de Graaven uit
de Huize van Henegouwen , met derzelver Tydgenooten.
„ De Graaven van Holland leveren ," gelyk de Schryver
te regt opmerkt, „ den besten Leiddraad bp, ten aanzie.
ne van de Tydsonderfcheidingen. -- Eene CharaíRerkundige befchouwing , wel is waar, ligt niet gebonden aan eene Tydrekenkundige fliptheid, dan 'er dienen, nogthans,
eenigzins Tydonderfcheidingen in agt genomen te worden.
Dezelve zyn, andere redenen daar gelaaten, als zo veele
rustplaatzen, waar by de geest zich ter verpooziuge nederL
zet, op het voorledene te rug , en met verlangen na het
volgende uitziet. Mogten wy , onder die volgreeks van
Mannen, mogten wy onder hunne Tydgenooten, Characters aantreffen, die ons het grootsch , edel en betnionelyk
Character eens rechtfchapen Rataviers vertegenwoordigen!
Ontmoeten wy die trekken minder dan ons hart wenscht;
die weinige zullen ons te dierbaarder weezen ; en in wiep
zy ook voorkomen, naar verdienften, zo veel in ons is,
gefchetst worden. Hoe zeer willen zy af leeken by de veel
ver-vuldige,anorfpykLandtjmerl
wier Charaéterbeelden, nogthans, onzer kennis-bast.werdn,
neeming waardig zyn, om ze, naar eisch, in een wanverderllyk licht te plaatzen; en, als verdrukkers van een vry
Volk, onmagtig zyne Voorregten te handhaaven, te v-r^
foeijen. — Worílelende Vryheid! hoe vaak zullen wy met
uw hard en onverdiend lot begaan; hoe dikmaals uwent halven verlegen zyn! hoe menigmaal u het hoofd zien onc^erhaalen! doch niet zonder flikkeringen van hoope, dat
gy het weder boven zult sleeken."
Hoe veel keeren ook dit dorre gedeelte der Vaderlandfchn
Gefchiedenisfe befchreeven zy, en 'er dus niet veel nieuws,
ten dien opzigte , in eenig Werk, te wagten is, zal de wyze van behandeling, gansch van alle voorgaande vuifchil!ende,
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de, de aandágt opwekken en gaande houden. Het raad
laatere Schryveren , dan de groote wncE+-plegnmt
NAAR tot zyne Vaderlandfche Gefchiedenisfe heeft kunnen
inzien, inzonderheid van HUIDECOPER en KLUIT, twee
dikmaals tegen elkander over [taande Schryvers , zet ver•
fcheide gevallen in een ander daglicht: en is waarfchynlyk
oorzaak, dat de Schryver, zich zomtyds meer in 't Gefahiedkundige uitlaat, dan by anders zou doen. Om de
Characters te treffen, is het noodig de gevallen te weeten, in welke zy zich vertoonden. Deeze waarneeming
dient om eene bevreemding, welke ons ,by 't eerfte doorbladeren, beving, weg te veemen: te wee ten, dat wy ,aan
den voet van de meeste bladzyden , HUIDECOPEU'S Melis
Stoke, en KLUIT'S .Dist. Crit. Corn. Roll. et Zeel., aan
vinden: en wy herinnerden ons tevens, dart, in-gehald
de, Inleiding, de Schryver gezegd hadt,'zich van aanhaalingen te zullen onthouden, die men ter bevestiging dek
gevallen vindt, by WAGENAAR en in dé Naavolging van
,

CERISIER.

Om zo veel verfcheidenheids als de aart des Werks toelaate in 't zelve te brengen, en den geest des Leezers e
verpoozen: vinden wy hier meer dan elders byeen, van
den Vader der Nederduitfche Dichteren, JACOB VAN MAERLANT, en dins Tydgenoot, MELIS STdKE. Wy kwamen
in bekooring, de Charaers deezer Mannen af te fchryven : doch het zou ons te breed gevallen hebben; zo , was
het ook met NICOLAAS VAN PUTTEN én WITTE VAN HAAMISTEDE , die, als Verlosfers eens veegeer Vaderlands, hier
meesterlyk gefchetst worden. Wy bepaalden eindelyk ,on.ze keuze, om het voornaamte van den, laatflen der'Graaven uit den Huize van Holland, JAN DEN I, en diens
Voogd WOLFERT VAN BORSELEN, op te geeven.
„ Was de aanslag om Graaf FLORIS DEN V, uit de
hand zyner Verraaderen te verlosfen, gelukt, zyne verplig;ring daar voor aan de hein getrouwe Edelen en Landzaaten, zou onbefchryflyk groot geweest zyn, en waarfchyn:
lyk daar op eene geheele verdelging des trouwloozen aanhangs gevolgd hebben. Thans was de Adel verdeeld; veelen flonden fchuldig aan het gepleegde fchelmftuk; anderen
verfoeyden het niet min dan het Volk , en haakten om de
fchuldigen te ílraffen.
„ Niemand twyfelde, ondertusfchen, om 's Graaven eenigen egten Zoon JAN, dus lang in Engeland opgevoed,
en geheel afhanglyk van EDUARD DEN I, voor Graaf-te
er-
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erkennen. De Staatshulk, gefchekt op ongetttiithe baaren 0
en gedreigd met nieuwe hunnen, vorderde aan 't roer een
lieviger hand, dan die eens zwakken en onbedreeven Jongelings van vyftien jaareu. De Verraaders en Moor
Graaf rLOajs zogten zich te dekken, door-lenarsv
de Voagdyfchap over den jongen Graaf in eigen handen
te krygen; althans WOLFERT VAN BORSSF.LMN en DIRK;
Graaf van KLEEF, beiden met grond vetdagt;, Van tot het
Eedgefpan behoord te hebben, dongen na dezelve. Andere Edelen, en de Stad Dordrecht, 's Graaven dood zul.
lende wreeken, onthooden JAN VAN AVRNNES, vollen Neef
van FLORIS , om het Voogdy, en het daaraan verknogte
Bewind , op zich te neemen. Hy verfcheen te Dordrecht,
en een aantal Manfchap is, ten zynen dienuie; gereed; te
Delft wordt hy voor Regent erkend, en de Graaf van
Kleef, ' die zich .het Bewind hadt aangemaatigd, moest het
Land ruimen.
„ Niets kon (lerker (hryden, niet de oogmerken vair Kdi
hing EDUALD, dan zyn Schoonzoon, onder de Voogdy.
fchap te zien van eenen, die de zyde van Frankrykhieldt.
Hy deedt deezen zweeren, dat hy PERRER en nevER1Nc ,
tot zyne. Raadsheeren zou neemen, en niets doen, ftrydig
met hunnen raad, dan na het met hein overlegd te hebben: JAN DEN 1 moest dus aan den leidband blyven,
van eenen heerschzugtigen en veinzenden Schoonvader, die
zich het beflisfen eens Gefchils , tusfchen de Hollanr'ers,
Vlaarn)gen-en Brabanders, aanmaatigde, en niets onbeproefd liet, om te voorkomen, dat de Jonge Graaf zich
niet overgave aan het beftuur van JAN VAN AVENNES,
„ WOLFERT VAN BORSELEN, een Mensch van fnooden,
hedrieglyken en verraadlyken nart , was de Man, met wielt
Koning EDUARD Briefwisfeling hieldt, en hem diende, oni
het VAN AVLtNNES in Holland te bang te msaken.
„ VAN BoltSELEN ontvangt den Graaf JAN te Veere, by
diens overkomst uit Engeland, en maakt deezen ten fpeela
bal zyner Eerzugt. °VAN AVFNNES ontkomt, tell nauwers
noode, de knagen door dien Gnnfteling des Graaven, met
groote kosten, gelegd, en VAN BORSELFN kreeg den geheelen
klem der Regeeringe in handen; de Hollandfche, Zeeuw
en Engelfche Heeren, die den Raad uitmaakten,had--fcie
den niets te zegen boven hem , die den Graaf flaatlyk
hadt doen zweeren , waarfchynlyk met voorkennisfe van
den Engelfchen Var:;, dat by niets zou-doen zonder zyn
raad, en hem tegen allen befcbermen. Een braave
en
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en eerlyke DIRK VAN BREDE RODE werd, ddor den onhefchaatnden Indringer en onwaardiggn Guníleling , thans
Bedryfal geworden, afgezet. JAN VAN REr1ESSE , in den,
aart edelmoedig, op de fchynvliendfchap zyns doodvyands
VAN nORSELEN vertrouwende, werd befchuldigd van een
toeleg op den Perfoon des Graaven, moest in ballingfcliap
zwerven, zyne goederen werden verwoest ,door den Man,
die niemand nevens zich wilde dulden ,en zorg droeg , dat
de Jonge Graaf hem fteeds vergezelde (*), Zyne Grillig
JAN DEN I voor,-heid,nBlagfcr veodn
wat by moest bevelen en zegelen, wien guntlen betoon
nen , wien dezelve ontneemen ; zyne Inhaaligheid vondt;
ryklyk voedzel in- de verbeurd verklaarde goederen der gehaate, en aan zyne inzigten opgeofferde, Heeren.
„ Schoon eenigen der Medepligtigen, aan den Moord
van FLORIS DEN V, de iftraffe hunner euveldaad, na het
overgaan van het SIot Kroonenburg , hunne wykplaats , ge-leden hadden, waren veelen het ontkomen; doch keerden,
tot fchrik der Landzaaten, door VAN BORSELEN begunItigd, weder; en wil men, dat men de onbefchaamdheid
hadt, om, in lflaanderen, de Moordenaars van 's Jongers
Graaven Vader in diens tegenwoordigheid te brengen.
Schaamte verft het gelaad des Jonzelings , by' ílaat de oogen neder, dit was alles wat by vermogt, om zich gevoelig te toonen over diep- hoon. Zugt om Engeland te believen , en haat tegen Frankryk, zetten VAN BORSELEh aan,
om den volgzaamen Graaf te beweegera, dat by met de
T/óaamingen, bekende Vyanden zyns Vaderlands,, en deel
-genotid lykafgeopn zyVader, tegen Frankryk optrok.
„ Geen der verongelykte en verdrukte Edelen. fcbeen
zich tegen dien haatlyken Verdrukker te durven verzetten.
Zyn Trotsch groeide hier door aan, en by waande elk
over 't hoofd gewasfcn. In de Munt, een voorregt
der oppermogenheid,durfde by eene verandering brengen,
die het misngegen der Kooplieden, door FLORIS DEN V
befchermd,-. gaande maakte en klagten verwekte. ----Hy hadt, gelyk meest alle Volksverdrukkers, Mannen onder zich ; die op zynen wenk vloogen ; onder dit getal behoorde ALOUD, Baljuw van Zuid- Holland. Hy zogt indragr,
te doen op het Regt,'t welk Schepenen van Dordrecht toekwam;
Melis Stoke, II. D. hl. 224. 226.
Pp
VI. DEEL. ALG. LLTT. NO. 13.
*) HUIDPCOPER ,

-
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kwam; meer moeds dan de Edelen bezittende, floegen zy"
zynen eisch af. Welhaast vert'cheen vaN BoRsgi A niet
den,Graaf,om, door gezag, de wederilreevenden te doen
bukken ; doch zy vonden meer tegenflands dan zy gewoon
waren te ontmoeten. Na 's Gravenhage te rug gekeerd,
verzogten zy twee Schepens, de yverigfe Voo'(tander*
van het Stederegt, daar te komen i waarfchynlyk met oog.
ínerk , om, door de behandeling hun aangedaan, de ove•
rigen af te fchrikl£en, van het verder verdeedigen der Vry•
beid. Te Delft gekomen, en onderrigt van den toeleg te,
gen hun geftneed,, verydelden zy denzelven, door te rug
te keeren. Deeze te leurllrelling deedt den euvelmoed in
VAN UO[SELEPi'3 hart opblaaken, en by denzeYven in des
Graaven gaande worden. Men betwiste het gefebilauk
heftig. ALOUD hadt de dwaasheid , om zich ten tweegevegt aan te bieden tegen hun , die de zyde der Derdrecht.
fchen koozen; doch de Wethouderfchap van Delft was te
wys , om der Steden voorregten aan dien wapenkans te
hangen.
„ Dordrecht vreest voor Geweld, Dek zich ín Raar van
tegenweer, en vaardigt rondgaande brieven af, aan de
Steden van Holland en Zeeland; dezelve uitnoodigende,
om zich de geween zaak, de behoudenis der Stadsvoorregten , aan te trekken. Het gevreesde geweld nadert,
Dordrecht wordt van alle kanten ingeflooten. Het bukt
a<iet. De Geweldenaar ontdekt te duidelyk, oni het voor
zichzelven te verbergen, het misnoegen tegen hem gaan
gemoederen ; hy oordeelt-degworniftde
zicG niet veilig in den Haage, en beílult na Zeeland te
trekken. Hadt hy dit volvoerd, zonder den Graaf
*ede te neemen, hy was misfehien 's Volks woede ontkomen. Doch, deze gewoon hem Deeds te volgen , haalt
by over, om , door den nagt beguntligd , met ,hem na
Zeeland te wyken. Het Hof in 's Gravenhage geraakt
in rep en roere over dit ontkomen, dit wegvoeren. Hy
wordt nagezet, agterhaald, gegreepen, na Delft gefleept,
in verzekering genomen. 's Volks woede, aangehitst door
mishandelde Edelen en verongelykte Heeren (a'), kon niet
dan door zyn Dood geffild worden. De getergde wraak
gaf
() Wie hier aan raad- of handdaadig geagt werden,, blykt
uit eenen Zoenbrieve , by MATTHIEUS , T. I. p. 74g. ook te
vinden in het Cbarterboek , II D. b. 84. Hutnzcoeza, Melis
Stoke, Ill D. bi. 77.
-
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gaf geen td tot een Regtsgeding: men eischt den Gevangenen huizen 3 of dreigt de gevangenis in brand te fleeken. Het Nachtoffer van 'den algemeenen haat wordt uit&
geftooten en opgeofferd, by fncuvelt j onder veele vervloe.
kingen, als een Landverraader. Schoon bedaard=
beid Beene Volkswoede, noch de ftraffe daar door vol
goedkeuren,. zal deeze woede nogthans ee--voerd,kn
nige verfchooning vinden als zy haare mishandelingen
pleegt aan fehandvlekken der Maatfchappy , die, door
toomlooze Eerzugt vervoerd , hunne verheffing zoeken
door op de hoofden hunner vertrapte Medeburgeren te
treeden, en zich, door het verkragten der Wetten s als 't
ware van derzelver befcherming beroofd hebben.
Kunnen wy nalaaten, hier met een Verwonderend oog te
befchouwen, hoe Hollands oudfte Stad liever een Beleg
verduurt, dan hare ' Voorregten overgeeft ! De f haadlyke
Dood,' den Schender dier' ,landvesten, te Delft aangedaan, be Bigt de D9frdrfehifchen y om Kra enlein, de
Legerplaats van ALOUD t den eerílen berokkener des tegen'
woordigen gefchils, te belegeren; zy vermeesteren dezela
ve ftórmendeiiiand, en ALOUD ondergaat, met eenigen• zyzier voornaautite Medeft nderen , een zelfde lot als VAK
GORS LEN trof, zy worden by de poort mgebragt.
„ Graaf JAN on J maakt zo weinig vertoon, dat Wy
hem als uit liet gezigt verlooren hebben; en hy zal even
niets beduidend blyven. Van zynen Guntleling afgerukt y
ging by , zonder des eentig hartzeer te toonen 3 van Delft
na den ,Hang te. rpgge. -- ---- Men fchryve dit niet toe,
gelyk dit het geval van een a moediger Jongeling, die reeds
zo veele jaaren bereikt hadt, zou , geweest zyn y aan.
een inwendig genoegen, dnt hy zich onttlaagén zag van
eenes Man, die te lang hem de handen gebonded , en tip
zynen naam geregeerd hadt, dan zou hy zich, In die
omílandigltedun i voor Meerderjaarig hebben doen annmerken ; neen, 't was verifandloos- 't was onaandoenlylt•
held.
„ 's Lands hefzuur kon in zulke handen niet ganbevc
hen of toevertrouwd Worden. Een nieuw Re nt moest
de plaats vn vnrr Box9Er r vervullen. De haat tegen
de 1<rgelchan was te groot s om deeze Waurdigheld te geeven aan eeti Inbooreling , als BRRDERODE g die in Pageland
de opvoeding van den Jongen Vorst befluu?d, en zich, by
zyne overkomst hier te Lande, met de hoop op het Itegentfehap gevleid h:ddt; door zulk een ketis s lot ií en.va €
Pp a
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AVENNES kunnen misfeti; doch men hieldt hem waarfchynlyk te Engelsc&gezind , en neigde zo zeer tot de zyde van
Frankryk, dat men, niet vervoering van vreugde, de grocte voordeelen vernam, die de Franfchen behaalden op deft
Graaf van Vlaanderen , Bondgenoot van den om zyne ge
Staatkunde gehaaten EDIARD DEN 1. Menvbefoot-vloekt
den voormaaligen Franschgezinden Voogd JAN VAN AVEN) ES, weder in te roepen, en de Regeering in handen te
flellen , des gcllaagen Vyands van VN BoRszLzN, die
zich, gelyk men verwagtte, op den Aanhang des fnooden
Staatsdienaars, als mede op de Medepligtigen aan den
dood van Graaf FLORIS, zou wreeken:'
Om alles byeen te trekken, „ het Kind JAN, gelyk MELIS STOKE den vervoogden Graaf noemt, moest, zo lang
by zich in Engeland bevondt, doen, fpreeken fchryven
en ondertekenen, wat Koning EDUARD behaagde.— zyn
band en pen hadden voorts vAN BORSELEN's hoofd gevolgd.
— Thans fchreef en zegelde hy, wat VAN AvENNES. goed
dagt."

Staatkundige Gefchriften, epgefteld en,-nagelaaten , door Mr.
SI510N VAN SLINGELALNDT, geb. i¢ ran. r664, aangefield tot Secretaris van den Raad van Staaten , 4 Aug.
1690, Raad en Thefaurier Generaal der Vereenigde Ne
-derlan,7OBE.125RadpenfsorivIl,
17 3'uly 1727, overleeden t Dec. i736. EgrJie Deel.
Te Ant erdam, by P. Schouten, z784. Belralvew het
Voorwerk, 314 bladz. in gr. ofïavo.
en maakt hiermede een aanvang van de uitgave eeniger
MStaatkundige
Gefchriften van den beroemden Staatsmatt
menigvuldige at%hryven vanmzom1

Mr. van Slingelandt. Het
migen. dier Schriften, waaruit ligtlyk verminkte Handfchriften onttlonden, heeft eerst aanleiding gegeeven om ,dezelven door den druk gemeen te maaken. En de Familie,
dit oogmerk verfftaande, is, op veeler aanzoek, te raade
geworden, om den Wel £d. Geb. Getlr. Heer, Philip 3cob van der Goes , Raad in de Vroedfchap- en Burgemeester
der Stad Rotterdam, onder wien de Handfehrift n van den
Neer Raadpenfionaris berusten , te heweegen, om toe te
slaan, dat deeze uitgave, naar die onder hem berustende
Handfchriften, zou morgen gefebieden. Dit gunilíg toege.
itaau zynde,zo kan then zig volkomen verlaaten op de echt_
held
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beid deezer Schriften; waarvan de Heer Raadpenfionaris,
reeds by gyn leeven, eenigen ter drukperfe gefchikt had;
als af te neemen is, uit eene Concept•Voorreden, onder
's Mans nagelaaten Papieren gevonden, welke ook in dec
medegedeeld wordt. Voor hun, die zig op het Staat--aen
kundige, byzonderlyk met betrekking tot ons Vaderland,
toeleggen ,waar in de Heer en Mr. van Slingelnndt zig by
uitlek een grooten naam verworven heeft,,behelzen deeze
Geschriften een zeer kostelyken (chat, waarvan ze op vee
een nuttig gebruik kunnen maaken: daar 's-leriwyz
Maas uitgeflrekte ondervinding en welwikkend oordeel
hem in (that fielden, om alles i wat tot dit onderwerp behoorde, te doorgronden, en toet den vereischten nadruk
voor te draag,n.
Het thans afgegeeven gedeelte behelst de volgende Stuk
Verhandeling van de oude regeering vair-ken.1„E
Holland, onder de Graaven, en van de verandering daar
gevallen _Sedert de troeblen, opgeftelt in 't jaar 1716;-in.
waarin de Heer Raadpenfionaris ons ontvouwt, (r.) den
oorfprong der Graaflyke Regeering en de magt der Graa
(s.) den toehand der l delen en Steden, mitsgaders-ven:
het regt of de inagt der Staaten onder de Graaven: (l.) het
deel dat de Stadhouder en het Hof gehad hebben in de Regeering Qnder de Grasven: (a.) de verandering in de Oude
Regeering van° Holland, voorgevallen, geduurende het leeven van Prins Willem den Ouden: (5,) de verandering in
de Regeering van Holland, geoccafioneert door den dood
van Prins Willem den Ouden; en byzonderlyk het Ampt
van Gouverneur en Capitein Generaal van Holland, gecreeert in den perfoon van Prins Mauritz." By deeze
Verhandeling komt II. „ Eene Memorie., dienende om aan
te wyfea de noodwendigheid van het in prat yq brengen
van het veertiende Articul der Ordon'nancie op de Vergadering van Holland, paraieulierlyk niet opfigt tot bet redres
der Financien, en tot vastftelling der jegenwoordige forme
van Regeering , opgel}eld in het jaar 1725." En eindelyk
nog III. „ Een Discours over de defeten in de jegenwoordige conllitutie der Regeering van den Staat der Vereenigde Nederlanden, en over de middelen van Redres, opgeftelt
in Januarius I716, uitgefondert de Voorreeden, en eenige
veranderingen, en byvoegfels, in, het Discours felff." —
Eik deezer Stukken behelst eene groote verfefieidenheid
van aanmerkingen , die ook in onze tegenwoordige omllandijheden te Rade kunnen komen; doch ze zyn gemeenlyk,
of
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of te uitvoerig, of te veel aan anderen verknogt, om 'er
icier eenige byzonderheid uit mede te deeien; waarom wy
den Leezer liever tot het werk zelve verzenden; het*
welk lty ongetwyfeld niet zonder een leerzaam nat zal duur bladeren.

Request der Remonstrantie, benevens de daarby gevoegde De*
duEtie, cum anneris, op den naam van de RoomschkatoIieke Gemeente van Arnhem, ter verkrijginge van een onbe•
paald Bu rgerfchap , aan de Wel Ed. Gr. Achtb. Reereri
van den Mag^,/1raat der Stad Arnhem geprefenteert, en tel
vergaderinge va% dezelve ingediend op den 5 May 4784.
Te Ny+negen, by A. v. Goor, 1784. In folio.
n deze Stukken fielt de RoomschkatholiekeGemeente van
Arnhem hare zaek met alle befebeidenheidvoor, en dringt
dezelve op het nadruklykíle yen. Haer verzoek is van den
volgender inhoud.
„ Dat het Hunne Wel Edele Groot Achtbare moge beha,
een, orr,, de in de Ordonnantie op het Burgerfshap der Stad
Arnhem vast den jare 17S7 voorkomende Areilkelen, concer,
nerendç het vinnen van het Burgerrecht door de Raamtch çzinden, in te trekken, te altereren, en buiten effekt te h ellen , en wel zood4niglijk , dat de Roomskafvlieken mogen
*orden verklaard, tot het acquireren van dezer Stads burgerrecht, even, en op dezelfde wijze , als de Gereformeer._
den, voor hun , en hunne Kinderen, voortaan te zullen
zijn berechtigd, met uitzonderinge nochtans van de bekledinge der Magiftrature, en de bedieninge van alaulke publieke ampten, waartoe het lidmaatfchap tot, ofte de aanklevings van den hervormden Godsdienst, naar de fande,
inentele en conftitutionele 's Lands en des Stads wetten,
keuren en gewoonten , fpecialijk word gerequireert.
„ Mogende de Supplianten, en hare Geloovsgenoten, in
gevolge vn het gunt Zij deswegens , bij de nevensgaande
Deduktie bereids mede hebben gedeclareert, en ter•ntdere
betoninge tevens, dat het hun niet re doen is, om dooi
dit middel eenige aan dat burgerrecht wijders giiacerocheer.
de bijzondere agrementen ofte voordelen te confequeren,
ofte ook dc Weeshuizen met de alimentatie van der Katolieken ouderloze Kinderen te belasten, daarbenevens, en cefu
qua zeer gaarne lijden, dat niet alleen de roorn{éhe Burgeren
vaiY alla direktie, en bewind in, en over de Gilden, tos

J
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welke zij, uit hoovde van hare, aan het volledige burgerrecht gemeenlijk gëattacheerde , admisfie, ©p hunne ton.
ren, onder de benoeminge, en in hoedanigheid van Boek
Gardianen, ofte onder wat naain het ook zon-houdern,
mogen wezen, anderszins zouden zijn bevoegd, ert-de
verkiesbaar, maar ook hare Kinderen van et beneficie der
opneminge in de Weeshuizen, bij Uwe Wel Edele Groot
Achtbare daaromtrent te nemene Refolutie mogen blijven
geexctnàeert, indien op dat fubje&, het zij bij Uwe Wel
£d. Gr. Achtb., het zij ook bij zointnige Burgeren vaan
deze Stad, onverhopenlijk eenige tegenftrijdiige konftderatien, ofte bedenkingen mochten vallen."
rTafertel 9'an Gedenkfchriften des Christelyken Ouderdom:^.
nopens dr Oorbiecht, door den Hoo ggeleerde Heere nVBLL
Roomsch• Cathotyk Prefesfor te Wemel:. Fait het Hoog4
duitsch vertaald. Te Ainflerdam , fry J, F. Rofart es
Comp., 1784. In gr. octavo, 74 btsdz.
;

eer uitwyzen dezer verzanseling nn t re n men in de
NSchriften
des Nieuwen Testaments, eti die der Kerkva.i

deren, wegens de vergeving der zonde en de boetedoening,
vind aangetekend, kan men niet zeer gunflig denken, over
de oudheid der thans in de Roomschkatholyke Kerk ge.
bruikelyte Oorbiechte. Dit beeft de [ioogleeraer Aytel in
dit Tafereel zeer duidelyk onder 't oog gebragt, en Schriften van die natuur, over foortgelyke gebruiken, kunnen,
in de tegenwoordige omtiandigheden , van dienst zyn , om
de Leden dezer Kerke opmerkzamer te maken. Zie hier,
he zyn Hooggeleerde dit zyu Gefchrift laet antiapen.
„ Het ,efluit van deze myne Verhandeling zal dit zyn.
Me Bekeniie ik niya zwakheid, dat ik in de oude Christelyke Gedenkfchriften de tegenwoordige Biechtwyze niet
heb kunnen vinden, en deze zwakheid kan my niet kwalyk genomen worden, nadien nok zo veele Geleerden Katholyken, om voorgemelde redenen, de Oorbiecht aldaar
niet hebben kunnen vinden. Ilde Eerbiedige ik de KerIrenraad van Trente, en álle pl a atzen, wélle deze Kerkenraad tot bewys der noodzaaktykheid van de Oorbiecht bybrengt. IUde Onderwerp ik my hoofdzaaklyk aan de Kerk,
Cu houde my aan den regel Van VINCENTiI LIRINgr3s1s
£atholyk is eigenlyk dat gene, wat aan alle piaa/en', in a l.

Pg4

1e,

550 E Y B E L

le tyden, van alle Christenen is gelooft geworden (t). IVde
Wij ik al dat geene geheel niet gefchreven hebben, wat nooit
voor God rechtzinnig k.2n zyn'. Ten Vde boude ik daarbenevens, met goed vertrouwen, cie aangehaalde plaatzen der
H. Vaderen en Gedenkfchriften der Christelyke oudheid
voor hoogachting en overdenkenswaardi g , en meene ten
Vide zonder Kettery te mogen zeggen , dat „ in de tegenwoordige wyze van Boete te doen, niet te genf aande de
Kerkvergadering van Trente , eene Verandering konde
„ gemaakt, en hierdoor eene Vereeniging met de afgefchei„ Bene Christenen konde getroffen worden."
„ Mocht 'er echter geene Verandering mogelyk zyn, zo
geef de Almachtige God, dat de heimelyke Oorbiecht nooit
tot meerdere Verleiding als Gelegenheid voor de Jeugd -*iooit tot Verzoeking en Verleiding der Onnozelheid (a),
nooit den Staat, welke, ten aanzien van dit heirnelyk Gerecht, niet eens op zyn hoede kan zyn (3), tot fchade en
fcremming van zulke fchikkingen, welker deugd en noodzaak
menig Biechtvader niet mocht inzien; dat ze nooit ee--lvkheid
nig Huishouding tot nadeel, en meer tot ftooring der rust
in 't Huis als onderhouding van dezelve ; nooit Sot een
Vraag- •n Kondfchaps-,4mpt van zulke Omftandigheden, die
ziet tot den Biechtfloel behoren, nooit tot Bedelaryen en kost.,
baare Handvullingen der Biechtvaders ; nooit tot Verfterking
in Vooroordeelen en Voortzetting der Misbruiken; en nooit
niet tot iets van al dat geene , wat niet tot het Oogmerk
van een Bekentenis der zonden behoort, en wat nog geen
zonde is,.. maar eerst tot zonde word, misbruikt worde.
Dit
„ (t) Id propríe Catholicum ett, quod ubique, quod fernper, quod ab omnibus creditus eft. in Coman. I. 3."
(i) Zie Gregor. XV conft. univerfi Dominici van 't jaar
16r2. Beneditus X[V Sacramentum poenitentiar van't jaar 1741.
Etf paftorales van 't jaar 1742. Apostolici van 't jaar 1745.
Graldi Expofit. jurfs pontif. T. II. p., t. in append. ad Tit. de
I3Leretic. En hoe laat zich dit wel aanzien, als men een On.
gebaarde den Vrouwen eq Echte lieden de Biecht ziet horen,

en hoe veel te ergerlyker was het als Benige Bieehtvad^rs van

niem end anders dan van 't Vrouwelyl e Geflacht de Biecht horen wilden."
„ (3) 1k hebbe ook eene Verhandeling van de rechten van
een Katholykett Landvorst, ten aanzien der Biechtftoelen, onder de Pen." [De iioogleeraer Eybel heeft mede onlangs cnq
-
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„ Dit Gebed is juist • ter Eere van de Biechtftoel aan te
pryzen, en ieder Katholyk niet alleen geoorloofd, maar ook
een zeer fchoon en kragtig Gebed."

Ii4engelwerk. VIde Stukje. Tendimus ad CEelestem Pa.
triam., Te Utrecht, by de Wed. J. van Schoonhoven,
1784. In oEIa^'o 128 blad%.
ehalven een oorfpronglyken Zang] over de blyde Len.
B
llte , welker aangenaamheid hier lieflyk bezongen wordt,
vervat dit gedeelte van 't Méngelwerk eene vertaaling van

een Gefchrift van 'icero, betyteld, De oude Cato, of ge=
fprek over den Ouderdom, mitsgaders eene navolging of
vertaaling van drie Dichtífukjes van Horatius, te weeten,
Aan Licinius Verre Murena, behelzende eene vermaaning,

tot evenmoedigheid , en vergenoegd zyn met de naiddelmaat, Ran Pompejus Grosphus, leerende dat het geluk
best door 't bedwingen der begeerten verkreegen wordt.
En laatstlyk de lof van 't Buitenlee-en, waarin de Woekeraar Alfus het buitenleeven pryst; by wil des zyne leevenswyze. veranderen; doch by vervalt 'er weer ras toe,
verwonnen door zyne geldgierigheid. Deeze Dichtllukjes,
gelyk ook de Zang op de, Lente, zyn alien, in ryiniooze
maat, op onderfcheiden wyzen geféhikt ; welker fraaie
uitvoering de gunftige gedagten , die ons de Autheur in
't 'vierde Stukje, nopens het rymlooze Dicht, heeft ingelfoezemd, ten kragtigfte bevestigt. Wat wel byzonder het opgemelde gefchrift van Cicero betreft ; oardeelkundigen hebben het zelve , in liet oorfpronglyl:e ,
altoos voor een der treffendile Rukken van Cicero gehouden; en de hier medegedeelde vertaaling van het zelve
Helt het ons met den vereischten nadruk in onze taaie voor.
Het is een ttuk dat de leezing en an jongen en van ouden
verdient; daar het de eerften leert, hoe zig te gedraagert
om een gelukkigen ouderdom te bereiken; eu .de laattien
onder 't oog brengt , hoe den ouderdom gemaklyk te maaken , en zig in deszelfs gevolgen te troosten.
Cicero heeft dit Gefchrift opgefleld by manier van eene
Zarnenfpraak tusfchen den ouden Cato en Lcelius en Scipio,
welke twee laatílen zig verwonderen over de blymoedigheid
van dien' gryzaard, in tegenoverhelling van 't ineerendeel
derzulken, die over den last des Ouderdons niet zelden
bitter klaages. Zulks brengt een gefpreli over dit onderPP 5werp
-
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werp te berde, en Cato doet heli, by den aanvang, in 't
algemeen opmerken, dat alle leeveus(landen hunne natuur.
lyke gevolgen hebben, naar welken een verhandig Mensch
zig behoort te fchikkeu; en dat wiel byzonder een gelukkige of ongelukkige ouderdom grootlgks afhangt vafl 't vroeger leevensbedryf; weshalven zy, die een gelukkigen ouderdom wenschten te bereiken, 't 'er vroegtydig op toe
moeten leggen om hunne ziel met nutte kundigheden te
verryken, cm een deugdzaam leeven te leiden. Verder nagaande, dat 'er vier oorzaaken zyn , wegens welken de
Ouderdom ons elendig toefcbynt , zo bepaalt by zig om
te onderzoeken , in hoe verre elk deezer oorzaaken welge avond en van aanbelang zy. De vier oorzaaken-zyn de
volgende: i. Om dat by ons van de behandeling der ge
afhoudt. a. Om dat by 't lichaam ver-ipenzak
3. Om dat hy ons fchier van alle vermaaken »e--zwakt.
rooft, En ten 4+ Om dat hy den dood naby is. Elk deezer oorzaaken afzonderlyk nagaande, toont de oude Cato s
dat ze op verre na het gewigt niet hebben, 't welk meta
'er gewoonlyk aan toefchryft ; vooral niet , gelyk hier ,
overeenkomttig met het bovenvereischt.e , vooronderfleld
wordt, in een Ouderdom, die op eenowelbefteede Jeugd
i uitmuntend, en
volgt. Het gantfcbe gefprek van Cato is
boven al treffend, daar by, met het efloopen van zyu
gefprek, zyne verwa gt ing op de onflervelykheid te kennen
geeft. Wy kunnen niet nalaaten , dit gedeelte,
feboon 't wat lang moge zyn , den Leezer hier onder 't
oog te brengen; daar 't ons eeni^ermaate toont, hoe ver
een der verlichtfte Heidenen , die de kundigheden aller
vroegere Wysgeeren bezat, en zig daar van kon bedienen,
in dit [Ink gekomen zy, en hoe hem intusfchen die ze.
kerheid ontbrak, op welke by zig volkomen kon verlaaten.
„ Ik zie niet, zegt by, waarom i1 u niet zou durven
mededeelen, wat ik zelf , raakende den dood , gevoel;
en waarin ik des te beter doorzigt meen te hebben , als
ik 'er nader by ben. Ik geloof dan dat uwe Vaders , o P.
scieio! en ook gy o c . LIELIUS! gy, zoo beroemde, en,
in 't verbond van vriendfchap , met my geflaan hebbende
mannen , nog daadlyk 'leeft, en wel dat leeven leidt, dat
men alleen een leeven noemen mag 1 Want terwyl wy,
binnen den kerker van dit licháam, bellooten zyn, ven.
richten Wy oenen arbei a • oenen plicht, ons • door nooddwvarlg, opgelegd. Orange hemeifche ziet toch werd t, nit
,
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deszelfs hooge woonplaatfe, nêergeworpen, en als bedolven, in deeze aarde, eene plaats, die, met haare Godlyke natuur en eeuwigheid, ten eenenmaale ftrydig is. Dan
ik geloof, dat de ontler(iyke Goden de zielen, in menschtyke lichaamen, beU000en hebben, op dat 'er bewooners
zouden zyn, die 't aardryk bezet hielden; en de gezette
bevyeegingen der hemelen aanschouwende, dezelven, in
de tlandvasttge regelmaatigheid hunner leevenswyze, toog
den .nabootfen. 1n niet alleen door ree de en betoog, bent
^k overgehaald, om zoo te denken, maar ook door den.
roem en 't gezag der grootlle Wyygeeren.
tcoaAS en die Italiaan„Want ik heb geleerd , dat P
fche Wysgeeren (onze nndeburgers bykans ,) die men
eertydS PYTHAOORIS'l'EN noemde, ge enzins twyffelden, ot
onze zielen waren, uit den Goddelyken
ken Waareldgept, af.
gedaald. Terwyl my teevens ook dat geen ten bewys
verftrekte, was SOCRATES, door de Godfpraak van APOL:.o, den wysten aller menfchen gepalmd, op den laatalen
dag ' zyns leevens, over de onfterflykheid der ziele beredeneerde r Doch waarom meer gezegd? Ik ben overtuigd,
en van gevoelen, dat, daar de zielen zoo veel gezwind,
held hebben, zoo veel geheugen van 't voorleedene, zoo
veel uitzigt op 't toekomende, zoo veel weetenfchap ert
kunst, zoo veel uitvinding, dat zeg ik die Natuur, dewelke dit alles, in zig, vereenigt, niet fterflyk zyn kati.
Dat daar de ziel altyd in beweegmg is, en geen ander
grondbeginíbl van beweeging heeft, wyl zy zig pelf beweegt; 'er ook geen einde aan haare beweeging zyn zal,
wyl zy zig zelven nooit zal verlaaten. Dat, daar de natuur der ziel eenvoudig is, en niets verfchillende , niets
ongelykiagtigs met haar zelve, in zig, vermengd heeft,
zy ook -niet _kan gedeeld worden; en dat dit onmooglyk
zynde, zy dan ook niet kan vergaan. Terwyl het daarenboven niet onwaaxfchynlyl: wordt, dat de menfcheu de
meeste dingen, reeds voor hunne geboorte, wee ten; doordien gy, kinderen zynde en de mcuilykfte kunflen lee,
rende, zoo fchielyk, eene zoo onnoemlyke meenigte van
dingen vatten, dat zy fchynen dezelven, niet zoo zeer
voor 't eerst te hooren, als wel zig te herinneren en weef
te binnen te brengen. Dit zyn de bewysredenen van
PLATO

!

„ Maar, by xENonxoN , fpreekt CVPus de orde aldus
op zyn terfbedt „ denkt niet, myne lieve Zoonen! dat
a , ik, wanneer uit uw midden verhuisd, nergens of niets
,,meer

5
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meer zyn zal. Want toen ik, met u, was, zaagt gy
, myne ziel niet, maar oordeelde , dat dezelve, in myn
lichaam, was, door de dingen, die ik deed. En daar„ uit moet gy be luiten, dat zy ook, wanneer gy my niet
meer zult zien,.dezelfde zyn zal."
„ Zou ook de roem der doorlugte helden wel, overbly„ ven, na hunnen dood, indien niet hunne zielen nog iets
deeden , om hunne nagedagtenis levendig te houden r'
!k ten ininfte kon my nimmer ]gaten overreeden, dat
de zielen, terwyl zy, in fterflyke lichaamen, zyn, lee.
„ ven, maar wanneer zy 'er uitgaan sterven zouden; of
„ dat de ziel als dan- verf}andeloos zou worden, wanneer
„ zy uit het verflandeloos lichaam fcheiden zou. Veeleer
denk ik, dat zy aas dan begint wys te worden, wan„ neer zy, van alle licheamlyk byvoegfel, beveyd, begint
„ zuiver en onbefwet te zyn. Voords wanneer der men„ fehen natuur, door den dood, ontbonden, blykt
het van al het overige klaar genoeg, werwaards het hee„ nen gaat. Want alles keert derwaards weder van waar
„ 't oorfpronklyk is. Maar de ziel alleen wordt niet ge„ zien, noch wanneer zy 'er is, noch wanneer zy ver„ trekt. Ten laatften gy ziet, dat niets zoo veel overeen,, komst, met den dood, heeft, als de flaap; maar de
„ zielen der ílaapenden leggen ten fterkilen hunne Goddelykheid aan den dag."
„ Want terwyl zy dus ontílagen en vry zyn, zien zy
veele toekomende dingen vooruit; waaruit men afleiden
kan, hoedanig zy zullen zyn, wanneer zy geheel, uit
„ de boeien des lichaams , zyn losgelaaten. Indien derma
halven dit alles zoo zy, eert my dan, gelyk eenen God.
„ Of zo de ziel, te gelyk met het lichaam, moet vergaan,
houdt dan evenwel , uit eerbied voor de Goden , die
dit fchoone geflel befchermen en regeeren, onze nage.
dagtenis, in een heilig en onbevlekt geheugen." „Dus
verre CYRUS, op zyn flerfbed. Doch keeren wy, zo gy
wilt, tot de onzen te rug.
„Niemand o scx io!zal my immer doen gelooven,dat of
uw Vader PauLus, of beide uwe grootvaders rnur.us en
de AFRIKAAN, of de vader en oom deczes laatsteenoetnden , of zoo veele andere voortreflyke mannen, die 't niet
nodig is op te noemen, zulke groote dingen zouden onder.
nomen hebben , om eene nagedagtenis te verwekken, by
de nakomelingfchap, indien zy niet, in hunne ziel, had.
den gevoeld, dat de nakomelingfchap, nog iets, voor hen,
,
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zrd zou. Of denkt gy, (op dat ik my, naar de wyze*
der gryzaards,. ook een weinig beroeme,) dat ik, by•dao
en by nagt, thuis en in den kryg, zoo veel arbeids, op
my, zou genoomen hebben, indien ik van gevoelen ware , dat myn roem, binnen dezelfde paalen, als inyn. leeven , be{lootea zou•zyn'1 Ware het dan niet veel beeter geweest een fill en, gerust leeven, zonder arbeid of..infpanning van kragten , te leiden. - Maar ik weet niet, hoe
myne ziel, zig ilceds verheffende, de nakomelingfchap zodanig, in 't oog fieldt ; als of zy: dan •eerst • zou leeven,
wanneer zy, uit dit leeven, zou zyn uitgegaan; en ware
het niet waar, dat de geesten onitetflyk zyn , dan zoudetr
niet de geesten van alle de besten der menfchen zodanig,
naar de onfterflykheid, ilreeveu.
„Waarom tog is her, dat de wyste.•tnenfchen, met d^
meeste gelaatenheid, de dwaasten, met het meeste ongenoegen fterveii ?: Denkt gy niet daarom,dat die géesr, die
meer en verder, ziet, wel voelt, dat hy, naar , eerie beetea
re plaats , vertrekt; daar die. geen, wiens gezigt duisterer
As, zulks niet ontwaar woedt? Wat my betreft , ik braad
van begeerte, om uwe vaders, die ik ,geagt en bemind
heb, weer te {zien. )n, niet alleen verlang ik die geenen
te , zien,, die ik zelf gekend heb, maar ook die geenen i
van dewelken 'ik heb gehoord, geleezen, of zelf gefchree;
van. En vertrok ik eens derwaards, dan zou niemand
any ligt te rng ;haaien, of, •gelyk PELIAS de verjeugdig-en.
de kookmg doen ondergaan. Ja indien ook Bene Godheid
my toeftond; dat ik, •op deeze jaaren, weder een kind
kon worden, en in de wieg gaan liggen fchreien , zonde
ik 'er zeer veel teegen hebben, en ,'t renperk, nu eens heb
niet gaarne, van 't einde, naar den in--bendafglop,
,

-

gang, te rug geroepen worden.

„ Want welk genoegen is 'er in 't leeven? Hoe veel arbeid niet veel eer? Doch laat 'er al genoegen in zyn , voor
heeft dit, of deszelfs maat, of deszelfs verza--zekrtog
diging. Want ik wil niet, over 't leeven klaagen, gelyk
veele, zelfs geleerde mannen, doen. • En 't berouwt my
niet, dat ik geleefd heb, wyl ik zoo heb geleefd, dat ik
denk, niet zonder nut gebooren te zyn. Ook ga ik uit
liet leeven, als uit eene herberg, en 'niet als uit een huis;
want de natuur heeft ons hier eenen optrek gegeeverr, om
'er eenig verblyf, en niet onze wooning, in te houden.
„O Schoone dag, wanneer ik, naar die Godlyke byeenkomst en vergadering der zielen , vertrekken , en uit dee-

,

-

-
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zen faamengevloeiden meügelhoop , verhuizen zal. Want
ik zal gaan, niet alleen naar die mannen, van dewelken ik
te voeren fprak , maar ook naar inynen cATO , teeter dan
ween niemand ooit gebooren werdt , en dien niemand in
vroomheid overtrof; wiens lichaam ik heb verbrand, daar
by in tegendeel het myne verbranden moest; doch wleng
ziel, niet my verlaatende, maar 't oog op my gevestigd
houdende, voorzeeker naar die plaatfe vertrok, daar hy
zag, dat ik ook moest komen. En dit verlies heb Ik,
zoo 't my toefchynt, kloekmoedig gedraagen; niet om dat
bet my onverfchillig was, maar om dat ik my troostte,
attet de gedagte, dat het vertrek en de febeiding, tusfchen
pns, van geen langen duur zou zyn.
„ Door dit alles, o scirio ! valt my de ouderdom ligt,
(want dit is 't geen gy zeidet, met LJELIUS, fteeds te
bewonderen;) en niet ' alleen ligt, mar ook aangenaam.
ja zo Ik hierin dwaal, dat ik de zielen der menfchen als
onfter lyk beí`ekouw, dan dwaal ik gaarne, en wil niet,
dat men my deze dwtaling, in dewelke ik too veel versmaak fdbep, zoo lang ik leeven, zal, ontneeme. Doch zo
Ik, (gelyk eenige geringere wysgeeren denken,) na ntynen
dood, niets meer zat voelen, dan heb ik ook niet te
vreezen, dat de afgftorvene wysgeeren my, over myne
dwaaling, befpotten zullen (*).t

„ (*) Verhevenite Wysgeerte der Menrchen ! dus geeft gy
dan , na zulk eerie ' edele pooging, na zulk eerie verheeve
vlugt, in 't einde niets anders dan een enkel misi'chien , eerie
twyffeling , cene onzoekere kans Of een Engel, of
niets'. Aanbjddelyke Evangelieleer , hier ílreait uw
voorregt door! top waarlyk als God waarheid is, zo waarlyk
als myn'Verlosí'er leeft, ik zal, zoo ras de dood my neder velt voor dc eegwigheid , optwaaken! Ik zal met de Engelen
des femels, met de beminnaars der deugd, met de Helden
des Geloofs , met mynen God en mynen Vetlosfer,, leeven,
eeuwig leeven! Zalige byeenkomst ! luisterryke vergadering !
daar zullen wy de .wysheíd fcheppen, uit laareri bron, daar
,

de deugd, in Kaaren oorfprong , beminnen. - juicht date
Christen Gryzaard ! uw verfehiet wordt, door geene twylleiingen , beneevel4 ! Een onbewolkte Hemel lacht u toe. God
zelf., niet 'eene onzeegcre Wysgeerte , roept U? En zoudt gy
aarfelen met vreugde, daar 1-ly p roept, te volgen t 4 dat one
einde her einde eens Christens zy ! en God z$ gezeegend , dat
hy ons 't aanzyn gaf, dat hy ons, door den dood, tot Hem ,
toept!"
nil.
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Historifche berichten van het Leeben en de Schil ten van C mLEO GALILEI, door C. J. JAGEMANN. Uit het oogdP'itsch. TC
Haarlem, by C. 14. Bohn en Zoon, 1784. Behaiven het Voorwerk 192 bladz. in gr. oEtavo.
,

Gemerkt men tot nog gene voldoende berigten had, nopens den zo hooggeagten Galileo Galilei , zo heeft de Heer
f anesnann het wel der moeite waardig geoordeeld , alles na
ie (pooren, en by een te verzamelen, wat maar eenigzins zou
kunnen dienen, om een gegrond verflag van 's Mars Leeven
en Schriften te verleenen. Zyn Ed. is zo wel gelaagd in zyne onderneeming , dat dezelve hem in ftaat gefield Nebbe,
om een duidelyker narigt van alles, wat daar toe betrekking
heeft, af te geeven , dan tot nog gemeen gemaakt was, fly
brengt ons hier onder 't oog eene agtervolgende ontvou«win
an den aanvang, en de trapswyze vorderingen van Gai'ei in
de beoefening der Natuurkunde, die, terwyl ze hem de agting deeden verwerven van allen, die de Weetenlchappen op
haare rechte waarde fchatten, hein tevens bloot fielden
voor veeler nyd en boosheid, welken, geholpen door de onkunde, hem verfcheiden wederwaardigheden brouden.. Aan
't berigt van dit alles is wyders gehegt een beknopt verflab

van zyne nalaatenfchap en zedelyk charaaer, vermaaken en
Ieerlingen; van zyne begraavenis en de verzameling zyner
schriften; niet byvoeging van eene lyst zyner gedrukte werken en brieven; waarby ten laatfle nog komen eenige Brieven, wolken, als echte (lukken, ter bevestiginge deezer Leeversbefchryvinge kunnen dienen. Voor him die zig toeleg.,en
op de Biographia, of Bene verzameling der Leevensbeïchryvingen van Geleerde Mannen, komt dit Gefchrift, zo ten aanzien
van den Perfoon, als ten opzigte van de uitvoering, grootlyks
te !lade; en ieder, die lust leeft, om na te gaan , hee de
beoefening der Natuurkunde, niet het herleeven der Geleerd
Naare trapswyze vorderingen gehad heeft, zal ook dit-heid,
Stukje met genoegen doorbladeren. Wel byzonder zal tien,
liet oog flaande op het gedrag der Iuquifrde, die de Natuur
nieuwen bloei zogt te fnuiken , door Goli.lei-kundeihar
in 't voortzetten zyner kundigheden te belemmeren , hev roeden, welk een geluk wy genieten in onze dagen, daar we
niets van dien aart te dugten hebben , en een Man van oefening de ongelioorde veyheid bezit, van zyne waarneerlingcn
Naaren loop te laaten, en die aai, anderen mede te deelen.
Vermits dit gedrag der Inquifitie omtrent doezen hcroemden Natuurkundigen bovenal de aandagt tot zich trc?;t,
en cie Beer a got ani c'eswegens eene juister bergt get°il,
dan ons tot nog elders voort ukonhen is, zo zuilen vv e d ce
.
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Leezer het hoofdzaaklyke van dit zyn berigt, kortly'k, onder

het oog brengen.
[Iet voorftaan van 't Leerftelzel van Copernicus had tot no
geen nadeelige -indrukken gemaakt; maar toen Galilei het,
vooral omtrent het (aar 1613, niet meer als eene willekeurig
aangenomen Hypothèfe, maar als eene zekere waarheid befehouwde en voordroeg, begon men het in een haatlyker licht
te plaatzen. Men gaf voor, dat deeze nieuwe Leer het gezag
der H. fchrift, den" Godsdienst, een doodlyken fleck toebragt, en fdhold Galilei in Italie voor een gevaarlyk man uit.
Galilei tragtte de gevolgen hier van wel te verhoeden, door,
zo by mondlyke -als fchriftlyke onderrigtingen, de fchynbaaré
ilrydigheid tusfchen de H. fchrift en dat Leerftelzel op te
losten ; dan de verbittering nam , inzonderheid door aanhitzing
der Dominikaaner Monniken, des niet tegenslaande ge(ladig
toe; Schoon verfcheiden rechtfchapen Mannen zig voor hem als
in de bresfe Relden, wisten de Dominikaaner Monniken hem
alomme haatlyk te maaken, niet alleen als iemand die ketter
gevoelens had, maar ook als zodanig een, wiens zede -fche
(legt was. By die ge(leldheid van zaaken begaf-lykchar&e
hy zig, in December des )aars i6rs, vrywillig naar Rome,
ont het onweer, boven zyn hoofd hangende, te verllrooien,
voor het uitborfle. Dit gelekte hem ook in zo verre, dat hy
meer dan ooit de hoogagting van Paus PAULUS V, en deszelfs
Confiillorie, verwierve. In eene Audientie, welke hy by dien
D. Vader had, verzekerde hem deeze, dat hy zo zeer van
zyrie onfchuld, oprechtheid en goede gedagten in zaaken van
den Godsdienst overtuigd ware, dat; zo lang als hy leefde,
geen lasteraar meer gehoor by hem zou vinden.
Indien, Gallei in deeze overwinning over zyne vyanden be.
rust had, was de zaak voor tegenwoordig afgeloopen: maar
neen ; by beoogde voorts eene redelyke veyheid van denken
en fchryven voor de Geleerden te bewerken; zich vleiende
niet het denkbeeld van daarin te zullen Ilaagen : dan hy be..
droog zig." Kort na den 20 February 1616 verfcheen 'er een
decreet, 't welk de boeken verbood, die beweerden, dat de
beweeging der aarde niet tegen de H. fchrift" aanliep. En toen
Ga,ilei voortvoer, zyne zaak yveriger dan, te vooren door te
zetten, waar by nog kwam, dat de Cardinaal Orfini hem at
te driftig in het Confiiforie voorftond,, zei de -Paus,. dat by de
zaak aan de Inqu^ficie wilde overgeeven. Hierop wierd ,lus,
fehen den Paus en den Kardinaal Bellarmini .vastgetleld, en
den 2 Maart van Bene Congregatie van-'t H. Officie openlyk
verklaard, dat het gevoelen van Galilei, nopens de beweeging
der aarde, dwaaleud en kettersch was. Veelligt was dit voor
Galilei verder van zeer nadeelige gevolgen geweest; doch 'ze
werden gelukkig voorgekomen, doordien de Groothertog van
Toscanen, op aanraaden van zynen Ai'gezant aan 't Roomfche
Hof,

CAN GALILEO GALILEI. 9gt0

Hof, hein by tyds te rug riep; aan welk opontbod Calilel
gehoorzaamde, komende in de maand Juny weder te Florence:
Dus Qntkwám Galilei, voor deeze keer, de handen der Inqui..
fatie: dan 'er verliepen naauwlyks zestien jsaren, of by zag
zig aan feller ramp van die zyde bloot gefield.
Galilei, naamlyk, had reeds, in 't jaar i6td, begonnen een
Werk over het Waereld-frelfel te fchryven; in 't jaar iózd
befloot by het zelve te voltooien. Maar, nadien 't hachelyk
was de leer van Copernicus, als kettersch veroordeeld, voor
te ítaan, zo bedagt Galglei een weg, om zig tegen de vervolging der Ingaifitie te beschermen, en te gelyk zyn oog=
merk te bereiken: Alles, wat by tot zyn groot onderwerp
had verzameld, bekleedde hy in een prohlematik gefprek van
vier dagtyden, 't welk hy, onder den tytel van zamenfkraa=
ken over het groote Waereld -flelfel volgens Ptolem^eus en Co.
pernicus, ter drukperfe fchikte. De zamenlpreekers wateti
drie in getal. Salviati brengt de reden by, waarpp het Steizel
van Copernicus rust; Simnpliciur verdeedigt dat van Ptolem^rur ti
en Sagredo , tusfchen beiden - fpreekende, maakt dat de zaak
onbenist blyft; doch Rde bewyz ' van Salviari op zig zelve
zyn zo fieric, dat ze die van Simplkius overtiaalen, Hy gat
aan dit zyn Plats nog een grouter fchyn vara waarheid, door
in de Voorreden te verzekeren, dat zyn oogmerk was, derf
Geleerden aan de óverzpde der Apen te bewyzen, dat men
in Italie alle mogelyke gronden van het Coperni4aanfelic f eitel
kende, aihoewet het de Kerk, met regt, aldaar had verboo=
den. Onder dezen fchyn, en op de inneemende voorfrelleft
van 's Pauzen Secretaris Ciampoli, verkreeg hy, zyn Werk te
Rome aan de Pauslyke Cenfule• onderworpen hebbende ,de eigenhandig ondertekende Approbatie van den Magister Saai
Palatii. En by liet het in 't jaar 1732 te Florence drukken,
na dat by het ook bier, eerst uit eigen verkiezing, door deal
P. Inquifttor, vervolgens, op bevel van den Magister Sacri
Palatii , door een Confultor der Florentynfche Inquifitie had laa,

t-en beootdeelen. .

Niettegenftaande deeze voorzorg en omzigtil;heid , brouwde
men hèm, wegens dit Werk, een groot onheil. Hy vond 'cl`
wel die zyne zamenfpraaken ren hoogten preezen, maar zy
die het laakten waren magtiger; en deezen' w isten zyn Gefchrih ht een zo ongunflig licht te plaatfen, dat men geeft
zwaarigheld maakte , om Galilei in November des jars 1632
voor de gedugte vietfchaar der In quifitie naar Rome te daagen..
De tnenrnaallge Groothertog van Toscanen, Ferdinand II, hoewel den Paus meer onderworpen dan zyn Vader. en Voort
ganger, Cósmur 11, zogt egter dien doodlyken t;ag vara 't
hoofd zyns ointment zeventig jaarigen Leermeesters te weeres;
dan vrugtloos. Hy vertrok des, in ecn ongunftig 3aargètvde>,
en me.t een zwak gellel , naar•Rotne , (op bevel des i;rt^othei
VI. DEEL. ALG. LETT. No. ta.
Q c^
t s:^
-

§60

HISTORISCHE BERICHTEN

togs van alle dienftige gerievelykheden en brieven van aanbeveeling voorzien;) alwaar hy den 13 February des jaars 1633.
aankwam, in eene rosbaar,• welke de Toscaanfche Gezant
Nicolini hem tot Ponto a CRntino te gemoed zond, gedragen;
flappende uit dezelve in Villa Medici, alwaar hem de Gezant
op 't vriendlykst onthaalde. Men hond hem ook toe aldaar
te mogen verblyven, met de vriendlyke waarfchouwing van
geen bezoek van iemand aan te neemen.
Geduurende de twee eerfte maanden, had by niets van belang
niet het Gerigtshof te doen. Inmiddels deed men hem een
Proces by het Inquifitie - geregt aan, om dat 'er de Paus by
bleef, dat Galilei voor zigzelven van de betveeging der aarde
overtuigd was, en ze in zyne gedrukte gefprekken meer, dan
de tegenoverftaande Leer, verdeedigd had. Na dat hy twee
maanden tusfehen vrees en hoop in Villa Medici doorgebragt
bad, moest by eindelyk, omtrent het midden van April, voor
dc vierfchaar der Inquifitie verfchynen, alwaar hy niet alleen
voort verhoord, maar ook in hegtenis genomen werd. Doch
de menigvuldige en dringende brieven van aanbeveeling des
Groothertogs, en de onbefchryvelyke poogingen van ,den Tos
Gezant, bewerkten zo veel, dat hem, in plaats van-canfhe
een naaren Kerker, drie wel gemeubileerde vertrekken, in het
Paleis der Inquiftie, welken anders de Fiscaal deezes Geregis
bewoonde, werden ingeruimd, en de vryheid werd gegeeven,
tot in de voorplaats van dit huis te gaan, zig van zynen gewoonen knegt, die in en uitgaan kon, te bedienen, uit des
Gezants Huis gefpyzigd te worden, onverhinderd aan zyne
Vrienden te fchryven , en brieven van hen te ontvangen. Hier
was by nog geen volle maand, wannneer hem, den 3o April,
de Kardinaal Barberini, uit eige magt en onverwagt , na Villa
Medici terug zond, om dat hy, ter plaatfe zyner ge'angenisfe,
van zyne gewoone pynen in de leden werd overvallen. By
het einde der maand May kreeg by zelfs de vryheid ,'gezond
Villa Medici in eene half gefoo.-heidsalv,nL
ten koets rond te ryden. Den 22 Juny werd hy, op nieuw.,
voor het geregt gedaagd, om zyn flotvonnis te ontvangen.
Men hield hem dien dag en den volgenden nagt in de Inquifitie. Van hier bragt men hem,, den morgen daarna, in het
Dominicaaner Klooster, alla Minerva, alwaar hy voor de Kar
-dinalePrt,odH.Inquifebhrd,Lt
raakende de beweeging der aarde, verzweeren en vervloeken
moest. Hierop wierd hem zyn vonnis voorgeleezen, waarin
hy, voor een onbepaalden tyd, tot den formeelen Kerker der
Inquifit,e, verweezen, en hem geboden wierd, geduurende
drie jaaren, eens weeks, de zeven boetpfalmen van David te
bidden, en zyn bovengenoemd Werk over het Waereld- ftelfel
Na
verbooden werd (*).
(4

) Men zie dit Vonnis der Inquificie, en de beroeping van Galilei, in de
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Na dat men hem de tot geen zekeren tyd bepaalde firaf des
Kerkers, tot zyne grootfte ontfieltenis, had voorgeleezen, werd
ze voor hem in een huisarrest in J'illa Medici, en; op-de
voorbede des Gezants, na eenige dagen, in Bene banning na
het ,Aartsbisfeboplyk Paleis te Siena veranderd, alwaar het
hem veyilond in de Domkerk te gaan. De Groothertog tragtte vergeefsch te bewerken, dat by naar Florence te rug mogt
keeren; alleen verwierf by de vergunning, dat Galilei, tot
eene verdere verordening, op zyn Landgoed by Florence, in'Ililte woonen mogt: doch hem werd verbonden Muziek- of geleerde gezelfchappen te houden, groote gastmaalen of dergelyke vrolykheden aan te regren. Hy betrok des, na een ver.
blyf van vyf a3 taanden te Siena, zyne wooning in Yállo Bellosguardo, niet verre van Florence; en, ongeveer een jaar laater,
vertrok hy van daar na Monte Ripaldi in het Kerfpel Arcetri,
't welk by zyn gevangenhuis noemde. Van hier ging hy, in
't jaar 1638, toen zyne blindheid en andere zieklykheden
clerk toenamen, over in de Yilla Giojeilo, alwaar hy den
8 January 1642, in 't 7811e jaar zyns ouderdoms, overleed.
Men wil dat de Inquifitie in 't jaar 1633 het Pluk te Eierker doorzette, om dat Galilei, in 't jaar 1616, door de Inquifitie, zo als die Heeren beweerden, verbonden was, over
het Copernicaanfche ftellèl te disputeeren of te fpreeken. Dan
Galilei ontkende dit, houdende Taande dat hem 1)egts ver.
bonden was deeze Leer te gelooven en te verdeedigen. Uit
dien hoofde meende hy zig te kunnen regtvaardigen , om dat
by dit in zyne problematike zamenfpraaken zorgvuldig gemyd
had, en 'er in zyn boek, daar de gronden van weerszyden
voorgedraagen worden (*), geen bewys te vinden is, dat by
deeze Leer goedkeure of verdeedige; en dat hy zig ook anders aan de Kerk geheel en al onderwierp. Intuslèhen maakt
egter het vonnis van 't jaar 1633 ook gewag van dit verbod
in 't jaar 1616: naar de Heer Yagemann is niet vreemd , van
te denken , dat de Jeluit Ricc^oit dit verdicht heeft, ons de
laatere firenge handelwyze van 't Roomfiche Hof te regtvaardigen. Voorts merkt de Heer 7agemann aan, dat men
die handelwyze evenwel te bovenmaatig ftreng maakt, als
men uit eene uitdrukking in 't vonnis wil afleiden, dat Ga lilei gepynigd zy ; dat hy ten minf'e die pyniging zou_ geleeden
hebben, waarby de ovèrtreeder met een touw, aan de handen
op
(t) Niet weinig kwaads brouwde het hese, dat hy, vol g ens veeler ohrdeel. S2wplicrui, in deeze zamenfpraaken, niet alle de lterkfte bewyzen
voor de onbeweegelykheid der aarde had doen vootftellen; waarby nog
kwam de verdenking, dat hy, door des fpreekers naam Simplicius, die bet
Steltel van Ptolemeus zo flecht verdeedigde, tiet oog had op de eenvoudir

beid van den ligtgeloovigen Paus. Dit verbitterde dies tyds den Paus te
sneer, en 't liep aan tot in 't jaar 1636, eer de Pans overtu'gd wierd, dat
Galilei ;eenzins bedoeld had wet hein den fpot te dryvcu.
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op den rug gebonden, wordt opgehaald. Het komt hem voor,
cat dit niet wel ftrookt met- de overige handelwyze; doch by
vindt het nogtans waarfchyglyk, dat men hem , dags of nagts
voor de bekendmaaking van zyn vonnis, by de pynbank gebragt, en zig met de daar geflaafde belydenis vergenoegd
hebbe

Verdeediging der Vereenigde Nederlanders, tegen het orakel de►
Vreemde Staatkundigen, te Courier du Bas - Rhin. Eerfie Deel.
Behalven het•Yoorwerk 333 bladz. in gr. octavo.
De OpfteIler van dit Gefchrift , met de regtmaatig'e verontwaardiging tegen den Schryver van te Courier du BasRhin aangedaan , vermits by niet alleen de Natie trapt op te
rokkenen tegen haare wettige Bellierders, waarin by egter, do
Natie nieerendeels uit beter oogen ziende , niet heeft kunnen
Ilaagen ; 'maar ook tevens de Natie by Vreemden alleszins gehaat poogt 'te maaken, 't welk hem, daar by hen, die geene
rechte kennis van onze Staatsge(leldheid hebben, op allerleie
manieren deswegens misleidt, beter gelukt is, trapt hier dien
Schryver in zyne haatlyke misleidingen ten duidelykfle- bekend
te maaken. Het is oorfproilglyk in 't Fransch gefchreeven,
als byzonder gefchikt , om Vreemden de oegen te openen ;
dan men heeft het voorts niet ondienftig gedagt, het zelve
mede in 't Nederduitsch te voorfchyn te doen komen, gemerkt
het ook onder onze Lan lzaaten zyne nuttigheid kan hebben.
Zie bier 's Mans bedoeling en plan.
„ Ter befchaminge van dezen bedrieger en Lasterzieken
Schryver, snoet ik voor de oogen der vreemdelingen zyn kwaade trouw, en de trouwloosheid in zyn verhaal , ontwikkelen;
de zaaken welken by verhaalt vergrootende, of van natuur
doende veranderen. Ik moet zyne trotsheid doen opmerken in
het Iaaken onzer Soverainen; zyne vermetelheid in hen niet
lasteringen te overlaaden ; zyne losbandigheid in per(bonaliteiten, van welke zyn blad krielt; perfoona]iteiteri, welken des
te meer te veroordeelen zyn, om dat zy de achtingwaardigdte
onzer Patriott-en aanranden; eindelyk moet ik die walgelyke
en onophoudelyke Ikheid ontmaskeren, wélke onze valfche
Staatkundige Profeet in al de nommers van •zyn Weekblad
flanst. Ik zal in 't voorbygaan aanmerken, dat zyne lommers
hoe langer hoe onbetaamelyker worden , naar maare de party,
welke by dient, grond by ons verliest. 'Er is niet dan één
flap noodig van de wanhoop tot de razerny, en de parry der
Anglomanen fchynt dezelve al lang overfcbreden te hebben.
„ De Courier du Bas -Ruin is een onkundige in de Conftitutie der zeven vereenigde Provincien ; het weinige dat by 'er
van weet misvormt en vervalscht by, en Relt het in een valsch
licht
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licht voor. dit is het geen ik in het eerfe gedeelte van deze
Verdediging bewyzen zal. De Courier du Bas- Rhin is een
onbefcheiden fchreeuwer; dit zal ik in het , tweede gedéehe
doen zien , waarin ik de Natie regtvaardigep zal, wegens het
verwyt van ondankbaarheid door mnrrsoc- aan haar gedaan ,
ten opzichte van, het huis van Oranje, en dat van onregtvaardigheid jegens den tegenwoordigen Stadhouder. De Courier
du Bas- Ï hin is een eerlooze, fchaamtelooze, oproerige en
lafhartige lasteraar; dit zal ik handrastelyk doen zien in een
derde deel, alwaar ik tot een éénig oogpunt breugert zal,
alle do verfpreide trekken van onbefchaamdheid , oproeri-_
beid en Ikheid, welke deze ellendige Courantfchryver zich
veroorlooft tegen onze Natie, onze Souverainen, en tegen onze waardigfte Burgeren.
„ zodanig is het plan 't welk ik ontworpen hebbe, en 't
welk ik my vlei gelukkig te zullen uitvoeren. Den Vreemde
lingen een beknopt maar waar denkbeeld van onze Conflitutie
te geeven; de Natie te ontfehuldigen 'van de misdaad van
ondankbaarheid en onregtvaardigheid jegens de Prinfén van
Oranje; MANSON te doen kennen en te fehilderen door zyn
eigen fehriften; zie daar het doel dat ik my voorgeleid heb,
om in deze Verdediging te bereiken."
Naar dit plan behelst het thans afgegeeven eeríle Deel Bene
ontvouwing van het Staatsbetaur ouzer Gewesten, met aan.
wyzing van de menigvuldige mistlagen en verdraaijingen van
den Courier du Bas•Rhin, die te gelyk en de onkunde en
de kwaadaartigheid van MAWsON ten Rerkfe tekenen. Men
zal, in 't doorbladeren hiervan, ten overtuigendle zien.
dat MANSON met regt verdiend heeft, op zodanig eene wyze
behandeld te worden, als in dit Ge£chrift geiehiedt. En bui
dat, het geen in 't weezen der zaake-van meer gewigt-ten
is, men zal 'er in vinden, eene zo duidelyke en beknopte
befebryving van de algemeene Conflitutie onzer Vereenigde
Nederlanden, en van de afzonderlyke Confitugie -van ieder
onzer Provincien, dat verre de meesten onzer Leezers , zo
we vertrouwen, op het aandagtig nagaan hier van , zig een
juister en regelmaatiger denkbeeld van het • Staatsbeftuur onzes Vaderlands zullen vormen_, dan ze wel voorheen bezaten ; des men 't over reden hebbe, orn den Scbryver deezer Verdediginge zyne aangewende moeite dankbaar te erkennen, en de verdere uitvoering van dit plan met vermaak
,

te gemoet te zien.
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De T17eelde in Nederland, met ophelderende Aanteekeningen en
Bijvaegzels, De Dordrecht, by A. Blusfé en Zoon, 1784.
)3ehalven het Vuurberigt , 72 bladz. in gr. octavo.

Om den inhoud van dit Hekelfchrift te melden, kunnen we,

onzes agtens, niet beter doen, dan dat we ons van des
Schryvers eigen woorden, in zyn Voorberigt, bedienen.
He digtflukje, tdat hier de eerfie plaats heeft,] is, zegt
deszelfs Maaker, een badineríe piquante der verbastering van
Nederlands zeden, bij de zoogenaamde beau monde;; men heeft het
va flue h ta mode gegeeven, om te verftaanbaarder ,err aangenaamer voor hen te zyn : zy zullen 'er zig naar 't leeven in ontdekken even als ir_ een fpiegel, hun geliefd meubel , wijl ze tog
altoos gaarne zig zelven zien. De aanteekeningen zijn
egt, fchoon zomtijds wat fatiriek; een fchrijver mag immers zoo
wet badinant als ferieus de waarheid zeggen; 't eertte is veelal van meer effect als het laatfte. De nagelaaten papieren
eens Frai fcken Gouverneurs van een Neerlands jongeling, [welken
als een irteresjant Oer hangfel bij het digtfiukje gevoegd zijn,]
zijn in denzelfden ftijl en fmaak als het digtftukje, en bevatten
veele waarheden, befehaamend inderdaad ten opzigte onzer zee(len, maar van een onontbeerlijk nut voor onze charmante heertjes en dames, door decouvertcs en lesfen, die zij 'er in zullen
vinden; terwijl het leevensverhaal van den Eerw. POUPONVILLE,
[waarmede dit Stukje befoten wordt,] niet minfignificantaanduidt , dat 'er bij ons ook geestelijke petitsmaitres worden ge
-vonde."
Wat •dg uitvoering deezer dus by een gebragte Stukjes aangaat, wy hebben 'er hier en daar nog al eenigecestige trekken in gevonden; doch de Schryver. behalve dat by te dikwerf
in 't obfcene valt, en 'er buiten noodzaak over uitweidt , badineert
zo met alles • dat by de rechte Zedemeester niet zy; dewy!
zulke lesten meestal en bádinant geleezen worden; men lacht 'er
mede, en dit is 't at. Daarenboven worden de voorgellelde
zaalcen hier gemeenlyk te zeer in 't uiterfte gebragt; men {laat
een Hekelfchryver gereedlyk toe, dat by wat f'erk fchijdert;
dan by mag daarom het Stuk niet boveli masten outreeren. Zulks
anaakt de Satyre in die gevallen onvernuftig en lomp ,'waardoor
ze de geval)ij;heid verliest, en maar meest de buitenfpoorig(ien
treft; te,rwyl de. minder buitenfpoorigen dan daarin een glimp
voor hun gedrag vinden; nadien zy 'er zig onfehuldig aan kennen. Dit heeft in deeze Stukjes wat al te veel plaats. Zie hier
intusrchen egter een fraai, 't welk minder geoutreerd is, en
waarvan men zeggen moet, dat liet voor Nederland jammerzy,
dat, het zo veel echte trekken hebbe. Het leert een jong heer
van aanzien ,hoe by zig in de beau monde moete gedraagen.
„ Hij moet zig een wet manken, naar niemand, dan naar zig
„
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zelven te hooren; niemand raadpleegen dan zig zelve, en zig

zely' als 't enigst voorwerp van verwondering befchouwen , en
als het middenpunt, daar alles op af moet !luiten. ---- 7yn
groeten moet hij Ièhikken na de perfoonen; een vreemdeling,
fchoon elegant gekleed, ontmoetende , moet hij met een a'r
affecté, maar zoo hij hem meer dan eens, ontmoet met een air
de connoisfance,groeten; een burger, mits die hem eerst groet,
met een air de roepris, en een verll:andig man, fehoon nederig
gekleed, met een air de protection ; dit is gepermitteerd. —
Op een confers of asfemblee moet hij alle dames cajeleeren, fchoon
hij ze nooit gezien heeft, haar coë Pure prijzen, over de mods
en maitre decideeren, dan bij deeze, dan bij die gaan, niet dan
Sottifes debiteeren, want dit is i'esprit du fleck et lame des con...
verfations a la mode; zig met haar in verwarde gefprekken ver_
liezen, gefprekken alleen uit woorden zonder zin bellaande,
daar men in één oogenblik fpreekt van den keizer van -China,
en van een aartig fchoothondje, van de dampigè lugt, váp'een
lint, van de kerk en van een nieuwe opera, enz. enz. zig aan
een fpeeltafeltje zetten, zonder attentie, zeer distract, en bin_
Hens monds een nieuw airtje neuriënde, fpeelen; midden in 't
(pel fchielijk vertrekken, om madame C. of B. een Vifite te
geeven, eny zig honden of men zeer met die dame geliëetd is.
.--- Hij moet geheel eeh automate zijn ; geen ziel kennen
dan de oogen, tong; en handen; -- diverfe Tahetieres bij zig
draegen, zoo met enkele als dubbele dekzeis, de laatfile vooral
met galante figuuren tusfcben de dekzeis ; dezelve de een na
de andere prefenteeren ; nu een Engelsch dan een Fransch zakunrwerk voor den dag haaien, 't een niet een lint, 't ander met
een fraai gewerkte ketting vol Berlcques en kleine colifickets ; —
altoos de eerfile fioffen van ieder nieuwe fabriek hebben; pen
ffiil de mepris op de kleêren van anderen slaan; — dikwerf de
manchetten in order fchikken, om te tonnen, dat ze, zoo wel
als de jabot, van point d'alenfon of brusl'elfche kant zijn; --z;g
bevallig en zomtijds geforceerd den neus bulten niet een geparfn,.
meerden zakdoek ; — een pragtige eis elegante koets gebruiken,
met een zwaar geknevelden koetfier,, en een à twee,.jonge en
mooije knegts in een galant livrei agter op, want dit is een groot
bewijs van (maak ; eene Actrice of een ander jolie flue maintieen catalogue van alle
voeren, dit is vooral daa premierton.
galante en godsdienst befpottende boekgn houden ; dagelijks de
boekwinkels doorfnuffelen, overal de prijs van vraaggin, en einde
om de libraires niet te chagrineeren, een-bagatel koopen, veel-lijk,
complimenten maaken, en hem zijne recommandatie belooven. —
Hy moet den fpot drijven met iemand, die veel terkerkgaat;
daar niet dan in pasfant of op 't einde zig vertoonen, om de
dames te lorgneeren; — de Religie een politieke inventie noemen, en ftaande houden, dat het eeven -eens is een Turk of
cu Christen te zijn, als men maar un honnette home is.
T--

Qq4

Zona-

$Ót`i

D8 WEELDE IN NEDERLAMDd

Zvmtijds moet Jij den Rhilofoof fpeelen , ja zelfs meralifeeren,
zeggende : „ dat het leven een last is, en dat 'hij waariijkge_
„ lukk.ig leeft, die en folitaire en ver van de were!dfehe ie„ delheden woont" Zeer langzaam moet hij eeten ,
de fpijs attent bekijken; over een kwaade maag klaagen, niets
dan water drinken, en in zig zeer ongezond noemen, om 's
nagts zig te beter an de fnoodlle debauches over te geeven:
ingevolge hiervan is tiet egte portrait van een heertje na de
mode, een lang, mager postuur, dunne beenen, een bleek en
ingevallen gezigt, fchoon bij fomtijds pas twintig jaaren heeft;
--- bloozende wangen en friste beenen vindt trien zeiden onder hun zoort, of bet moest nog een nieuwling zijn;
--- altoos zeer geoccupeerd fchijnen; fehoon men niets te
doen heeft; — bij elk fchulden maaken, vooral bij eenige
kle êrfnakers; --- dikwerf de naamen van Benige aanzienli}ken
gebruiken,, als : ik Toupeer bij le duc de V. — madame 0 wagt
mij op 't diné; — ik ben l'ami affidé van den Graaf, enz,
enz. — Hij, die deeze voorfchriften volgt, is een homme dis
jour, i'homme comme ii faut, dat is, zoo als men ze thans in
de beau monde begeert. 't Is zekerlijk du bel air een
Bibliotheek te hebben; hierin zal ik ook onze eleganteheertjes,
zoo veel mij mooglijk is, ook met mijn raadgeevingad=steeren.
Voor eerst Romans in foorten, dog alle in 't Fransch;
men heeft deeze flegts pour pasfer an +nauvais quart d'heuce ,
on pour faire eclorre un feu presque eteint par debauche ; bier
toe kunnen de volgende werkjes dienen, als: l'ecumoire; The..
midore ; le Pithagore moderne; les lauriers ecclefiastiques ; la foutromanie; l'aretin; le portier des chartreux; la putaine errante;
]'academie des 'dames; les pridpiddes; Traduction de meurf:us,en
le ehemin le plus facile pour arriver á l'enfer, traduit de l'anglois.
Voorts, un Collection des ouvres de Theatre; eenige pieces
fugitives en kleine brochures moeten hier en daarop deftoelen
en tafel leggen ; --- van de philofophie moderne meest zulke
die met de ziel en den Godsdienst fpotten. -- In de nat
tuurlijke historie Bufon'en Linrenus, om de neamen en de
menigte boekdeelen ; — dan nog conies moraux et á rire ;
jaarlijks almanachs chantans in zoorten ; Dictionnaires kan men
niet misfen, vooral niet, le dicsionnaire philofophique en l'esprit
de l'Enciclopedië, enz. enz. Eindelijk moet men alle verboden
boeken ten duurffen prijze koopen, en die fraai laaten binden.
--- In 't verzamelen van Plaaten moet men de galantte kiezen ; want dit is de nieuwe fmaak; Benige airs d'opera et:
niuziekwerken eindigen zulk eerie magnifque collectie."
f
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Taal- Dicht. en Letterkundig Kabinet. Door G. eaE DER à BRAN
DTs. Zesde Deel. Te Amflerdam, by C. en L. Groenewouti,,
1784. In groot octavo,, 364 bladz.
" it Deel vervat, even als de voorgaandén, eene groote verfeheidenheid van behandelde onderwerpen, 41e deli Liefhebbers van Taal -Dicht- en Letterkunde een gepoeglyyk'utir van
ditl`panningen kunnen leveren. Men heei~'',liet goedgédigt higr
tpede het Kabinet te flhiten; doch etdóamerk,om cetlè andire foort`gelyke verzameling aan te eangén, odder de'n tytot
van Taal- Dicht- en Letterkundig Magazyn, 't. welk meth Weed&
on de twee maanden zal afgeeven,, en waarin men den Lëekeren niet minder zal tragten te voldoen. — Zie hier ;,ui het
láatffe Stukje, nog een Lied van Wnálkás -op den H'erfsr,, ger
volgd naar het Hoogduitsch van den Heer Gerfner; dice"IV1enakas , na een voorgaand gefprek met zyneu Zoon Tityrus zyn
Herfstlied dus doet opheffen.
„ Welk eene tedere verrukking d©et+gíj, hdrfstlijk oord! rwj,
daar ik u nog aanfchouwe , ontwaar wetden l: Hoe- prachtig
tooit. zich het, tdn, fexvèn neigend jaar! Hoe bogverlustigend vertoonen zich de Wilgen en Weiden on de kabbètetrde
ltroomen! --- Hoe bekoorlijk mengelt zich het bleeke geel
der . Appel. en Peerenbodn^en , met het gloeijend .rood des Ki#fenbootns, op do groene heuvelen en velden! Het Herfictlijke
Bosch is uitgedost, gelijk in de Lente de Weiden, wanneer
ze smet tallooze ,bloemen prijken. De roodagtige weèrkaatfang
der Zonne, met het altoos groene der Dennen-en Pijnboamen,
verwekken het keuriglle gezigt an de bergen in de'.dalert
Het afvallend loof risfelt reeds onder de 'voeten dek_Wandelaars. De Kudde dwaalt kwijnende op.het. verwelkte bloenb.
boze Gras; en geene dan de Jaate H'erfs'tbloem;' die ee^izame
bode van den 'hakenden Winter, vertoont -zich nog. Thans;
daar 'de Winter met Ipoedige fehsedetr- nadert, thans, o Boomen,! is ook uwe rust nabij. Hoe mildelijk, hoe overvloedig,
en hoe dikwerf, heb,l gij ons een fmaaklijk, Ooft, en den Herderen en de Kudde eene verkwikkende fohaduw; gefchonkerr!
8 Dat ook niemanol onzer ter ruste des Grafs nederdaale; tets
zij hij zoete vruchten van Weldadigheid en Menschlievendbeid voortgebragt, ''en de afgematte i,ij{ eteiu, met zijne ver.
koelende fchaduw', overdekt heeft. Hij., mijn Zoon, die dusdanighandelt, en zijn vertrouwen alleen op de Goden vestigt,
zal nimmer op bedriegelijke paden wandelen, maar eene bei
flendige zegen zal op. zijne wooning, en voorraacfrchunren ,nis
ten. Wanneer de deugdzaams offert, dan eerheli zich de rook
des offers tot den hoogen Olijnip; en de Goden hoeren zijnë
dankzeggingen en . verzu,chtingen,, en zegenen hem. De tule
en de droevig krasfende Nachtraave voorfpellen hem geen fchikbaa,
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baarend onheil; hij woont zeker en gerust onder zijn vreedzaam dak; ook degunftigegezelligeHuisgodenzienzijne deugd
handelingen; hooren zijne vroomegefprekken; en zegenen-zan1e
bem. Vaak komen 'er donkere en droeve dagen in de Lente;
vaak is de Lucht met donderwolken bezwangerd in den zegen
vollen Zomerdag; mijn Zoon ! murmureer niet, wanneer het
de Oppert e Godheid behaar, onder uwe,bandvol dagen, ook
droevige ooggnblikkep_ te mengen. --- Vergeet nimmer myne
lesten, mijn geliefde Zoon! daar ik u voorga ten grave. —
Spaart, gij ftormwinden ! fpaart den kostelijken tooi des Herfsts;
dat zachte winden, al fpeelende, de boomen van het derven.
de loof ontblooten : zo kan mijn oog zich nog dikwerf in dit
bekoorlijk gezicht vermaaken. Veellicht , wanneer gij
weder komt, fchoone Herfst! veellicht zie ik u dan niet meer,
en welke Boóm zal dan zijne ftervende bladeren op mijn Graf
doen nedervallen P"
,

.terhandeling over de Vriendfchap, als de voornaamfte plicht en
band der Menfchen aangemerkt, waarop hetebouw der Liefde
tot den Naasten ir rustende. Telltnfi=erdam,by Roos en Zoon,
1784. Ir; groot octavo 14 blada.

J

Eene verwarring van de denkbeelden van Vriendfcltap en
Vriendiykheid, of geene naauwkeurige onderfcheiding van
de eigenlyk gezegde Vriendfchap, en de ruimere betekenis
waarin dat woord veelal in de gewoone wandeling gebruikt
wordt, heeft, naar 't ons toefchynt, aanleiding gegeeven tot
het opflellen deezer Verhandelinge. Het volgende gedeelte
uit dezelve zal zulks genoegzaam aanwyzen, en 't zal niet
noodíg zyn breeder ,hier van te gewaagen.
„ Lieve Vriendfchap waar woont gy nu? Waar,
waar hgbt gy u thans verf Bolen ? onder en tusfehen de Menfehen vind men u niet meer (*). Dit is misfchien de reden
ook ,
(*) Deeze uitroep komt eenigzins te ilade, als inca van de eigenlyke
Vnend£chap £p reekt; maar als men 't woord Vriendfchap in den ruimen
zin neemt, dálj is de Vriendfchap zo ten uiterfte zeldzaam niet. En "de*
ze laatfte betekenis is de heerfchende in deeze Verhandeling.; men ziet dat
in des Autheurs volgende redeneering met betrekking tot den Itollandfchtn
Prediker; en overeenkomftig hier mede, fehryft by war vroeger: „ Herodes
„ en Pilatus wierden vrienden met elkander, door het zenden van Chris„ lus over en weder. Deeze beiden hadden lang in vyandlchap geleefd,
zynde den eenen Landvoogd over Judea, en de andere in Galiea. Datr
deeze daad vereenigde hun , verbande de lang gehuisveste Vyandfchap ,
„ en maakte hun tot Vrienden. Hieruit volgt juist niet dat zy elkander
„ lief gehad hadden ; maar mogelyk is die daar uit gebooren. Maar dit
„ bewyst genoeg dat Vriendfchap voor de Liefde gaar; dus, daar Liefde
, plaats heeft, is ook Vritatdfchap ; maar daar Vriendfchap is, is niet al.
toos Liefde."
.
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ook, dat eene der voortreffelykfle Engelfche Sohryvers zegt t
„ Het ware winst doen, met eene geheele Waereld af te liaan,
om een waar Vriend te verkrygen." Hier mede is tiet wel
overeen te brengen het zeggen van eenen Hollandfchen Prediker, die de Vriendfchap voor geen plicht erkent, en daarom,
zegt hy, niet in het Epangelium aanbevolen. ------ Deze
Prediker, dunkt my, wykt af van zyne aangenomene Leere,
vermits men geen liefde tot den Naasten kan betonnen of heb
zo men geene Vriendfchap aan zyn Evenmensdh tracht-ben,
te betuigen, en zulks metier daad toont. Zo deeze zelfde
Prediker geen Vrienden gehad hadt, hadt by nooit een beroep
gekregen. De ' Vrienden van zoortgelyke en andere Lieden,
die bevorderd worden, noemt men hedendaags Kruiwagens;
maar daarop is ' juist geen liefde gelaaden. Zoo een Leeraar
niet vriendelyk is jegens zyne Gemeente, zo by een Paus
in zyn buik draagt, Trots en Verwaand is, heeft by geene
Vriendfchap van zyne Gemeente te verwachten; waardoor
het (preekwoord, de eene Vrienthbhap is de andere waard,
ten volle bewaarheid word. Hier tilt blykt dan, dat de
Vriendfchap, wederkeerig, en als in den grond van het Befaan der Weezens gelegd is, het geen men niet onduidelyk
in de Dieren zelfs heeft opgemerkt, en nog dagelyks ondervind en ziet, Een Hond kan vriendlyk zyn, zonder daarom
liefde te hebben, voor de perfoonen, aan wien by vriend.
fchap bewyst; hierom zegt men ook een vriendelyk Beest.
Een Beest koomt zyn Meester Vriendfchap bewyzen, als hy
iets verlangt , ten einde van zyn Meester weder eene vriend..
fchap te erlangen, welke in staat is om zyn gebrek te vervullen; na dat hy het ontvangen heeft, lekt by de handen
van zyn weldoener, is dankbaar, is vrolyk en wel te vreeden, gaat vol Erkenténisfe been, en blyft getrouw aan dien,
die hem Vriendfchap en Weldaadigheid bewezen heeft.
Deeze wederzydfche Vriendfchap tusfchen;Mensch en Beest leveren Bene waarfchynlykheid op, dat de Vriendfchap in de
dierlyke vermogens zelfs gelegd is, en ,zo men de Fabel.Historie raadpleegt, zo vind men 'er duizenden trekken in, die dit
bewyzen. En, bebalven dit, zo ziet men nog heden in de
Vogelen, die, geene Nieren hebbende, voor liefde niet vatbaar kunnen zyn, en toch evenwel geeven zy blyken van vriend
-fehap."
,
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St. Nikolaas Gefchenk voor Neerlandsch jeugd. Met fraaie Plaa.
tea. Te Amjieldam, by W. Wynands. in octavo Iy biadz.
cht kleine Dichtftukjes, met daartoe behoorende Plaatjes, maaA ken
dit St. Nicolaas Gefchenk uit; 't welk op zodanig eene

wijze ingerigt is, dat het zeer wel tot liet bedoelde einde gebruikt kan worden. Men neenie tot een voorbeeld, Het blijde

vooruitzicht.
Mijn Zus, wat ben ik blij , zei Pietje,
Ik zing en fpring , dat is een dag!
Wij ,gaan deel avond uit, hoor Mietje,
Want trader zeid dat ik geel ftzag ;
Gij , ik , en Trijntje onze Meid
Gaan t faanaen , ó wat ben ik blijd!
I'Vij stillen all' wat mooi is kijken,
0?) ieder graft in eiken jiraat,
In alle buurten, alle wi;jke;z ,
Daar nu maar wat te pronken iaat:
't Zal alles fraai zijn wat men ziet,
Ik was zo b: if mijn Teven niet.
De (maak van all' die Lekkernijen
Streeld reeds mijn zinnen. Zus, wie weet
Hoe Sint Niklaas ons zal verblijen
Wat hij voor ons reeds heeft gereed!
.°a morgen ochtend , dat is vast ,

Gaan wij wis, rijkelijk te gast.

De Voortmaak van een zalig leven
Kan hem, die 't Eeuvig heil bedoelt,
Die ovaare Zielsvernoeging geven,
Die een vergode Ziel gevoelt;
Als waarna zij reeds in 't genot
Van 't zalig ervdeel, bij hun God.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN,
Proeve over den inhoud va# het Euangelie 9 en aàngaande
de voorwerpen, tot welke het naar het Goddelyk oogmerk
gerigt is. Alom te bekomen. Behalven het Yoorberigt,
179 bladz.

aer het inzien van den `3dhryvet dezer Proeve, be
N
antwoord de gewoone voordragt der Gereformeerde
Leer niet aen den inhoud van het Eaangelie, byzondeí'

met betrekking tot de voorwerpen, tot welke het naer 't
Godlyk oogmerk ingericht is ; en 't komt hem voor, dat
de leiding, welke enige , zo Leeraers als Leden der Gereformeerde Kerke, volgen, daer mede beter overeenftemt^
Het is nt.emlyk bekend, hoe verfchlllende gedachten 'meti
voede over de Leer der algemene acnbiedinge ; en onze
Schryver, een voortiandèr van dezelve zytide, is daerdooi
genoopt, om zyne aandacht te bepaalder te vestigen, op
den inhoud van het Evangelie en Gods oogmerk, ten einde daer uit af té leiden, wat men desaengaende hebbe té
denken By die gelegenheid ontvouwt by de verfchillende leerwyzen, welke, aen de ene en andere zyde, no
pens de voornáemile f{ukken , die tot dit onderwerp be
trekking hebben , byzonder in aenmerking komen , en
tracht te doen zien , dat de gewoone voordragt , zyn^
óordeels, niet te verdedigen zy; •niet aenwyzing van 't
geen men, zyns achtens, omtrent die ftukken 4 als Euangelifche waerheden, hebbe te gevoelens Van par=
tyzuchtigen kan een gefchrift van die natuur niet wel an
ders dan zeer verfchillend beoordeeld worden ; doch wy
vleien ons nog al met het denkbeeld, dat dezulken, die
of geheel geene , of althans geen Iterke party trekken, het
niet gansch en al hunner overweginge onwaerdig zullen
vinden; en wy twyfelen niet, of het zal de oplettendheid.•
van dezen en genen oefengragen tot zig trekken; dewyl
de Autheur zig behendig sen een beredeneerden leideaed
houd, en de befcheidenheid fièeds in acht neemt. -^— —
Tot een voorbeeld hier van ffrekke zyne voor[tellirtg, we
het wederzydfche gevoelen over de voldoening; wel.
ka
r naeuwkeuriger begrip by met regt dienftig at^ht i ons
-
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de zwevende verfchillen over het Leer(iuk der verzoeninge
wel te beoordeelen.
„ Men is, zegt hy, gewoon, zich hier omtrend op
deze of dergelyke wyze uit te drukken. Kristus heeft in
zyn lyden Bene firaffe gedraagen, volkomen evenredig met
de zonden, tot welker verzoening het gefchikt was. Kristus, zegt men, was, in een allereigenlykílen zin, de 13orge der uitverlcoorenen ; hunne zonden heeft by in eenen
eiaenlyken zift op zich genomen; dezelve wier len hem in
Cods gericht eigenlyk toegereekend ; by wierdt van den
Opperrichter aangezien en behandelt als alle de Zonden
van uitverkoorenen voor zynd Rekening hebbende. God
heeft hem, ter voldoening aan zyne Geregtigbeid , eene
flraffe opgelegd, op het ilaauwkeurigst gefchikt, naar de
zonden , welker verzoening by op zich hadde genomen.
Jezus heeft in zyn lyden in het Goddelyk gericht eenen
prys opgebragt , volmaakt geëvenredigd naar de fehuld,
voor welke by forge was geworden. Jezus, deeze ftraffe
geleeden hebbende, zytl alle die zonden , om welke by
geflorven is , daadelyk verzoend, en zo uitgewischt , ais
of ze nooit bedreeven waren. 't Is daarom ook onmogelyk, dat zulk een mensch, wiens plaats Jezus heeft he
kleed, inner eenige ílraffe der zonden ondergaa, om dat
Jezus alle Ilraffe, die liet hooge Gods recht eischte, voor
hem geleeden heeft; 't is daarom onmogelyk, dat zul
voor welken Jezus heeft voldaan , zouden verlooren-ken,
aan; en Gods toorn in het verderf ondervinden , om dat
ezus alles, wat zy fehuldig waren , tot den laatften kwadrantpenning heeft betaald; zo dat God, die hun rechter
is, naar de hoog{le rechtvaardigheid, fchuldig is, hun de
zonde te vergeeven: Ja dat God tweemaal betaaling zou.le eifchen, en tweemaal de zonde zou firaffen, indien
'er iemand van dezulken verlooren ging. Men houdt
zich, zo als duidelyk is te zien, in het ontwikkelen zynee geddchtet hier. omtrend , flipt aan de denkbeelden,
die de woorden van Borg, prys, koopen en rantfoen gee.
ven; Men veríi<aat die zinnebeeldige fpreekwyzen, van
welke de Pyhel zich bedient, eigenlyk; en men bouwt op
dezelve zyn geheel ftelzel. Zy voegen 'er by , dat
Jezus, uit kracht van die verklaaring, welke God gedaan
heeft, doet dat en gy zilt leeven, niet eene volmaakte ge
aan de zedelyke wet , het eeuwig, levee aiz-horzameid
een loon verdiend heeft, voor aller, welker plaats by be.
)kleedde. De Heer, zo als toen gemeenlyk fpreekt, had

j
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een Verbond met het menschdom gemaakt , volgens 't
welk het eeuwig Leven het Loon zou zyn van de gehoorzaamheid aan zyne geboden. Alle menfehen, bedorven
door de zonde , waren onvermogend, om1angs dien weg'
in de bezitting van het eeut ig leven te geraaket. Kristus heeft dit in de plaats der uitverkoorenen gedaan. God
is dan , naar het gemaakt verdrag, en naar zyne gedaane
beloften , het Leven fchuldig , aan allen , welker plaats
Jezus bekleed heeft. Het eeuwig leven komt zulken toe.
God moet hen, naar de hoogste rechtvaardigheid, ílellen
in deszelvs bezitting. Zy hebben, geloovende in Jezus,
recht op het eeuwig Leven, om dat Jezus, in hunne
plaats die gehoorzaamheid geoefend heeft , waarop God
zelf het eeuwig Leven als een Loon beloofd heeft. " --Onze Autheur op dit voordei, inzonderheid zo ver het
de daedlyke gehoorzaamheid van Kristus betreft , enige
aanmerkingen gemaakt hebbende, om deszelfs onaenneemlykheid te toonen, draegt daer op de denkwyze van hem
en anderen deswegeus aldus voor.
„ 't Zal minder gezocht zyn , wanneer wy hier omtrend, met anderen, op de volgende wyze denken. Jezus
Heilig beftaan en Leven was een noodzaakelyk voorvereischte. Zonder heilig te zyn , geheel onbefmet van handel en wandel, konde hy geen Middelaar zyn, zonder
dat was hy niet gefchikt om de plaatsbekleeder van anderen te weezen. Zonder eene nederige en gehoorzaanie
onderwerping aan den wille zyns Vaders konde zyn Ly.
den niet aangenaam zyn in de oogen van den Opperrichter. Jezus voldoening moet alleen bepaald worden.
tot Jezus bloedige gehoorzaamheid , tot zyn Lyden. Al
les wat hy verworven heeft, heeft hy daarmede verworven; en alles wat zondaars om Jezus wille ontfangen ,
ontfangen zy daarom. Zyne heiligheid en gewillige onderwerping aan zynen Vader is daaronder dan wet begreepen, doch niet als zoo iets, waardoor aan eenen anderen
eisch der Wet is genoeg gedaan, als door zyn Lyden ge,
fchied is; maar als noodzaakelyke vereischtens , zonder
welke zyn perfoon tot het Middelaarswerk ongefchikt zyn
zou , en zonder welke zyn lyden ter verzoening van de
zonden niets zou vermogen. Door zyn Lyden , ' t welkt
by heilig en onbevlekt in zichzelven heeft ondergaan , en
waartoe hy zich met eene volkomene gewilligheid en ge
aan zynen Vader heeft overgegeeven, daar.-horzameid
mede heeft hy Bene volmaakte verzoening te wege ge.
Rra
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,

574

PROEVE

bragt. Wanneer een zondaar, zyne zonde betreurende,
en zich bekeerende, gelooft, worden zyne zonden hein
kwyt gefcholden. De genieting van de Goddelyke gunst,
in zulk een slaat, als God daartoe bepàald heeft, is een
gevolg van de vergeeving der zouden. Wanneer des menfchen fchuld is uitgedelgd, en wanneer hy met God ver
dan is hy ook van zelve een deelgenoot van-zoendis,
Gods gemeenfchap; terwyl eene waare boetvaardigheid een
noodzaakelyk voorveteischte blyft, zonder 't welk niemand
met God verzoend kan zyn; en een deugdzaam en Godza.
lig leven noodzaakelyk blyft , niet alleen om daar mede
dankbaarheid te betoonen, maar ook om een voorwerp der
Goddelyke gunst te zyn, 't welk men, zonder dat, niet
weezen kan."
Verder brengt de Autheur ook zyne aenmerkingen tegen
bet opgetnelde voorflel te berde, zo ver het bepaeldlyk de
bedachten dier Godgeleerden behelst, omtrent de voldoe ring, welke Jezus met het lyden der flralfe heeft gegeven.
Ter dier gelegenheid handelt hy ook wel byzonder over de
uitgelhrektheid van Jezus voldoening, die men, zyns oor.
deels, niet tot fommige perfoonen moet bepalen, maer alge inee n begrypen, ten goede voor 't' menfehelyk geflacht;
des men rondborftig kunnen zeggen, dat Jezus voor allen
voldaen heeft, wanneer men den aert van zyne voldoening
niaer recht begrypt ; welken aengaende de Autheur zich
in dezer voege verklaert.
„ Ow ons hier van rechte en op Gods Woord gegronde
bevattingen te maaken, merken wy, voor eerst, aan, dat
wy de denkbeelden van fchuld, van naauwkeurige betaalitig, van prys , van koopen, waaraan wy zo gewoon
zyn, moeten daar laaten (*). Wanneer wy deeze zinnebeel(*) „ Men blyft, gelyk de Autheur voorheen opgemerkt
heeft • lier gemeenlyk ongevoelig te veel hangen, in die oneigenlyke uitdrukkingen van fehuld , en betaaling van prys en
rantzoen, die men gewoon is, in de behandeling van dit iluk ,
te beezigen. De fchuld moet betaald worden, en de betaaling moet evenredig zyn niet de gemaakte fchuld, zal ze eene
betaaling zyn. In eene voldoening, die dezen naam
waardig is, wordt alles ten vollen afgedaan. Alles wat een
fchuldenaar met recht kan vorderen, wordt hem gegeeven,
wanneer hy voldaan wordt. 't Is waar, de Bybel gebruikt,
in de befchryving dezer zaake , de kundigheden van prys, van
rautzoen, van kvopen en betaalenl doch niet als of de inne n
lyke
\
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beeldige uitdrukkingen, tegen derzelver oogmerk, aanzien,
als zulke, die ons den innerlyken aart deezer zaake zo
juist verklaaren; en wanneer wy uit de denkbeelden, die
ons die woorden zeeven , ons fel7,4 formen, dan moe
vervallen tot zulke gedachten om-tenwyodzakl
rechtvaardigheid en de voldoening, aan dezelve,-trenGods
die noch uit de reden, noch uit deft l ybel,konnen be weezen worden, ja die ongerymd zyn. Deeze zo gewoone
denkbeelden moeten wy derhalveri ter zyden lftelletl. Ten
tweeden, wy moeten integendeel de"voldoening aanmerken ,
zo als ze in waarheid is, als eene Opluistering van Gods
volmaaktheden, als eene Openbaaring van 't Godlyk ongenoegen tegen de zonde. Jezus moeten w juist
niet befchouwen als Benen eigenlyken borg, wien nauw
zo veele zonden en niet meer waren toegerekend,-keurig
of als zulk een, die eene firaffe moèat lyden , net evenre
gelegd was: maar als zulk-digmetfcbul,oph
eenera, win God verordend had, om in hem zynen toont
tegen de zonde te openbaaren, als den plaatsbekleeder van
't menschdom , in wiens penzoon de Rigter van Hemel en
aarde de wraak oeffende over de zonde; met welke Adams
nakomelingen zyne hoogheid beledigd hebben: --,-- in
wiens lyden de Heer een openlyk bewys gaf, van het hei,
lig en rechtvaardig ongenoegen, 't welk by tegen de zonde
hadde opgevat. jezus heeft dan ei t;enlyk geen ftraffe ge.
leetyke aart dier zaake volkomen over een kwam met dat geen ,

'c welk in de menschlyke zamenleving door deze woorden
wordt uitgedrukt. Maar de geest bedient zich van deze uit
om dat in het werk der verlosfing en verzoening-drukinge,
iets is, 't welk met eene betaaling van fchuld, en met de
veylkoopirlg eens gevangenen' eenige overeenkomst heeft , 't
welk daarom onder' deze zinnebeeldige benaamingen zeer gevoeglyk kan worden voorgefleld. Wy gaan dan buiten twyffe1 veel te verre, wanneer wy de genoemde woorden niet alleen zo aanmerken, maar ze aanzien als ,eigenlyke befchryvingen van het werk der verlosfing ; en wanneer wy uit de rechten, die omtrent het betaalen en vrykoopen onder de men-

fehen plaats hebben, den àart en de gel}eldheid van dit werk
t^aauwkeurig willen bepaalen. --- Alle die bewoordingen
moeten zekerlyk, als zinnebeeldig worden aangezien. 't Is,
daarom ongervn:d , op derzelver eigenlyke verklaaring een
ltelzel te bouwen,, or trend de natuur dier zaake, die door
dezelve wordt uitgedrukt."
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IQeden, die evenredig was, niet de zonden van alle men.
Ichen ; maar Gods maje(leit, en alle Gods volmaaktheden , zyn in Jezus op eene uitneemende wyze verheer.
lykt. Ten derden, het naast gevolg dan, 't wells
Jezus gehoorzaamheid voor het menschdom , heeft, is, dat
God zich met de wereld verzoend heeft. De zonde maakte
eene fcheiding tpsfcheg God en den mensch. Is God zq
heilig, zo rein van oogen; de zonde foot dan den mensch
buiten Gods gunst tin gemeinfchap. Gods wysheid liet
niet toe, aan zondaars v^rgeeving te verleenen , ten zy
eerst Gods volmaaktheden vetheerlykt waren. Dit is gefchied in Kristus. En dit gefchied zynde, zyn alle dingen by God gereed. God is verzoend, hoe heilig onze
Opperheer is, by kan en wil, om de verheerlyking zyner
deugden,, in Kristus genade bewyzen , en overtreeders
zyner geboden, wanneer ze maar gelooven en zich bekeeren, tot deelgenooten zyner gunst maaken.
„ Met ons zulk een begrip van den aart der voldoening,
en van derzelver uitgeftrektheid tot het geheele menschdom
te maaken, outwyken wy de meeste zwaarigheden, die
anders tegen eerie algemeene verzoening koenen gemaakt
worden. Wanneer wy Jezus voldoening ons niet voorilellen als zulk eene naauwkeurige betaaling van de gemaakte
Jchuld, of als eene nette vervulling van den eisch van het
verbond der werken, waardoor het Leven, 't welk men
wil dat in dat Verbond beloofd was, verdient is; maar
men dezelve begrypt als een opluistering van Gods vol
dan kan tnen niet zeggen, dat alle menfchen-makthedn;
ook moesten zalig morden, wanneer Jezus voldoening ten
goede van 't menschdom was-; dewyl deeze tegenwerping
éeniglyk voortkomt , uit de bevatting, welke men zich
van de voldoening maakt, naar de oneigenlyke uitdrukkingen van kopen, van fchuldbetaaling &c. verdienen en
toepasfen, kunnen dan wel van elkauderen gefeheiden worden. 'Er heeft dan geen verdienen plaats. Niets anders
is door Jezus voldoening te wege gebragt , als dat de
Icheiding, welke de zonde gemaakt heeft, is weggenomen , en dat God met menfchen , die tegen hem gezondigd -hebben , in genade handelen wil. Alle zwaarigheid
Zelfs, die uit de eeuwige verkiezing, tegen de algemeene
voldoening,, gemaakt wordt, vervalt dan ook. wanneer
Enen maar de denkbeelden van prys en eene juiste betaa.
ling ter zyde fielt.
„ Het zou zeker tegen de Godlyke wysheid zyn , de
fchul•
-

-
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1 h111den van allen te laaten betaalen, en echter weinigen
om deeze gegeevene betaaling te ontfaan, of eene fraffe
te oeffenen, die opwoog tegen de zonden van allen, en
echter weinigen van de fraffe der zouden te onthefen.
Doch wanneer wy deeze begrippen daar laaten, en wy ons
de voldoening voorilellen , alsl eene verheeriyking van
Gods deugden , dan krygt de zaak eene geheel andère ge=
daante. ban immers was 'er het zelvde noodig ter zaliging voor zoinmigen , ' t welk tevens voor alien genoeg
-zamis."
Invloed" an den Christelyken Godsdienst op 't geluk der
Burgerlyke Maarfchappy,, betoogd in vyf Leerredenen,
door wylen den Heer LAGET, I. D. Al; te Geneve, met
Historifche aantekeningen. Uit het - Fransch vertaald.
Te Utrecht, by A. v. Paddenburg, 17&4. Belialven dd
Voorreden, 135 bladz• in gr. of avo.
het beloop en den inhoud dezer by uitlek aenpryV an
zenswaerdige Leerredenen, hebben wy al voor enigen

tyd , by de melding der Franfche uitgave, gewag ge
derzelver vertaling reeds-maekt(*);disyrnw
aen, en thans komen ze wel vertolkt in onze Moeder
te voorfchyn. Onze Nederlandfche Lezers kunnen-fpraek
'er derhalven nu ook nut van trekken; en zullen; Op ene
eendachtige overweging der voorfiellingen van den E erWaerden Laget ten overtuigendfle zien, dat de Christelyke Godsdienst, niet alleen uit eigen aert, maar ook naer
nitwyzen der Gefchiedenisfen, alleszins gefchikt is, om
het geluk der Burgeníyke Maetfchappye te bevorderen; ert
dat de poogingen van 't Ongeloof, om de-Euaugelieleet
haren in toed 2 ware 't mogelyk , te doen, vetíiezen , lynrecht uitloopén , op het weder doen herleven der voorige
Barbáarrche tyden; en 't invoeren van Dwingtandy en, flaverny. -- Zie hier, (om dit nog by ons vroeger i erigt te voegen,) hoe de Eerwaerde La get „ in zyne laetíle
Leerreden, de door hem betoogde byzonderheden deswegens te zamen trekt. Gefproken hebbende van de kracht
van 't bewys voor de voottreflykheid, dei Euarigefieleere,
ontleend tut de gebeurtenisfen , die ótic er oA.ze oogel,
zyn, welken zyn Eerwaerde in deze' Leerr'eclenen heeft
doen
(*)Zie lied. Part. Letteroef VII D. bi, 63.
P. r 4
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doen opmerken, herinnert by den Toehoorderen de vogedragen heilzame uitw e:kzels der Euangelieleere, op deze wyze.
„ Geliefde, is 't niet waaragtig (i.) dat het Euangelie
in alle de gewesten, daar het wel bekend is geweest, de
echten der, mensch}teJid , door de vernietiging van de
dwinglandy,, herfteld .. Heeft ? Dat her de gehoorzaamheid
des Volks op Bene vaste grondvest gegrond heeft, op de
grondvesx der gocldelyke wetten, om aldus de eerbied
voor de menschlyke wetten in te bpezemen (X) ? Is 't niet
waaragtig (2.) dat door de éénige wet der liefde, van wel
grondwet der Christenen gemaakt-kehtEuanglid
heeft,, hct zelve de geesten en harten, de burgers en de
natier, door eenen onvergelyk íierkeren band vereenigd
beeft, dati alle ardere beginzeis van Godsdienst en Regee,
ring, tot op dien tyd uitge Iagt, ooit geweest waren ? Is 't
(:e) niet waaragtig, dat het Evangelie de waare liefde tot
het Vaderlhnd • wederom ont[Iooken heeft, niet dat blind
vooroordeel dat alles aan één eeiiig Iand opóíferde, maar
the tedere en yverige agnkleeving aan de belangens van dat
lichaam wiens leden wy zyn? Is 't niet waaragtig (^..) dat
het Euangelie het hoogwaardig charac}er van uit den Hemel afgedaalde wetten gegeeven heeft aan die menigte ge.
zellige deugden, welken te voorcn alleen befchouwd wier,
den, als enkele gevoelens van Bene vernuftige wysbegeerte, als zinredenen der fchoolen , aan de eigenzinnigheid
van een ieder verlaaten ? Is 't niet waaragtig (3.) dat het
Euangeqe tje waereld' verlost heeft van oneindige rampen,
qan laygeloovige verlchrikl^ingen , van 't yzer juk, onder
welk de volkeren zugteden, van de woestheid der overwinnaaren , vang de barbaarschheid, die de vaderen aan hunne
;t.inderen pleegden, van de geduurige offeranden van menfcllenbloed , van de affchuwelyke ongebondenheid der
bloedfehnde, van het ombrengen van gryzaarts, yam de
opoffering van gantfche huisgezinnen ter vereeriug van een
dood lichagm,,,van de kampvegteryen, van de onmenfchelykheld det heeren omtrent hunne dienstbaare, van 1,jloeddorftige Cchouwf ellen, en andere tallooze verfoeilykheden ,
waarvan het dgnkbeeld alleen afkeer verwekt ?' Is 't niet
waaragtig 6.,) , dat door de herltelling van de beginzcls varl
niinzaamhetd, en veele andere trekken, van welken wy de
byzoaiderlleden hebben opgenoetud , het Evangelie den
koop
() Zie c. r, WEGENER . 1lfwys dat de Godsdienss de aic s,an
.o fact zy. II H. 11 Afil. 1 53, p. 213, De Yert.
;
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Koophandel oneindig begunftigd heeft, dat het aan denzelven gemak, veiligheid, goede gevoigen verleend heeft, die
by te vooren niet had, noch ouwlings hebben kon? Is 't
niet waaragtig (7) dat het l.:nangelie de order in de huis
geplaatst heeft, de eensgezindheid onder de ge.-gezin
huwden te wege gebragt, het vadt«;Ylyk gezag in zyne billyke regten herlte1d, de ondèrdinigheid der kinderen kragtig
aangedrongen, de goede opvoedir[g, die men hen verpligk
is te geeven, verzorgd, ongebondenheid en vele andere
nuisdaaden voorgekomen; 't zy door de veelwyvery te ontzeggen, 't zy door het gruwelyk misbruik van verLlooting
en echtfcheiding te wraaken; dat dus alles in de voorige
order, welke die der fchepping is, is wedergekeerd? Is '^
niet waaragtig (8.) dat het Evangelie de volksfaaverny onder, de Christenen gantfchelyk vernietigd heeft; dat het
gevolglyk aan 't grootst gedeelte van 't menschdom de
rechten der veyheid, die het van God en van de natuur
ontfangt, heeft wedergegeeven? Eindelyk is 't niet waaragtig (y.) dat, om alle deeze weldaaden in de waereld te
haudhaaven, het Evangelie eene openbaare bediening, een
Godsdienst heeft ópgeregt , altoos en alleen bezig niet de
handhaaving van de euangelifche grondregels , welke uien
voorfpoed der Staaten kunnen bewerken ?

Synodale Openingsrede ever Hagg. II. 5. voor de Hogge
h'erkvergadering var Stad en Lande, gehouden te Croningen, den 7o May 1784. en iolgesnde dagen, uitgefproken
door J. E. WINTER, Fredakant te Zuidllorn. ' Te Grunin-'
gen, by J. Ooinkens, 1784, In gr, cttavo, 4. bladz.
2)e Kerk een Gods gebouw, of Kerkelijke,Redenvoering over
Hebreen III. 4, 1. d. ter fluiting van Jet NoordhoPandfchs
Synode te Amfierdam, uitgefbroken in de Nieuwe Kerk aldaar, den 5 van Oogstmaan 1784, door n. A. in•EGuLET»,
Pied.kant te Haarlem. Te Haarlem, by C. y. d. Aa,
1784. In gr. e&avo, 45 bladz.
wee Synodale Redenvoeringen , die , uit hoofde van
derzelver oordeelkundige bewerkiteg , den Eerwaerien
Opitelleren ter eere fltekken. Nacr eenleiding der
verhandelde textwoorden Hagg. 1I. 5, Relt de Eerwaerde
Winter zich voor te fpreken, „ over den voordecligen
invloed van den Godsdienst oh het geluk eens Volks;
,, als het middl in de hand der Voorzienigheid , on,
R r 5
„ baar

5O J. E. WINTER'S EN D. A. REGULETH'S REDENV.

„ haar ontwerp daar toe uit - te voeren: en over het geen
men, uit aanmerking daarvan , onder opzien tot Gods
„ hulp, aan den Godsdienst, manmoedig werkzaam, en
in gezellige pogingen hebbe roe te brengen."
lle Eerwaerde keguleth doet ons, by de ontvouwing van,
's Apostels tael Heb. 1I1. 4. die dit alles gebouwd heeft is
God , die tre(rende waerheid opmerken, „ Hij, die de
„ Kerk door alle tijden, de Kerk van 's waerelds uch„ tenflond, tot op den tijd toen Paulus fchreef, gebouwd
heeft, is God;" 't welk zyn Eerwaerde tot den te
dag uitbreid , zeggende : „ Die de Kerk,-genwordi
„ door alle eeuwen , tot op dit oogenblik , gebouwd heeft,
„ is God." Ter dier gelegenheid gaet by beknoptlyk alle
dc eeuwen der Kerke door, verzamelende de dalen van
ondoorgrondlyke wysheid , oneindige 'almagt en onverana
derlyke trouw, daertn blyltbaer, welken ons, by ene oplettende befchouwing, moeten noopen, om uit te roepen,
die dit alles gebouwd heeft is God! waeruir zyn Eerwaerde
dan laetstlyk de vereischte plichtsbetrachting afleid.
Leerrede door C. c ir. VA N 1) £ R AA , Bedienaar des Godlyken Woords by de Gemeente toegedaan der onveranderde
flugsburgfclse Geloofsbelydenisfe te Haarlem, Secretaris
van de Hollandfclie Maatfchappy der TWjeetevfchappen enz.
Uitgef prooken den 29 Aug. 1784, by gelegenheid dat zyn
Eerwaarde den Eerwaarden Heer j>. A. irvtssEEK, al: zyren Ampegenoot bevestigde. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. ( Ten 'voordeele van het Lutherfcht Wees- en Arm.
hui .) in gr. ofLavo i8 bdadz.
,

korte uitbreiding van het Apostolifche voorttei
N a ene
Cor. V. , beantwoord de Eerwaerde v. d. sla hier
2

20

de vraeg: „ In hoe verre kan uien van de tegenwoordige Be„ dienzaren van het Evangelie zeggen, dat zy bonden of
boodfchappers van God in CFiristur plaat/e zyn'l" En by
trekt het door hem deswegens bygebragte in weinig woorden dus te zamen. „ Daar de Heer ?ezus Christus zyne
„ Apostelen, --- die Herders en Leeraars enz. — en
„ die wederom anderen in hunne plaats aangeteeld hebben,
— -daar deeze intlellin; niet alleen tot bevordering vats
waarheid en gelukzaligheid zo d'enftig is in de Waereld,
, maar ronduit in zekeren zin ,sondzaaklyk, terwyl men
„ :t)i ?ers meer dan waarfcliynlyk liet bederf cu gclfeele ver,, val
R
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, val van een en ander althans wet 'er tyd had te. duchten,
--- daar God aan fomnzige menfcben byzondere krachten, bekwaamheid en neiging daar toe geeft, fomtyds itk
als dan de uiterlyke roeeenen zeer hoogen trap,
,, ping daar by Roomt , en wy Gods wil daarenboven in
gefchrift hebben, en aanwy big wat en hoe wy dien al.
„ len ripeechen iu 't gemeen,, etl ;ieder naar zyne vatbaar.
„ Leid 'ir het byzonder, zullen voordraagen; ppe zal men
„ ons euvel kunnen duiden, wanneer wy zeggen, wy zyn
„ Gods booden in Christus plaats , God vermaant door ons,
„ enz. Zo dat gééne roeping is, dan is 'er in 't geheel
„ geene Godlyke roeping meer, en nieuiand'kan met recht
„ zeggen , in welken ftaat hy ook zy, al is hy de hoo ,[le
,,of mindere overheid: ------. „Ik ben door God , ofte stoor
„ ,, zyne Voorzienigheid, iii deezen post gefield, God heeft
,, „ my tot dit Aiupt geroepen." Vn dan loopt
„ alles in de waeréld maar zoo by geval door malkanderen,
— en evenwel komt alles toch in het einde goed exit,
en maakt een volmaakt geheel. En dus word uit een
,, blind ongerynzd, en onkundig geval, de volmadkífte juist,, held en orde geboren, Dit, dunkt my, kan geen ezond verstand geloovep."
^Op dit voorflel too
zyn Eerwaerde verder, wat 'ér in opgcílQoten ligge, zo
tets opzichte der Leeraren, als ten aenzién der Gemeente; brengende voorts zype Leerreden met gepaste zen
einde ; welk alles de Eerwaerde van der 4a-,Jprakent
beknopt en nadruklyk uitvoert.
--

Het niet Christelyk gédrag, by den .Berkenraad der Gert.
formeerde Gemeente in 4mfterdam, federt den jaare 1767,
tot, op heden, in het licht gebragt, en ter beoordeelinge der
etneente opengelggd, door ALI IJnp pP, r,ANGz . Te dm+
J erdarn, by L. Nutbey Lz. x784 Behalven de I7eor*
reden, 72 blade. ingr. otavo.
ach op het Gemeen te beroepen in Kerkenraads ver•
fchille€l is zeer gebruikelyk , doch het doet gemeenlyk
Z
weinig af, om dat de zaek dus Iledits vin éé ne zyde be

fchouwd kan worden, en men natuurlyk reden heeft, piy
te denken , dat ze door den Klager van de voor hem
felhoon(le zyde zal opgegeven worden. Men kap des uit
zodanig ene voordragt, niet wel, over het gefchil oordee,
len. Dit heeft hier ce meer plaat, daer het verfchil you

de
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de Lange met den A;nfer^iamfchen Kerkenraed hem niet
betreft als een byzouder Lid der Kerke, maer bepaeldlyk
als een Catechizeermeester, des men, ter regtmatige beoordeelinge, niet alleen de zaek ook van de andere zyde
behoorde te kunnen zien; maer tevens wel byzonder kun
te zyn in de reglementen nopens de Catechizeermees.-dig
ters, dat hier, zo veel wy 'er over oordeelen kunnen,
bovenal in aenmerking zou komen.
,Brief van PAULUS VAN HEMERT , gefchreven aan de Eer-waardige Clafis van Rhenen en Wyk. Vergaderd te
Rhenen op den a. van Oogstmaand, 1784. Te Utrecht,
by J. C. ten Bosch, 1784. In gr. octavo i6 btadz.
dezen Brief geeft de Heer van Hemert der EerwaerdiJbediening,
ge Clasfis rekenfehap van de reden, waarom hy zyne
als Leeraer, in de Gereformeerde Kerk, en
,

tevens zyn lidmaetfchap van dat collegie , heeft moeten
nederleggen , neemende te gelyk een zegenend affcheid
van hunne Wel Eerwaerdens. Zyn Ed. zou, volgens het
Voorbericht, dezen Brief, als het Gemeen niet rakende,
niet uitgegeven hebben, was 't niet dat 'er geruchten liepen , als of hy de Eerwaerde Clasfis daar in zeer onbe.
hoorlyk behandeld, en leeringen voorgefteld had, die, ge,
lyk by zich uitdrukt, náer ik weet niet welke ketteryen
rieken. Ter ituitinge hiervan kan ook deze Brief wezen.
lyk (bekken, daer dezelve ene heufche behandeling van
de Eerwaerde Class behelst, en men 'er uit zien kan',
dat men hier op gene zeldzame ketteryen heeft te denken,
maer dat zyn Ed. grootlyks van de Contraremonllrantfche
tot de bekende Remontlrantfche denkbeelden is overgegaen; 't welk hem dan genoodzaekt heeft zyn Ampt vry.
willig neder te leggen., als bezeffende , dat hy, behoudens
zyne van de leer der heerfchende Kerk zeer veel verfehillende . gevoelens, in die Kerk niet langer $oude blyven
leeren;. daer hem de'eerlykheid verbood anders te denken,
en anders te (preken. Zyn Ed. heeft dit by geen over.
lbaesten flap gedaen, mar na een welberaden overleg, als
uit zyne volgende voorilell;ng is af te nemen.
„ Zoo lang ik zegt hy, my door vooroordeelen liet
regeeren, heb ik ook overeenkomflig met die begrippen
gepredikt': maar zoo haast bekende ik niet de eenvouwig.
tl der kristelyke leer, of ik moest utyne predikwys verasl.
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anderen, en ondervond meer dan eens, hoe moeilyk het

gy, een eerlyk man te blyven, door, aan den eersen kant,
.niets te zeggen, 't welk tegen de aangenomen leer flrydig
is, en, aan de andere zyde, zyne konsjeinfy niet te ver
Ik poogde wel het groot onderscheid tus--kragten.
fchen het geen wat eigenlyk leer van den Godsdienst is,
en den grondflap legt tot kristelyke deugd, rust, hoop ,
en tusfchen de verdere enkel befptegelende 1"eerllukken en
bepaalingen, deeds in het oog te houden; mynen hoorders lievderyke en verdr2 gzaame gevoelens omtreu d an
dere kristenen in te boezemeri, en hunne .aandagt, zoo
veel ik koude, af te trekken van alle onvrugtbaare gefchi.len, meufchelyke vindingen en eigendunkeiyke uitieggin•
gen der fchrivtuur,, welken maar at te vaak aanleiding
geeven tot dien beflisfendèn toon, waarmede wy enkele
onder(Iellingen tot liet volkomen gezag stn uitgemaakt
Goddelyke leeren verheffen. Evenwel wil ik stiet ontveinzen, dat ik my telkens verlegen vond, vooral wangteer ik
de Heidelbergiche Catechisme verklaaren en van de zoo=
genaamde partyleeren fpreeken moest. Het is tog den ge
niet genoeg, de-wenhopdrKalvistIcen
algemeene geloovsleer te hóoren ,voorftellen, en de werk
zaame leeringen van Jezus hemelfchcn Godsdienst te boolent aanklemmen; maar men wil fchier by alle gelegenheden het karaEeristieke van Kalvins tlelfel, jaa zelvs de ver
begrippen, waarover de kristenen zig helaas van-fchilend
elkanderen. gefcheurd hebben! van den predikstoel hoorera
voordraagen; onttrekt de Prediker zig aan deze onkristelyke gewoonte, terfiond word by het voorwerp der lievcdelooze verdenking en fmaadelyke nafpraak, gelyk ik ook ïn
myn perfoon ondervonden heb. Hoe moeilyk derhalven,
jaa onmogelyk is het voor eenen Leeraar, die begrypt, wat
eigenlyk het Iiristendom z:y,, en dat het Predikambt niet
anders nuttig is, dan, wanneer het de menfchen waarlyk
verbetert, zyn ambt in consieufy waar te nemen, onder
zulke Kristenen, die den Prediker gewoon zyn te beoordeelen, naar maate van den yver, waarmede Hy de woordets
behoudt, en zig aan de formulieren en uitdrukkingen ver
welke hunne Vaders gemaakt, en als volílrekt nood -bindt,
hebben. Het Predikambt , Myne-zakelyvorgtd
Broeders, boude ik van onberekenbaar nut, mits liet zelve
wel bediend worde , en regtfchapen Predikers veel eeres
waardig: maar hoe ongelyk meer nut konden de dienaars
an 't Evangelie aan hunne Gemeenten toebrengen, indient
zy
-
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zy het voorbeeld van Gods grooten Afgezant, en van de
Apostels meer volgden, welken in alle hunne onderwyzingen dat alleen als Godsdienst deeden voorkomen, wat wel
maakt, en de herafenen-gezindrtfchapeln
der hoorders nimmer met hoogvliegende en netelige verfcbil.
Rukken warm maakten'! Geerne had ik op deze wys langer
in dit ambt bezig geweest; dog de hiaat, waarin de Hervormde Kerk zig tot nog toe bevindt , maakt dit onmo.
gelyk.°'

De Heerfcbende Persloop, (Dyfenteria Epidemica,) die in

de 1at f te waren , vooral ire 1783, de Provincie Gelderland f erk getroffen heeft, nagefpoord, inzonderheid op het
Quartier van Veluwen, en ten gemeenen nutte verhandeld,
door M . VA 1 GRIJNS, Archiater dier Provincie, en Prcfesfor der Geneeskunde aan haan A ademie , enz. Te
Harderwyk , by J. Moojen , en te Amfierdam, by W.
Holtrop, 300 bi. in gr. o5 avo..

eeds lang was het de wensch van alle waare Bemin.
R
naaren der Geneeskunst, dat eene kundige hand zig
tnogte verleedigen, om ons eene nauwkeurige Befchryving

te gee ven van den waaren aart, het beloop, de oorzaaken,
en geneeswyze des heerichendenPersloops, welke in den
Jaare 1783, op verfcheiden plaatzen, voornaamentlyk van
Gelderland, zo veele verwoesting heeft aangeregt. Soort
wanneer ze door een man van ken.-gclyke13fhrvin,
nis en oordeel worden ter nedergeileld, kunnen niet anders dan de nuttigde gevolgen , zo tot welzyn van het
menschdom,als tot bevordering der Geneeskunst,hebben.
Deezen welmeenenden wensch heeft de [Ioogleeraar
an Geunr vervuld, op eene wyze, die gewis zyne bekende verdienften eere aandoe. — Wie tog was ook beter
tot zulk een taak gefchikt, dan deeze Hoogleeraar, die
deeze verfchrikkelyke Ziekte , in haare verfchillende gedaaut^n, zelve gezien, zelve behandeld heeft; en die , bovendien, in de groote kunst van wel waar te neemen,
bedreeven , door den nevel der vooroordeelen weet door
te dringen, om de natuur uit het waare gezichtpunt te
befchouwen.
Zyn Hooggeleerde beantwoord in deeze Verhandeling de
drie volgende vraagen.
Voor eerst. Kan men iets toebrengen , om door de aigv.
mee-
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flJee1!e aanleidende oorzaaken deezer Ziekte niet <:0 ligt getroffen te ~vorden "?
. Ten lwcedeu. Kan men ook vaor bejinetting zich be"eili.
gen, wanneer men by, of onder, de Zieken l'e1 kte1 en Tn, tt '1
Ten derden. Hoe gaat men best de kracht del' 2ie_~te"
wanneer ze werkel'Yk iemalld aantaST;, te keel'?
De Geleerde Schryver maakt cen begin met de beantwoording der laadle vraag, die cigcnrlyk de geneeswvze
aangaat; hy - geeft vooraf eene korte, dog duiddyke. "be[t:hryving, van den waaren aan en de onderfcheiden ken..
tel{enen der Zidcte, zo in deszdfs begin. als in dc:c;zdfs
voortgang, en onderlchcid vervolgcns de Ziekre, in Pers-loop, die jchietyk of uie langzaam aanvalt, terwyl elk dkr
twee foorten v.t:rder, of ligt en gredaartig, of zwaar ell
kwaadaartiJ!, pleeg te zyn. De verfchynzelen van beide zyn vcrfchillende. - - De ge~eeswyze moet altoos gercgt:1d zyn naar den byzonderen aart der Ziekte, en dit
heeft ook de Hoogleeraar weI degelyk in 'r oog gehoudell~
- Daar zyn, omtrent den aart dcezer Ziekte, voornaamenrlyk twee misvattingen, die niet zelden tot eeile vcrkeerdc behandeling gelegenheid gceven.
Voor eerH, dat men, even als in den Buikloop, zo ook
in den Persloop, de voornaame aanleidende oorzaak zot:l{t
in eenige fiofft!n , die in den Darmbllis vergacicrd zoudcn
zyn , 't zy gal, Uym, diertjes , of fcherpe lIitwcrpzelen.
Ten tlYeeden. dat men, vooral onder de Lyders en By.
flanders, misleid door oe ge.yoone benaaming van Roodcnloop, door deezc kwaak niet aall'getast meent te zyn. om
dat men, of zo hlllge, men geen rooden bloedigen afgallg
loost, en door dit wanucgrip wel eens tydige 'hulpe' vet:zuimt. Omtrellt het eerfle merkt de Hoogleeraar te regt
aan; dat de oo1'z:1ak voornamentlvk in eene fyne fcherpte
tc z0ekcn is, die de rokken van 't gedarmte prikkclen, en
alle de verfchynzden des Roooenfoops voortbrengt. En wat de tweede misvatting betrcft, zo is het zekcr, dat
dt! ontfasring van roodc bloedive uitwerpzelen gccllzinrs
behclort tot het wee zen of de cigene kenmerken- van den
Pcrs\oop.
In (le gencczing ciringt de Hoogleeraar voornamentlyk
oaarnp aan, 0111, door verzagrende en krampfiillende mid..
delen, de hevige en ongeregelde aandoeningen <ler darmen te doen bed,laren, de fche!"pe prikke\ende fioire re ver..
z?~ten, en ,door eene z3gte transpir!ltie, de nuffe vall de
darmen af te leidell. \Yanneer 'er, in ckn beginne der Ziekte
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te, tekenen van vuile flo#fen in de eerde wegel zig
mogten kenbaar manken, als dan heeft zyn Hooggeleerde
een zagt werkend braakmiddel heilzaam gevonden : ook
kunnen zagte buikzuiverentde middelen, in zodanige geval.
sen, het zy in den beginne, het zy in't'vervo]g, der Ziek,Dog de voornaatne geneezing bee , dienftig zyn.
ftaat in de hier vooren genoemde ontwikkelende en krampRillende middelen , en tot het laatfie , voornatnentlyk,r
pryst de Heer van Geuns de Opiata. Wy zyn het, hier
volmaakt met den Hoogleeraar eens, en herin--omtren,
nerden ons, by deeze gelegenheid , aan de geneeswyze die
de groote Boerhave, in zyne Brieven aan Busfandus, opgeeft, en zig, omtrent dit middel, aldus uitdrukt: Opium
forte fummum in his meretur nomen fuper omnia reliqua (*).
De voorzichtigheid, die de Heer van Geuns by 't gebruik van
dit middel aanraad, verdient elks overweeging.
In de tweede Afdeeling beantwoord de Hoogleeraar de
eerlle vraag. Kan men iets toebrengen, om door de alge
niet zo ligt-tuenalidorzkeVlit
getroffen te worden? De regelen , die tot deeze algemeen
voorbehoeding behooren, moeten uit de natuur der Ziekte ontleend worden.
Dus toont de geleerde Schryver in de eerlle plaats dat
de aanleidende oorzaak niet altoos eene befinetting is ; tent
tweeden, dat de aanleidende oorzaak vooral te zoeken is, in
Lucht:- en LPeers-geieldheid, welke niet alleen de neiging tot
rottig bederf in het menschlyk leevend lichaam vermeerdert,
moet ook de gedaurige uitwaafeming, verhindert.
In de derde plaats word onderzogt, of 'er ook nog aanleidende oorzaaken te vinden zyn, in , voedzel , drank ,
enz.! De Hoogleeraer brengt voldoende redenen
by; waerom men in deezen niet zo zeer eene aanleidende
oorzaak tot deeze Ziekte moet zoeken, en pleit ook voor
de onfchuld der vruchten.
De groote vraag, waarom evenwel alle deeze aanleidende
oorzaaken, dog niet by allen nog overal, de Ziekte voortbrengen? moet in 't algemeen, uit de meerdere of mindere Vatbaarheid der verfchillende Perfoonen en plaatfen beoordeeld
worden. Ten dien einde befchryft ons de Hooglceraar, den
loop der beide Epidemien, zo van het Jaar 1779 als 1783;
by deelt ons verfcheiden zeer gewichtige áaumerkingeta
mede, zó ten aanzien van het onderfcheid 't welk men in den
byzonderen loop deezer Ziekte heeft waargenoomen; als
-

-

-

(*) Zie Epist. X.
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bok smet betrekking tot de byzondere plaatren in, ert L,tuchtsgelteld.heid onder , welke men voornaamentlyk deeze ziekte,
hefpeurt, uit ' welk alles vètvótgens zodanige algemee-'
ne gevolgtrekkingen wordett afgeleid, die over de waare
natuur geezer, Ziekte zeer védFli Cht verfpreidet, en ons
duidelyk doei ' zien, aan welke honfdoorzaáken men do
meerdere of mindere vatbaarheid moet toefchryyen.
13ehalven deeze algemeene oorzaaken kouteu. ok deSexe,
het onderfeheid van ouderdom , en de byzondere getteldheid des Lyders hi aanmerking. --- Vervolgenso` gaat de
Hoogleeraar over ter beantwoording der vraage:-of tje ziekte inderdaad co. befniettelyk zy -- en of merg báir uit diets
hoofde zo zeer ontzien moete P 'en besluit uit -dè gedaane
waarneerningen ,
Vooreerst, dat de Persloop, in zynen eetfién oorfprong,
gelyk (iaat aan gewoone ziekten , als zekerlyk ontfiaan
kunnen uit glgemecne,zo voorfclilkkende als opwekkende,
oorzaaken, zonder dat befnietting hiertoe vererscht word,
Ten anderen , dat de Persloop ook aanwezig kan zyn, en
geheel afloopen, zonder blyken te geevetr van een befinetlyken aart.
Ten derden, dat de Persloop zeer ligt befinettelyk werden kan, zo dra by een kwaaden bederflyken aart aanneeme. Uit dit alles nu leid de Hoogleeraar de regelen
a£, die men by de algemeene_ voorbehoeding moet in 'e
oog houden. Doch wy moeten hier, hoe ongaarne
ook , den draad afbreeken, en onze Leezer tot de uitgewerktje Verhandeling zelve wyzen.
Ëindelyk, in de Derde Afdeeling, beantwoord onze Schry
ver de laatste Vraag, namentlyk: Kan men ook voor befinetting zich veiligen , wanneer men by of onder de zieken
verkeeren moet? De regels, die hier omtrent voorgedraa gen worden tegen de voortplanting der werkelyk ont•
ftaane ziekten, voor zo verre zy aan[leekende of befnzettelyk is, komen ons voor alleszins -voldoende te zyn i en
steunen op het denkbeeld, welk ons de Hoogleeraar van
de befn ietlykheid der ziekte gegeeven heeft.
Wy
oordeelen het onnodig, iets meerder, dan deeze korte
fchets, ter aanpryzinge van deeze Verhandeling by te
brengen. Wenfchelyk ware het, dat alle befchryvingen
van heerfchende ziekten op deeze leest gefchoeid wier
hier door zou de Geneeskunst. oneindig meer win--den:
nen, dan door alle de geleerd-fehynende Theorien.
Met verlangen zien wy liet tl lir,ngtel en de Byla agcn te
getnoet.
VI. DEEL. ALC3. LET7'. O. 14.
S
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Natuurlyke Historie of uitvoerige Befchryving der Dieren,
Planten en Mineraalen. Ir volgens hetamenftel Tan den
Heer LINNIEUS, mét.n4attwkeurige dfd eldingen, Derde
Deels, I7rerde Stuk. 7`e Amfierdam, by J. v. d. Burgh
en Zoqu, 1784. Behalvtn het Voorwerk, 498. bladz.
in gr. octavo.
olgens de voorheen gemaakte verdeeling van het derde
V Ryl
der; Natuure , dat der Mineraalen , of. wel zo eite veeeten

gen der ,Delff^ofen, in drie Clasfen,
Delffof4
fen, ( o ia,) Steedn, .(Petrae,) en ?i2ynfiofen, (Mineru,) maakt de Heer Houttuyn, de twee eerstgen^elde
Clasfen a ge a deld zynde, met dit Stuk een aanvang van
de befchouwing det laatstgenoemde, en verledigt zig om
ons een naauwkeitrig verflag, van cle, Mynf effen te geeven.
— Onze oplettende Natuurkundige verdeelt dezelven,,
naar de boofdonderfcheidingen', in Zouten, Zwavels en
Metaal-Ertfin. Na eerre voorafgaande algemeene
befehouwing van de Krystalmaaking, komen des hier de
Zouten eerst in aanmerking , die naar Linnaeus, toi de
volgende zes Geflegten gebragt, en ieder afzonderlyk' be.
fchreeven worden. Salpeter, Kalkzout,, Lym-,oui, Pekel.
zout , Al z en Vitriool. Hierby voegt de Heer Houttuyn,
om de Historie der Zouten eenigzins volkomener te maaken, Bene befchryving van Benige andere mi4delflagtige
Zouten, die meest van eene lrmoniakacyle natuur zin.
•--- Op de Zouten volgen dan voorts de Zwavels, die,
onder de verdeeling van vyf Geulagten, in baaté voor
worden. Men noemt-nam(ku`.,byzoderhnagfp
Ze Amber, Barn/teen, 1lardharts, Zwavel en Rottekreid.
^— Ten laattle komen nog in aanmerking .de M, etaalErtzen , voor welker ontvouwing de Autheur laat gaan,
eene algemeens hefchryviiig van dezelven, inzonderheid
ten opzigte van de plaatfen daar meer ze vindt, en de manier op welke zy gewonnen worden; met eerie aanwyzing
van de voornaamfle Bergwerken in Europa Cu elders.
Voorts -fchikt hy, naar de gewoone verdeeling der Ertfen,
dezelven in Halfmetalen en 11-zetaa'en , anders onrm edbaare
en fineednaare Metaalen geheeten. Tot de eerllen behporen de zeven volgende; Kwikzilver, Potlood, Spiesglas,
Stiauter, Bismuth, Kobalt en Platina of Wit-Goud: en.
ceder de laatfien zyn deeze zes te betrekken; Tin,Lord,
,

k

Tzer i
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Tzer, Koper, Zilver en Goud. I)c Halfinetaal`en worden
in dit , vierde Stuk nog afgehandeld; en de zes erkende
Metaalen zal de Heer Houttuyn in 't volgende laatfle Stuk
befchryven, welken by daartoe afgezonderd heeft, om ze
des te beter naar waardy en uitvoeriger te kunnen voor
een en ander door zyn Ed., naar ge--dragen.Ht
woonte, met veel oplettendheid behandeld, verleent eene
menigte van byzóndere aanmerkingen, die ter ophelderinge
van etlyke ftukken, raakeude het Ryk der Delfftoffen,
dienen ; des ook men dit gedeelte met veél vrugts zal doorbladeren. Tot een faal, uit veele, verílrekke in deezen
des -Autheurs voortellingen en bedenkingen, wegens den
oorfprong van den Amber, welken wy hier den Leezer te.
liever onder 't oog brengen, om dat wy onlangs gemeld
hebben, hoe zommïgen beweeren , dat men deszelfs oor-

(prong

nergens anders dan

in

Bene zekere Poort

van

Cache-

lotten heeft te zoèken (*); 't welk egter aan tegenbedenkingen onderhevig is ,als blykt uit het geen •wy in dit Werk,
by de befchouwihg van het flrribergrys, aangetekend vinden.
„ De Ambergtys, zegt de Heer Houttuyn, wordt in de
Oceaan , of nog op het water dryvende ,' of aan het Strand
opgeworpen , gevonden. Vooniaamelyk heeft dit plaats in
de Oostindifche' \Vateren, en wel aan de Kusten van Madagaskar en Sumatra,' of ook aan die van Malabar, vats
de Molukkifche Eilanden * en aan de Oostkust van Afrika.
Somtyds, doch zeer zeldzaam , heeft men ze ook aan die
van de Atlantifrhe Zee, in de Westitidicn, of zelfs in de
Noordzee, en wel aan de Westelyke Kusten. van GrootBrittanie, aangetroffen. Immers cAMn»E1 verhaalt, dat
aan -de Noordelyke Kust van Schotland ceus een. groot (luk
Amber gevonden zy. Zonderling groot wak dat Stuk, dat
men by gUMPHIas -afgebeeld vindt, 't welk onze Kompagnïe- uit' Oostindie' gekrcegcn halt, weegen de i8 Ponden (a). Voorts meldt hy, dat de I onli vuil Tidore
in 't jaar 1693, van zyne Pahocf..he Visfcl;ers een Stuk
Ambergrys bads bekomen, van i94 Pondén; waar voor
hem de Kompagnie gebdoden halt, elfduizend Ryksdaalders. Dit was, volgens KJEMMPFer, een en 't zelfde Stuk,
door de Kompagrin, gekopt, weegendc` net 185 Ponden.
Toen by in Japan was, werdt aldaar op 't 'Strand gevonden.
een Stuk van 130 Ponden, waarvan het vte'rdé deel hem te
koop
-

(t) Zie ons 111e;a;n7i^e+k, hi.
(a) Roti7FH. Amb. Tar.
te +'er.
Ss
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koop iverdt aangebooden (b). Dat 'er in 't jaar tg5g, o-trent Kaap Kormoryn, bewesten Ceylon, tegep over áeá
Ialdivifche, Eilanden, een Stuk gevonden zyvanmdrieduizend Ponders zwaarte, is minder geloofbaar. Evenwel
kan men daar omtrent. de Natuur niet bepaalen , aangezien
het, bedenkélyk. is, of niet de groote Stukken uit famenhooping .vani,'kletoere gevormd worden. Het groodtfte Stuk,
dat by Wt gé iets hádt ,woog niet meer dan omtrent vyftien Postden
„ Omtrent çlen oorfprong van dit Product zyn zeer ver.
fchillende b denkiugen geweest. De algemeentic verbeelding, by de. Ingezetenen der plaatfen daar men het meest
vindt, was, dat het een Uitwerpzel van Walvisfchen of
Kazilotten 'zoude , zyn; weshalve die; van de ZuiyíoosterEilanden van Indie het zelve Vischdrek noemden. Een
oud Portugeesch Schryver, van de Amber (preekende, die
zeer uitmuntende op de Maldivifche Eilanden ge,vondera
wordt, verzekert, dat dezelve de Afgang zy van -Vogelen,
welke welriekende Kruiden- Beten; en, als men aanmerkt,
dat Koedrek dergelyken reuk heeft is zulk een l nkbeeld
niet ongerynxd te minder alzo men in den Buikvan groots
Visfchen, by de J3panfche ilanden gevangen, umber gevonden heeft; maar het zelve neemt niet weg, dat deeze
Stoffe ook eënanderen oirfprong, hebben kan. Zeevogels
kunnen zeer wel eenige Amber hebben ingeflokt, en die
weder uitgewolpcp; dat zelfde uitwerpfel kan wederom
door Kazilotten, of dergelyke Visfcheu verzwolgen en door
hun op nieuw geloosd zyn. Zelfs"aou men zulks nog meer
mogen denken uit de zwarte kromme -Bekjes, z¢tnt_yds
in de Amber vpprkomende, die denkelyk niet van Vogels,
waar van Zeékátten, zyti; welke zekerlyk van dergelyke
Visfchen in menigte verflonden worden.
„ Het zou ook kunnen zyn het Schot of Zaad van der.
gelykeVisí'chen,'t welk wederom anderen was in 't Lyf geraakt; daar de Visfcben , gelyk bekend is, niet vreemd
van zyn. ' De geilheid van den Geur baart ten dien opziete
bedenking. Men weet dat veele Dieren, zelfs de Kroko.
dillen, by of in hunne Teeldeelen, ftoffen hebben 'van,der.
gelyken Reuk.. In zekere Kazilot zyn zelfs in Bene Blaas ,
met Oranjekicurige Olie gevuld, ronde Klonten gevonden,
van drie tot twaalf duimen dik, en van anderhalf tot twin.
tig

o
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(b) dmcen. Exot. Fafe. InI. bl. 634•
(c) 't Zelfde Werk, bl. 267.
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tig Ponden zwaar; in 't eerst Ilinkende, vervolgens van een
zeer aangenaamen Amberrcuk (d).
" Die alles fcheen den Dierlyken Oirfprong van deeze
Stoff~ te bevestigcn; doch anderen, wederum ,- hebben
geoordeeld, dat hee cen Plantaartig Voortbrengzel zy. Zeker Gouverneur van It Eiland Mauritius, genaaamd HUBERT
HUGO t fchreef in 't Jaar 1671, aan den Goliverneur Generaalte Batavia, hoe het hem voorkwam, dat bet de vette
Gom ware v.an zekeren Boom, welke dezelve uit zyne
Wonelen in de Zee ontlasttc; doch dit Denkbeeld is nader.hand Diet bekragtigd, en dergelyke Gomharst zou ook
-waarfchyntyk niet in zulk eene gedaante, maar in afgeron·de brokken, gelyk de Barnfteen, verfchynen.
" De meesten zyn van gedae;ten, dat de Amber eene Aardbarst zy , uit Olie~Bronnen, m de diepte der Zee ontfpringende, gevormd, en fommigen fteUen'dit zelfs vast, beweerende, dat tot bew,ys daarvan ftrekkert de vreemde din-gen, welken men 'er in vindt, naamelyk Steentjes, Schulpen, Beenders van Dieren, Vogelbekjes en Nagelen, en
wat dies meer is. (e) Ook wordt zulks van de overeenkom5t, die in eenige opzigten, inzonderheid door Destil.
latie, tusfchell de Amber en den Barnfieen plaats heeft,
afge)eid. (f) Maar dit GevoelCll is mede niet zonder zwaarigheden. Omtrent den Oirfprongvan den Harnfteen is
men zelfs niet volkomen zeker, en de· Gellalte , waarin men
die vindt, verfchilt te vee}, om een vo)maakte gelykheid
van afkomst tt'onderfiellen. Hy is veelal glad en van eene
harstachtig doorfchynende gedaante, hebbel1de geell Renk.
Van waar bekomt de Amber haaren' zonderlingen Geur,
overal dezelfde, in welk gedeelte van 'den Oceann zy ook
gevonden worde?· ZOll het niet een foort van Zeefchnim
){!Jnnenzyn, gclyk dat . men in de Zwarte Zee vindt,
llit dergelyke'; in Zee vloeijende Olien gefprooten, 't welk
door veneering in den buik der Walvis{chetJ ofKazilotten
zyneo Geur bekomen hadt? Immers men heeft tot honderd Ponden Amber in zulk een Zeegedrocht gevonden,
en, volgens K..t:Ml'lt'fR, is het omfireeks Japan gewoon , in
zekere Dieren van 't W;l.lvisfchen·Geflllgt·~ drieof op 't
hoogfie vier vade men lang, Ambergrys te ,linden, doch
van de ilegtfie foort. Dit zou weI tegen 't voofgefielcle
Denkbeeld fchynen te nryden; doch men begrypt ligt,
dat
(d) Zie 't I Deels JH Stuk deezer Nat. Bist. bl. 527.
(e)

ef)

GEOFF.

WALL.

de Mat. Medica. Tom. 1. p. 162.

Syst. Min. II. p. J 20.
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dat het een grout verfchil zy, of die llofle aldaar nog befouten Legge, dan door den Afgang uitgeworpen voorkorue: terwyl hy zelf van de Amber in 't algemeen zegt ,
dat zy, versch door de Zee aan Strand geworpen, op 't
oog gelykt naar Koeijen- Stront, en dat de Japoneezen die
Stolïe ook , in hunne gewoone taal, Kujura no fun, dat
is Walvisícihen-Drek, tyt^len. (g)
„ Dus zou de Amber, uit cene Aardharst of Aard-Olie
haarera Oorfprong hebbende, tevens een fcliuim der Zee,
en niettemin een uitwerpzel van Walvisfchen of dergelyke
Zeedieren , kunnen zyn, gelylc ik daarvan bevoorens gefproken heb. (li) En dit wordt nog waarfcilynlyker, wanneer teen aanmerkt, hoe verfchiilende de Amber voorkonme; zodanig zelfs, dat men, naar 't zeggen van x alrPER, uit de hoedanigheid, de plaats der afkomst, byna
gelyk die van den Wyn, beoordeelen kan. Eerie,
fchrvft hy, gelykt naar zwarte Aardharst of Joodenpek ,
is digt en zwaar; een andere wit, ligt en zeer weiriekende; een andere zo Spongieus , dat men ze gehouden heeft
voor een foort van Zeezwammen. Zonderling is 't, dat
men ze niet in de Zee dryvende vindt , terwyl zy zo
veel ligter is dan Water. Zeer aanmerkelyk is het ook,
dat men ze nergens vindt, daar geene Zeedieren van 't
Walvisícher Gellagt zyn. Het Gevoelen van zekeren
Autheur, nu ruim een Eeuw geleeden ter baan gebragt,
dat zy uit eert mengzet van Wasch en Honig, aan 't
Zee-Strand door Byen verzameld, en vervolgens door de
Baeren tot een Zeefchuini geworden, bellaan zou, maakt
hy voor zeer belachelyk iiit, en gelooft niet, dat 'er ooit
IIonigraaten in zyn gevonden. (i) Myn. gemelde
Denkbeeld wordt nog meer daardoor bevestigd, dat men
zelfs zogenaamde onrype Amber vindt, die geen Reuk
heeft, gelyk ik uit Oostindie -bekomen heb, en andere,
wel goed van Kleur en Zelftlandigheid, maar met weinig
Reuk, Ondertusfchen geef ik dit voor een beter over."
( 7) Ann-en. Exot. ut fupra.
f

(Ii) Zie 't 1. Deels III Stuk deezer Nat. Hist. bi. 52g.
(i) .dnraznt. Exos. ut fupra.
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Redevoerulg Ol'er het Regt der Opperfle Magt, door GERARD
NOOOT, in leven 'Haogleeraar in de Uegtell, aan 's Lands
Vniverfiteit te Leydm. Naar lIet Lrltyn en 1'1 ansc11 ge'Polgd. Te Amflerdam, by J. Weppdman, 1734. Behal.
vel~ de Voorreden, 124 bJadz. in gr. octavo.
']n e!!n tyd, daar de Natic meer, dan in vroegere jaaren ,
. de aandagt vestigt op de wederzydfche regteu van OverlJeden en Onderdaanen, hr~ngt men dezelve zeer gepast ,
in onzeLandtaale, onder bet oog, deeze Redenvoering.,
welke·de gea~te Hoogleeraar Noodt, in den jaare 1699,
by gelegenheid van 't llederleggen van zyn Rectoraat, op
's Lands Univ,erfiteit te Leyden, uitgcfproken heefc. Dat
dezelve niet eerder in 'i Nederduitsch vertaald zy, en thani
dus te voorfchyn kome, heeft men ongetwyfeld aan de
verfcheidenheid der tydsom1l:andigheden toe te fchryven.
'Edoch, writ hier van ook zy, dezelve is alto os , zo in 't
oorfpronglyke, als in eene Franfche Vertaaling van den
Hoogleeraar Balbeyrac, deor aUe Voor1l:anders der Burgerlyke Vryhcid, onder eene Regeering, die het welweezen
der Ma,atfchappye ernfiig hedoelt, met het hoog(1:e vet'maak geleezen, en door hun als.eetll voortreflyk Meester(1:uk
'oangemcrlu. En onze braavc Nederlanders zl'lllen, op het
aandagtige leeZCll van dit Stuk; ook zekerlyk 11ll11ne goedkeuring daaraan hegten, terwyI de overweeging van '5
Mans Redcnveering ~ zal dienen, om hunnen geest aan te
vuuren, doorhunne denkbeelden des aangaande te vernerken. Laffe Hooffche Vleijersniogen die met een oog van
verfmaadiJJg aanzien, men kan niet weI anders van hun
verwagten; maar, zo 't gelukte, dat die of deeze 'er neg
een oplettend oag ep mogte flaan, 't zou hem tot inkeer
brengcn; padien de Hoogleeraar allii de zodanigen, tot in
hunne diep(1:e fchuilhoeken, ,voIgt, en de overtuiging met
~ig voetr. ' . .
'
Onze Reden:aar vangt aan, met het onderfcheid tusfchen
een Vorst en een Dwingland. voor te draagen, en te toonen, hoe onbazOll~en bet zy, de' zaa'k van den Dwingeland onder den' naam van een Vorst te verdeedigen, met
-den Vorst hoven de Wetten'te verheffen. Dit denkbeeld
·met kragt van reden tegen te gaan, de vryheid des menschdems tc verdeedigen, en de natuurlyke regten van den
Souverain te bepaaJen, is hethoofdoogmerk deezer Reden..
'voeringc. Intusfchen verklnart by egter aan den andercn

Ss 4

bnt,

594

G. troDDT

kant openlyk , „ dat een goed Burger zynen S verain a1„ 1e die eerbied moer bewyzen , die men voor een,mensch
„ kan bezitten; en dat eene Viagt, die eenmaal ter handhaavinge van cie algemeene rust en veiligheid is vastge,, field, nimmer al te onafhanglyk , noch al te ver uitge„ (trekt •kan wezen, luits dezelve niet naar de ingevingen
van wreedheid of trotsheid, maar overeenkomftig de
„ voorfchriften vn het gezond veríland, en den algemee„ nen welvaart der bdrgeren, te werk gaas" Na
deeze verklaaring treedt de Redenaar bepaakllyk ter zaake,
om het voorgeftelde onderwerp trapswyze in een duidelyker licht te, ftellen, en kragtiger te betoogen. - ---- Men
heeft, doet hy zien, een valsch denkbeeld van grootheid,
wanneer enen daaraan verknogt het denkbeeld van onbepaalde Vryheid , om naar zinlykheid en willekeur te mogen
handelen; waar door een Vorst veeleer de láagheid dan
de grootheid zyner, ziele zou aanduiden. Te ver
zoekt men ook dit denkbeeld te verterken, door-gefsch
God te befchouwen als den, infteller der Oppermagt; want
al ware dit zo, 't geen Intusfehen zo niet is, dan nog zouden de Vorfien egter geen onbepaalde magtbezitten.- Zulks
kortlyk getoond hebbende, tragt hy dit nog wat byzonderIyker te ontwikkelen, met den oorfprong van het regt der
Ten dien einde vestigt by
Öppermagr na te gaan.
eerst het oog op de gelyklaeid aller menfchcn, die hen alleut
in gelyke Vryheid (lelt doch welke natuurlyke Vryheid
hun nogtans geen losbattdiglleid veroorlooft. te tnirederdaar
de Natuur de menfchen leidde om in maatfchappy te leeven , en gevolglyk wiide s dat zy alles in-agt zouden nee„
men, wat ter in (tandhouding der mensehlyke maatfchappye noodig is. Hier uit afleidende wat denkbeeld wy
te vormen hebben van de Vryheid in den Staat" der Natuure, gaat hy verder na, welke zwaarigheden'de tnenfchen
verpligt hebben , om afftand van die Vryheid .te doen, en
burgerlyke inaatfchappyen te vormen. De ,Hoogleertar heeft dit alles was onderfcheidenlyker ontvouwd,
om daarop te duidelyker te tonnen, dat de aart en 't
oogmerk der burgerlyke Maatfchappye zelve klaatblyk.
lyk bewyst , dat het gezag van den Souverain zig niet
verder uitftrekt, dan tot het geen voor het algemeens wel.
zyn noodig is.
Het Oppergezag is, „ zegt hy volgens die gronden,"
geene natuurlyke zaak, zon als de wetten der menschlyke
-

;

famenleeving, mbar de tnenfehen, die wy gebooren wortden a
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deu, etc ven ieder in dat geen, welk zyn éigen voordeel
betreft y pperatagtige regters zyn , hebben , na verloop van
tydy vgwllhg en door onderlinge verdragen hat oppergezag der burgerlyke regeeering zelven vastgetteld. Schoon
nu door. zoodanige eene instelling ieder byzonder mensch
van de verdediging zyner eigene veyireid atffaa; en fchoon
het Jtem . niet. geoorlofd zy , iet meer te erfchen , dan het
geen de Vorst of Oppermagtige Magi1ttáat nuttig oordeele
voor de Maatfchappy, zoo is echter deze Uppermagt
geenzins ten verderve der burgeren, maar alleen ter hunser verdediging vastgetteld, om naa;►elyk al dat gene te
regelen, welk tot hum gemeen belang betreklyk is. in één
woord, men heeft daar mede nimmer gemeend, zich te
ouderwerpen aan alle de eigenzinnige denkbeelden van den
Souveraiti; !naar men heeft zich alleen, in vertrouwen op
zyne eerlykheid en opregtheid, ouder zyne befcherming
begeven, Kan 'men ,00k met ecuige de mniáe reden ver
dat. menfchen, die wel by hun verftand waren,-moedn,
en zich te fatuen onder eene burgerlyke regeering voedert,
met oogmerk om die goederen, die ay van de Natuur ontvangen hadden, gerust en •vreedz'aatn ,te kunnen genieten,
immer tot die buitenfpoorige dwaasheid zouden vervallen
zyn, om, na dat die tnaatfchappy gevestigd -was, het
oogmerk, waartoe zy dezelve hadden opgericht, - geheel
en al te niet te doen, en zich, ten behoeve 'van. den Sonverain, van hunne regten en natuurlyke voordeelen te
berooven, om naderhand niet meer geacht te worden,
dan een hoop. van beesten, van welken de meester alleen
de winst zou trekken, die 'er van komen mogt, en die
lty weidt, jaagt, melkt, fcheert, flacht, vilt en eet, zoo
als hein be aagt y Weg met zulk een denkbeeld ,zoo ftrydig met de reden, met het gezond verpand, en met de wet
der natuur! Het is geenzins om een -Koning of Vorst te
hebben , dat men zich onder het juk der burgerlyke re.
geeringe gefield heeft; maar de reden, waarom ieder in
't byzonder liever verkozen heeft, zich aan het vonnis
van den Staat, of van hun , die denzelven vertegentvoor._
digen, te onderwerpen, dan het regt zyner eigenuitfpraak
te behouden, is alleenlyk deze; op .dat hy, behoudens
zyne eerbied voor de oppermagt, voortaan vry en veilig
dat geen zou kunnen doen, welk by dienflig - oordeelt ;
op dat by meester zou -zyn van zytu ligchaam , en naar
goedvinden over zyne goederen zou kunnen befchikken.
Vraagt.. men, in boe verre zich de regten der oppermagt
bs
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uitlirekken, ik kan deze vraag zeer gemakiyk-met é6f,
woord beantwgorden; vermits dit, uit het geen, ik tot
hiertoe gezegd heb, zal moeten volgen. .• }e vorst
nainelyk , of de oppermagtige Magitiraat, of •welke andere
benaamning men denzelven ook gelieve te geven, heeft over
zyne onderdanen, en,over het geen verder tot hen behoort,
geene andere magt gekregen, dan voor zoo verre het bei
lang der maatfchappy zulks vordert; dat is _te zeggen;zop
veel magt als nodig is, om ieder burger vry en ,veilig te
doen leeven: maar zoo .dra iy deze paalerf overfchreedt.;en
een kwaad gebruik maakt, van de algemeene en byzondere
magt,, die by in handen, heeft ; dan verzaakt by zyn kr
ter, en handelt geenszins ,zoo als het een Vorst of•Ova.
iigheid .betaamt."
Veelligt zou iemand donken, dat onderfcheiden bedin.
gen hieri^mtrent eene gropte verandering kunnen maakeg ,
dan de Hoogleeraat doet zien, dit zulks geen verandering
maakt, in 't weezeulyke regt der Oppermagt; blyvende al=
;oos het gemeene welZyn de oppeitfe . Wiet; zo -dat het-,
ten dien. einde, niet noi.dig zy., dat he Volk de opperfto
magt aan den Vorst, onder eens bedingende volmágt, heb
be over,gedraagen; noch het 'er op aaukome, of de Vors
zigzelven, op eerre plegtige wyze , ,verbonden hebbe' of
niet, om zekere wetten, te volgen. Ja, men heeft hier4
zynes oordeels, nog een-1f4p verder te. gaan, en te bewee+
ren , dat een Volk, het -welk zig aan de beheerfching van
een Vorst op genade overgeeft, nog niet geagt mag work
den, hem daarom eene onbepaalde n agt op te draagen;
gemerkt zodanig Bene overdragt met de wet der Natuure
zou ftryden. Brengt men •hier tegen in', dat elk byzonder
lid der maatfchappyec zyne vryheid kali verkoopyen , en wil
men hier uit afleiden, dat het een geheel volk insgelyks
vry flan, om dit te doen; zo toont onze.Regtsgeleerde,
dat dit, alles toege[faan zynde, niets zou afdoen, tegen
her geen by beweert; vooral niet, daar het zeker is, dat
by'; ,zelfs een byz4ndetPerfoon als Slaaf befchouwd, die
zyne Vryheid, verkoopt , zynen Meester volífr'ekt geene on..
bepaalde .magt geeft, om met hem naar zyne loutere eigenzinniglleid of willekeur te handelen.
De Redenaarhier vrede zyn Stuk voldongen hebbende,
zo verliet Natuurlyk'e Regt aangaat, (fond nu te eindigen,
daar toch het Burgerlyke Regt tot dit onderwerp niet behoort;. dan aangezien 'er gevonden. woircten, die meenerf
dat die zogenaamde Koning/yie Wet des R' neiafchen Veees
huil
,
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hun cen vasten grond verleent, om Haande te houden, dut
£cn Vorst, die gcen byzonder bepualend beding aangegaan
heeft, geheel en al boven het bereik cler Wetten vcrheven
is, zo kanhy Ilier weI afzyn, van zig hierover nog nader
uit te lauten. Na vooraf aangcmerla te hebben, dat, at
waren de Romeipfche Keizers waarlyk boven de 'Vetten
verheven geweest, zulks egter da.al."OUl, ·by gevolgtrekking,
geenzins op aUe Vor!l:en zotj. ,kunnen toagep:Jst worden, ZQ
toont hy in 'r breedeaan, hoe verkeerdlyk men den
Roomichen Keizeren eene onbepaalde mage toeeigent,' onl
alles naar .lomere eigenzinnigheid te mogen doen; als zyn,.
de hun nimmer zodanig eene magt verleend. Hy erkent
gereedlyk dar 'er Keizers ,geweest zyn, die zig gedraagen
hebben, als warenze boven de Wetten verheven; docb
dit gelcbiedde, zegt hy, niet uit hoofde vaneenig regt,
in gevolge dier beweerde Koninglyke Wet ,maar aileen
door misbruikvan hun gezag: we.shalve ,ook de Raad en
't Yolk zig geregtigd oordeelde, om aan zulke MOl1fler&
tegenfland te biedell" wanneer 't' hun mogelyk ware ~ aIs
uit .etlyke voorbeeldelJ' blykbaar is. - ' " Deeze voor...
beelden, (vervolgt by daarom ,) verleenCl1 eell klaar bewys, dat het Yolk niet dan met tegcnzin aan zulke Vor.
flen gehoorzaamde; Cll dat, zoo dra het zelve middel
vQnd om zich over hunne mishandelingen te wreeken, bet
(10k dan onbewillpeld hun regt en Jltinnen wiI deed 'getdelr.~ want, terwyl men niet alt005 in flaat was, om de
Keizers, die zich eene verbaazende magt hadden vem;or..
ven, tot reden te brengen, eischte de voorzichtigheid,
dat, zoo lang men zich tegen bunne mishandclin~cn met
g~e!l gewe~scht gevolg kon verzetten, men dezelven a~
dan geduldlg verdroeg. Or dczelfde wyze vcrdraagt men
regen, koude ..en andere foortgelyke ongemakken, W3nneer· men geen middeI, by de hand heeft., om 'er zich te..
gen :~te dekken. Maar, gelyk het natUllrlyk recht ons
geenstins verbiedt,. ~Ul ons, zoo wy kimnen, tegen deze
ongemakken te bevelhgen, even zoo kelltt de reden geens~
zins het .gedrag vaneell yolk af, welk zyne magt, die
het in handen heeft ,gebrnikt, om het knellend juk van
cenen dwingeland. af te fthudden." De Hoogleer..,
;lar weI voorziende:, dat 'el' gevonden zouden worden,
die deeze zyne flelling, wegens het regt des Volks, om
~e.hen .Dwingeland geweldigen tegenfland te bieden, ten
~waade zouden duiden, hegt d:Jarnan een beknopt hetoo/!
len bandigen. b~wyze, dl\t die Leer'.il'i. zichzelV.c rioc1~
voor
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voor de Maatfchappy, noch voor goede Vorlten,:fehadely ,
is; en trekt daawup, ten betluite, den loofdzaaklyken
inhoud zyner Redeuvoeringe kortlylt dus te. zaaien.
„ Gy zult, zoo ik meen, genoegzaam overtuigd zyn,
dat de Oppermagtige Overheid, of welke andere be„ naaming men derzelver gelieve te geven, geenszins van
den Hemel gezonden maar met algelneene- toelemming
der Burgeren ia aangeffeld. — Gy zult duidelykgenoeg
„ gezien hebben, dat ieder, Vorst of Regeerer, indien by
zich overeehkotnftig zyne waardigheid en aan[lelling ge.
dragen wil, erkennen moer, dat hy wel deugdelyk aan
„ de. wetten onderworpen is, en dat hy zich nimmer moet
„ verbeelden, boven alle wetten verheven te wezen:',, dat hy zyne vlagt niet moet afmeten naar zyne eigenzin.
„ nigheid, maar naar het welzyn der uiaatffhappy . --^,, dat, zoo hy dezelve op eene andere wyze gebruikt, by
dan ook niet als Vorst of.Overhe d, maar als dwingland,
te werk gaat; -- en eindelyk, dat hy by 'zoodanige han„ delwyze, uit kracht van Goddelyk en menfchelyk ,regt,
„ door zyne onderhoorigen kan err' mag beteugeld of ge„ firaft worden."
;

,Het Oppergebied err Regeerders en des Volks beoordeeld en
bepaald, door Mr. WILHEM SCHORER . Te Middelburg,
by, P. Gillisfen en Zoon, 17$4. In gr. octavo, 40
b"ladz. belialven nog i7 bladz. Bylagen.
hier op den tytel uitgedrukt, wordt in
H etdit onderwerp,
Stukje llegts oppervlakkig behandeld,, en grootlyks

door 't gezag van voornaame Schryvers aangedrongen.
Ook dient het deswegens bygebragte, zo als 't ons,. op
het doorbladeren van dit Gefchrift, toefchynt , voornaaualyk tot een grondlag ter billykinge.van bet gedrag vats den
Heer en Mr. Sthorer, welke hier aan hegt zyne klagten
over eenige abuifen in het beftier der Generaliteit; waar
-toehypd
gelegde gronden geregtigd is.
Wat des Schryvers denkbeelden, over liet oppergebied
der Regeerders en des Volks, betreft ; ze zyn na genoeg
eevftemtnig met, die va p den beroemden Regtsgeleerden
Noodt, in zyne zo evengemelde ledenvoering over het
Regt der opperfe Magt; van welke ley ook, reeds by den

aanvang, gewag maakt, als het Stek waarin dit onder-
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werp badger dan elders beredeneerd wordt, Het geen
by beoog komt, gelyk hy het zelf.zamentrekt hier op
uit. ,,t de ltegeeringen , zyn om het volk; dat die
„ in fomniige zeer -zwaare gevallen rekenfchap moeten ge.
,, ven van haar. doen en laten, dewyl zy voor lastaanneniets moeten gehouden; dog dat hieromtrent met de
uitertïe omzigtigheid moet worden te werk gegaan. Als
mede dat het in een gemeenebest aeer gevaarlyk is,
wanneer een Minister, by mag dan zelfs zoo kundig
,, ,zyn, als men hem ook wenfche, in aanzien en ínagt
„ te hoog fteigere," ------- Het hieromtrent getelde past
by vervolgens toe op byzondere omílandigheden in de Ge.
neraliteit, welke toepasftng het voorname oogmerk van
dit Gefchrift fcbynt te weezen..
Ik las, zegt by, onlangs, met de diterl{everontwaar,
diging 3dn' zeker tydfchtift, dat de Roomschgezinden in
de Generaliteit,: door een ongehoorde en. alleszines ftra €j
bare febraapzugt der Schoutet► of Drosten, op 't ongehoordil=e gevild Worden: zoude men wel kunnen gelooven,
dat zulk een verfoeilyk addergebroetfel in ons gemeen.
best huisvestte? Ik vérbeugde my, dat 'er iemand was,
die het ongelukkig lot dier ingezetenen onder het gemeen
bragt, of liever aan de wettige Souverainen van dat land.
ter verbetering aanprees: dan ik dagt ,te gelyk, het zyn
niet :alleen de Roomachgezinden, die in dat quartier hard
behandeld worden, maar ook andere ingefetenen dezer republiek, aldaar goederen bezittende, hebben al mede groote reden van kla gten : door dat, het, zy met de diepfte
eerbied gezegd, Hun Hoog. Mog. te zeer het oor leenen
aan Ministers (Confiiiorij Principes) _die wel buiten malice, en ook a lerzekerst buiten ee n ig eigenbelang, maar
voornamelyk ook uit geene genoegfame terriroriale kennis,
of dat zy al mede worden misleid door hunne advifeurs,
en dus ook buiten f'aat gefield worden Hun Hoog. Mog.
als Confiliardi behoorlyk te kannen advifeeren. Dit even..
wel doende is dat quartier in die gelukkige Iltuatie niet
als wel behoorde." De Heer en Mr. Sclhorer bewyst dit door eenige voorbeelden, betrekkelyk tot het
fluk van bedyking, en de belasting der Landen, niet de
daaruit Qntilaane verfchillen, en beflisfingen ten nadeele
der Ingezetenen: welke voorbeelden hy in 't breede ontvouwt en beredeneert, ter aantooninge van 't goed regt,
dat den Ingezetenen in deezen behoorde te wedervaaren.
„Ik
„

,

-

600

w.

5

CH

0

a

E it

" Ik heb, zegt by voorts ten beOuite, Ik heb de vry,.;
heid genomen deeze bezwaaren aan bet gemeen voor· te
dragen, en als een mid del van redres aan bet goedgunfiig
en requitabel oog van H. H. M. zelve allernederigst over
te geeven, en eerbiedig aan tc bcveelcn: terwyl ik oprechtelyk betuig niet dan fchoorvoetende biertoe te zyn
gekomen, dewYl de, allemormoedigfie fmeekfchriften niet.~
lVes hebben kunnen uitwerken. Wy hebben reeds boven
getoond, da~ het vooral in eene republiek zeer fchadelyk
is, wanneer een Minister zig te veelcredit aanmatigt ~ dewyl aIle £'iuten, hetzy door onkunde, hy zy doorverkeerde raadgeeving, voor rekening blyven, niet van hem, maar
van den Souverain: het geen, indien dit befiek het toeHer;
zeer betoogbaar zouzyn. Dan met al het gepofeerde ver.
eenige ik my met hd'fehtemcnt van ·den kundigen Schryver
de Courier ,'an Europa n. 47. . Ret is geel1./ints alto(Js, en
hier voorzeker niet, het karacter en de perfimelyke (Jndeugd

van hem, die als OpperllOojd der MaatJchappy w(JT4t aanp,ezien; 'maar lzet: is dikwerj de goddelouslteid zyner onderhoorif!,en, en de Jnoode . irtzi!{ten der mindere dienaars van
bet Volk, die. als weze1ltlyke oorzaken· van den ondergatlg
tener blaeijende Maatfchappy moeteft 'Wordsn aangemerkt,
&c. Ja ik geJoof zelfs nict, want het tegelldeel (hat by my
paalvast, dat 'er cenige malice pl~ats beeft gehadt, dewyl
'cr nimmer eenig per[oneel eigen belallg zelfs kan geprrefumecrt worden ~ ,mHo {!ratis nequam: en dit laat my veel
hoop over, dat· men in de Generaliteit de abuifen zai verheteren, dewyl ik niet ge1oof, dat 'er zulke raadgevers
zyn, die zouden oordeeJen, dat een Souverain nimmer moet
tc rug keeren; dezulken worden genoemd kwaadc burgers
en vyanden van het oppergebied.
...
.
" Ik weet dat de Schryvers van het: Staatsregt zeggen,
dat men een reformateur del' abuifen doorgaans nageeft,
een on2:cmakkelyk man te zyn, een muitemaker, &c.1Daar
een Iidhebber tier vryheid moet zig dar getrooftcn; . lean
hy die. verkrygooen behouden, hy heeft een dierbaar klei.,;
1100clt gC'lOnden;· dat met het leven jneene gelyke fchaal
moet gelcgd worden. Dan de Schryver vall de Vryheid i'rl
den BurgerRaat, die byna over 54 jaaren in de groeve der
narde is ne ,1 ergedaalt, klaagdc (fag. 76.) dat in zyn tyd de
zugt tot de Vryheid, weleer zoo hoog gefchat, begon te
verfIaauwen, en byna geheel uitgedooft was: weI, is het
'erop gebeterd? neen! zy is in een diepe flaapzugt gevallen, en weI zoo gevaarlyk, dat de kundigfie Arts narl'
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haar leven zonde twyíJlen : egter in onze dagen geeft die
eci.ige teekens van leven. Wel aan dan, Souverainen de•
zer vereenigde Provincien ! hand aan 't werk : in onze dagen worden veele abuilen ter verbetering voorgedragen;
indien men een gunflig oor aan die regtniatige kiagten ge
te leenen, weest ten vollen verzekert, Gy zult bemint,-lieft
gëeert, en met een vry en vaderlandlievend hart gedient
worden. Is 'er iemand , die ;utJere abuifen aan den Sonverain vermeent te moeten overleggen, dat het gefchiede ,
niet riet eene pen in bittere gal gedoopt, maar met die
befcheidenheid en eerbiedt, die een regtgeaart burger aan
zyne wettige Overheid verfchuldigt is. Hier toe werke
de VOORZIENIGHEID, die der Koningen harte neigt als waterbeken, ten goede mede.
„ Dit is de hártelyke wensch van hem, die liet lieve
Vaderlandt en deszelfs hooge lleftierders alle heil en zegen met nederige eerbiedt oprechtelyk toewcnscht!"

Befchryving van Neder-Calabrie , enz. in de Lelndf ree,ken
van Mesfana en de nabyliggende Eilanden. Ijle en ilde
/lfdeelinl; , met Kaarten. Te Amfterdam, by W. Holtrop, 1783. 92 bladz. in groot n avo.
en gevoelig hart, getroffen door dc rampen der fehri!,tyke Aardfchokken, onlangs Neder-Calabrie en ^'. "e.r rc
overgekomen, vondt zich opgewekt daarvan een T J -rcel
te maaien. Om de Leezers te beter in ftaat te fl ellcn tut
een recht begrip van de zwaarte der onheilen , die ors-elukkige Inwooners overgekomen, oordeelde by het nit
ondienftig, hun met die Landen vooraf bekend te maal,en
,en dezelve in tweeërlei opzigten af te beelden , in de
twee thans afgeleverde Afdeelin ;den. De Ferfle
befchouwt deeze gefolterde Gewesten in dezelver i'douden Toefland, en toont hoe dezelve reeds van de vroeg
af tooneelen van verwoesting en omkecring ge--íIetydn
weest zyn. De Tweede fchetst ons de laatere gefleldheid dier Landen, tot op het noodlottig Tydilip der
Omkeering in den voorleden Jaare. Deeze Twee Afd o e
linzen, vergezeld van twee Kaartjes , daartoe betrel,kelvk,
dienen om den Leezer voor te bereiden tot cone breedvoerige befchryving des jongt}en Rampfpoeds, en drys tot
de Derde .Afdeeling, welke nog te wagten f:aat, en ten
welker opzigte de Schryver, in het Voorberigt, verklrerr.
.^ De
^
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„ De dagelyks .inkomende berigten, buiten andere otnraitd
„ diglleden, die tot den Leezer geene betrekking hebben,
„ kunnen ons de Derde Afdeeling nog niet ter hand doen
„ fellen. — Vertrouw, dat wy, om nauwkeurig te zyn,
„ ons langzaam fpoeden."
Wat het afgeleverd gedeelte betreft. Oude Aardryksbefchryvers en Dichters (taan den Vervaardiger van dit Werkje tot de eertte Afdeeling ten dienfte. Dc aanmerkelyktle
plaatzen worden verduitscht medegedeeld, en de anders
dorre Plaatsbefchryvingen, door de eerre en andere Ge
Plaatzen overgekomen, verleevendigd:-beurtnisf,d
langwyligheid is vermyd. In de Tweede Afdeeling
heeft men gebruik gemaakt van de beste en nieuwfte berigten.
Laaten wy, uit Bene en andere Afdeeling, overneemen
tvat 'er van Mesfinn gezegd wordt. „ De oudffe naam der
Stad Mesfana thans . esf na , was Zancle , betekenende
een Zeis, waar mede de Maaijers het Iïooren affnyden.
J-let zy om de gedaante der Landtong, aan welker overzyde zy gelegen was, die dc gedaante van dat werktuig;
des Landbouws hadt, liet zy tot den rykeu overvloed
van graanen , waar mede zy Italie voorzag, het zy naar
Glen Koning ZANCLUS Si]. Ital. Lib. XIV. i95,) De Stad
Mesfena , of Mesfrna, is gelicht, door de Mesfanifche Pcloponnefers, van welke zy Kaaren naam ontleend heeft.
In de vroegfle tyden heeft deeze Stad reeds veel door dc
pest geleden. Maar door de Samniten, die zich daar ter
aiedcrzetten, %„.erdt die verwoesting eenigzins geboet.
(Cluv. Lib. 1[l. Cap. 4.) - De Romeinen gebruik
Stad als hunne verfchansfing en wykplaats in de-tendz
Punifche Oorlogen. Misfchien had de Natuur nimmer
fchooner en gefchikter ligplaats voor Schepen gevormd dan
de inham van Mes /an't. De Mesfaniers hebben ook
eenigen tyd den naam van Mamertiners bedrangen, en de
Wyn dier Stad was zeer beroemd onder den naam van Mamertynfchen Wyn. -- Men wil dat de; Dichter Inicus
in deeze Stad gebooren is, fchoon by by anderen een Rheginer genoemd wordt. Deeze verviel, op zekeren tyd, in
de handen van Struikroovers, op liet oogenblik dat zy hem
otnbragten , riep by eenige Kraanvogels, die boven zyn
hoofd vloogen, als getuigen aan van den doodlag, die aan
Stem begaan wierd. Zync moordenaars , zich eeniQen tyd daar tuna op een marlt bevindende, zagen eenre
Kraanvogels: Ziet daar, riep 'er een, de wreckers van
,
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rsycus ! dit werd door Genen vreemden gehoord , die
hier op nader aandringende , en een verlegen antwoord
ontvangende, hun den rechter aandiende , die, naa door
de pynbank de helydenis afgeperst te hebben , hun de
verdiende (Iraf deedt ondergaan. Dit geval werd
by de Grieken tot een fpreekwoord : AI ;p^xov y É ;tea, de
Kraanvogels van iiwYetus , 't geen zy gebruikten als door
een vreemd en onvoorzien geval een misdaad werd uitgebragt, en de fchuldige de verdiende ('iraf onderging. (Strabo, Lib. IV. Cellarius, Lib. I(. C. 12. Silius Italicus,
XIV, C. 195. !Cluverius, Lib. 111. C. 41. E,rasmi Adagia.
C. 724)."

Dezelfde Stad wordt in de Tweede Afdeeling nader in
deezervoege befchreeven. „ In de Faro di Mesfina ligt,
fchuins over de Stad Reggio, eeti Landtong, vormende
een der beste en lchoonfle havens van de waereld: men
wil dat 'er duizend Schepen, veilig voor alle winden et;
jaargetyden , kunnen liggen. Ook was deeze haven zeer
veri€erkt met een kasteel, door de Spanjaarden gebouwd
op dat gedeelte , waar de Landtong aan de kust is vastgehegt , buiten nog vier kleine Forten , die den ingang
van de haven be(Iryken ; hier by lag het Lazaret of Zie
volle zee op paalen gebouwd. Het was eetn-kenhuis,
groot, ruim en gemaklyk gebouw. Het water in de kom,
door de Landtong gevormd , is altoos effen en vlak, daar
men uit een zee komt, waar alles loeit en brult, daar de
Echo's op de rotzen en klippen het afgryzelyk geluid ver
Aan liet einde van die Landtong ftondt ook-dubeln.
nog een vuurbaak , om de Schippers tegen de nadering✓
van den draaikolk Charvbdis te waarfchuwen. Aan der&
overkant van deeze Landffreek deedt zich een der fraaif e,
kaaden op, die ooit te aanfchouwen zyn; en deeze fchoon•
beid nam zyn oorfprong uit den fraaien aanleg van de
Stad , die een Paleis fcheen te zyn, met een voorgevel
van bykans duizend fchreden lengte. De huizen aan de
haven waren van vier verdiepingen , allen naar dezelfde
evenredigheid der bouwkunde gelicht, en deeze vormden.
dat heerlyk gezigt, 't geen de Mesfiners met reden dei
naam van Schouwtooneel gaven.
„ Voorts was it iesfina een Aartsbisfchoplyke Stad ,
voorzien van Mannen- en Vrouwen- Kloosters , --- de
huizen waren 'er gemaklyk, de leevensmiddelen overvloedig en goedkoop. 'Er waaide een wind met de
aangenaatn(Ie geuren opgevuld , door de kruiden yeroorVI. DE1?L. ALG. LJ TT. No. I4.
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zakt , die op de Mesfinifche velden wiefchen : de Heer
L'RYDONE geeft 'er eene beíchryving van, zo uitlokkende,
dat wy niet nalaaten kunnen een klein gedeelte den Leezeren , die hem niet bezitten mosten , mede te deeles.
, Ce Mesíiners hebben ook eene grote verfcheideuheid
van blocmheesters, byzonder hebben zy 'er een in groos, ten overvloed , weiken ik my niet herinner ooit te voo, ren gezien te hebben. IIy draagt een fchoone en ronde
vrugt , van Gene helder geele kleur; zy noemen dezelve
it i'omo d'oro, of Gpuden Appel. Alle de velden ,rondom ]tiesfina , zyn bedekt met de malie witte lilaver,
met eene verfcheidenheid van balzemagtige en welrie, kende Planten doorweeven, die de lucht met de lieflykfle geuren vervullen , en de wandelingen ten uiterflen
aangenaam maaken. Maar, 't geen opmerklykst is, wy
hadden de meeste gewaarwording van deeze geuren, als
wy op de haven wandelden, het welk evenwel op den
l rootiten aftland van deeze velden is.' De Heer
PILATI meldt, gelyk ook anderen, dat zy die geur op zee
en in de Faro van Me fan's gerooken hebben. Dgter dunkt
het ons vreemd, dat die geur zynen oorfprong zou ontleenen, gelyk iemand den Heer BRYnoNE vermeldde, van het
zout, door de hitte der zonne voortgebragt ; een aangcnaaInen reuk, dien van vioolen gelyk, van zich geevende.
Elk der Leezers zou denken, dat Mcsfina, zo fchoon
gelegen, zo wel gebouwd, een Stad van liet grootfte ge1 uk en den bloeijendflen handel moest geweest zyn , tot
op het oogcnblik haarer korts voorgevallene verdelging.
Zo was zy ook in de daad tot liet Jaar 174.3. Dit Jaar
was voor haar zo noodlottig , dat 'er wel drie- en veertig
duizend menfchen , door de woede der pest, het leevenslicht verlooren hebben. Dit heeft die Stad outvolkt , en de helft der huizen Rondt ledig van inwoon
waarom de Graaf DE BORCH 'er zeer aartig van-ders,
zegt, (lat Mesfina zich in deezen (laat van kwyning ver
als een fchoon lichaam van zyn leevenwekkenden-ton,
adem beroofd. De Hoofdkerk was nog een gedenkfluk der oude Normannen , die het Eiland Sicilie bewoond
Hebben. 7_y fcheen gef'icht; op eenen I Ieidenfchen Tempel,
en hadt, 't geen het zonderlingfte is, de gedaante van een
groot Schip met twee lange zyden ; doch de kenners der
bouwkunde verwerpen deezen tinaak zeer verre , en fchynen
die Kerk altéén aan te merken als een duidelyk betoog van
de gedrochtlyke bouwkunde der voorige dagen.
-
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De Walvisclzvangt , net veele byzonderliedera daartoe betrekkelyk.
Met Plaaten. Te Ar/lerdana, by P. Conradi, te Harlingen

by V. v. d. Plaats, 1784. 13e1,alven liet Voorberigt , 96 bladz•

in groot quarto.

et groute belang, dat ons Vaderland by de Walvischvangst
liheeft,
maakt het hier behandelde onderwerp voor de Natie

gewigtig; uit welken hoofde het eenigzins cene opzeilyke befchouwing vordert. Om hierin opmerkzaamen van dienst te
zyn is dit Gefchrift opgeíleld , niet oogmerk om hun een wel gegrond verflag van alles, dat daar toe betrekking heeft , in
handen te geeven. Ten dien einde behelst het by den
aanvang eene Poort van gefchiedkundig berigt van de eeríteonderneemingen ter Walvischvangst, met aanwyzing hoe dezelve
vervolgens in bloei geraakt is. Verder wordt ons gemeld,
waar, en hoedanig de Walvischvangst in den beginne geoefend
wierd, en welke veranderingen zy vervolgens ondergaanhebbe.
Hierby komt voorts eene befchryving van de manier, op welke
de Walvisfchen, Walrusfen en Zeehonden tegenwoordig gevangen worden. Wyders deelt men ons mede Aanmerkingen omtrent de Visichery op verfchillende graaden; en laatstlyk kegt
men hieraan nog eene befchryving van de Visfchen der Noord
Zeeën, welker voornaanile byzonderheden naauwkeuril-fche
opgegeeven worden. Alles is zeer wel ingerigt, om ons een
juist denkbeeld van 't merkwaardige, dat tot dit onderwerp
behoort, te verleenen ; en men vindt hier byéen verzameld ^
;t geen desw.egens door de oplettendfte is aangetekend. Oni
hiervan een staal mede te deden, zullen wy in deezen }plaats
geeven aan de berigten , wegens de ligging van het Sperma Ceti
en het Amber in •de Cachelotten. Nopens het eerftd
meldt men ons het volgende , uit het berigt van een Hollandfchen Commandeur, die by de Noordkaap een Cachelot gevangen had.
„ Na dat de huid van den kop weggenomen was, werdt het
fpek, ongeveer ter dikte van een handbreed, gevonden, esa
daar onder een dik, taay, hard dekzel van vaste zenuwen ^
dat in plaats van een harsfenpan diende : hierna volgde een
tweede afzondering uit dergelyke zenuwen een handbreed dik i
welke van den fruit tot in den nek over den gantfchen kop uitgefpannen was, waardoor het eer1^e gedeelte van den boveihkop
van deszelfs tweede gedeelte gefcheiden werdt. Die eerne
kamer wordt de klapniuts genaamd, en befluit de kostelyke
waare, namelyk het zeer teder brein, 't geen ik nietten onrecl,r
te Cerebellum noemen zal , en waaruit het beste Sperma Ceti veri'aardigd wordt. In die kanter beftaan de kasten of vaten uit
een flofe, die een dik floers gelykt , en uit dezelve had tje
schipper 7 quardeclen van de kc,stclyke breiitolie, zeer helder
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en wit, gefchept; welke op water gegooten als kaas runde
en zamenliep, en, daarvan afgefchept, weder zo vloeybaar als
te vooren werdt. Op die kamer volgt de andere, welke op
het bovenfe gedeelte van den bek rust, en, naar de grootte
van den visch, 4 tot 71 voeten hoog is. In dezelve wordt weder fpermatisch brein, ('t geen ik Cerebrum noeme,) in klei
vaten of cellen, uit een ilofe de eyerfchaalen niet ongelyk,-ne
en niet anders dan de Honing in de raaten „ gevonden. En
uit deeze kamer kan men niet alleen het brein, zoo veel 'er
In is, neemen, maar zo dra men dezelve ledig gemaakt heeft,
verzamelt zich het Sperma uit het gantfche lichaam , door eene
groote ader langzaam weder in dezelve; invoege men het 'er
uit fcheppen kan, welk alles wel eens elf guardeeleta bedraagen heeft. Al de breinkasfen van de beide kameren zyn wet
met dunne vliesjes omfooten; doch door derzelver tedere gaatjes of Pori loopt van het brein een geffadigen invloed in de oogen, ooren en andere deelen. ja een groote ader of buis firekt
zich onder den ruggraat van den kop tot aan den blaart uit,
welke aan den kop de wydte van een mans ]ende, en achter
by den (taart Hechts van een vinger uitnaakt. Deeze moet
aan den gevangen Cachelot, by het aflnyden van het ipck en
anderzins, zorgvuldig in acht genomen worden; want indien
men in dezelve de gering(le opening maakt, zoude al het
Sperma uitvlieten. Die ader is de bron van de groote kracht,
die in deeze Poort van visfchen gevonden wordt, nadien uit
dezelve veele honderden kleine vaatjes of buisjes hunnen oor('prong meemen, die het harsfenfap door den gantfchen visch
leiden, en zyn vleesch, fpek, ook zelf de traan, die 'er uit
gekookt wordt, fpermatisch maaken. Ik moet hierby
nog aanmerken, vermits de Natuurkundigen het tegendeel willen beweeren, dat de wy£}es zo wel als de mannetjes fpermatisch brein in den kop hebben, 't geen ook alzins niet de
Natuur overeenftemt, nadien zy beiden immers brein moeten
hebben, en by geen Schepzel het onder(èheid van gelladht teffens een onderfcheid in den aart van het brein naakt."
Verder maakt ;onze Autheur nog gewag van eene andere
foort van Cachelotten, die op de kusten van Nieuw-Engeland
gevangen worden; welken niet alleen het Sperma Ceti, maar
ook het Amber, geeven.
„ Dit is, zegt hy, eerre nieuwe en zeer fchoone ontdek
welke der Ouden beuzelary en twist t'eenemaal over--king,
hoop werpt. Ik zal uit de Philofopllical Tranfactions No. 3 8 7
P. 267, liet noodiglle hier byvoegen. Het Ambergries wordt
maar alleen in de Sperma- Ceti-Lhhales, dat is Cachelotten, ge.
vonden, en beftaat uit ballen of kogelachtige lichaamen van
onderfcheide grootte van g tot 12 duimen in den diameter,
die van g tot 20 ponden zwaar vallen, en in een wyden eyvormigen zak of blaas, welke van 3 tot 4 voeten lang, en 3
,
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of 3 voeten diep en wyd is, los liggen. Tje gemelde blaas
heeft de gedaante van een Osfeblaas, nochtans aan het einde
fpitzer, of gelyk een lange blaasbalk, die de groffineden gebruiken. Aan dezelve zitten twee buizen, waarvan de eene
Reeds fpitzer in en door de gantl'chc lengte der roede gaat
terwyl de andere haare opening in liet ander einde van den
zak heeft, en van de nieren herkomt. Die zk ligt recht over
de testiculen, die meer dan een voet lang; zyn, en de lengte
benedenwaarts tot aan den wortel der roede, ongeveer 4 of
5 voeten onder den navel, en 3 of 4 voeten over den aars
liggen. Dezelve is geheel vervuld met een donker oranje ver.
vibe vochtigheid, die niet wel zo dik als olie is, en dezelf.
de reuk heeft, ja nog fferker riekt, dan de Amberkoeicn,
welke'erlos in dryven en zwemmen. Het inwendige van den
zak is niet dezelfde verte, welke die vochtigheid heeft, fierk en
donker, gelyk ook het canaal der roede geverfd. Die kogelen
Cehynen , zo lang de visch leevend is , zeer hard te zyn , zo dat
dikwerf, by het openen van den zak , brecde holle fcherven of
fchaalen, die van gelyke ftof en vastigheid , en van de kogelen af
gevonden worden ; de kogelen zelven zyn als uit-gelchifrdzyn,
verIcheide bedekzelen of fehorsfen, da fchaalen of huiden der
uijen niet cngelyk, die de een de andere omvatten, te zamen
gezet. Nooit heeft men boven vier kogelen in één zak gevonden, en als neen eens een van twintig pond vond, die de
grootfie was, welke ooit voorkwam, waren 'er geen andere
weer in den zak. Dit Ambergries zonde maar alleen in oude
volwaslen visfchen, en, zo men in 't algemeen meent, niet
dan in de mannetjes gevonden worden. Hier mede is het heflecht, dat het Amber in deeze Walvischfoort zyn oorsprong
Fleemt; doch wat het 7,y, en waaruit het ontlia, is nog zo
zeker niet. Een geleerd man is van gevoelen, (lat de meer
zak , de pisblaas , en de amberkogelen cone verdikking-gemld
uit dc vette en ifinkende deeltjes der daarin bellooten vochtigheid, zouden weezen; vermits dezelve, als zy eerst genomen werden, vochtig en van een ongemeen fierke, doch geen
onaangenaame, reuk zyn; waarby ik eene kleinigheid, die
weleer tot allerley vraaben en verkeerde antwoorden gele
heeft, niet onaangeroerd zal laaten. In de-genhidv
Amberftukken worden dikwils kleine zwarte fpitfche Gravels
gevonden, die glasachtig en voor fcherven van gebroken Mos_
Telen of Slakwormtjes aangezien zyn. Voor doezen heeft men
dezelven voor fnavels van kleine vogelen gehouden, en daaruit zeldzaams befuiten wegens den oorfprong van het Amber
gemaakt; doch thans heeft de Heer Dudley, Lid van het Koninglvk Groot-Britta nnifche iGenootichap, getoond, dat het de
finaveien van zekere kleine visfchen zyn, Squid genaamd, wel
dce..e Walv schfoort in menigte, als haar meeste voedzel,-ke
inflokt.
Tt
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Kcempfer heeft ook van twee Walvisfchen melding ge

hunne ingewanden hadden , en op de-tna?l,dieAmbr
kusten van Japan gevangen zouden zyn, waarvan de een Fi=
auf,ro en de ander Mokos genoemd cverdit; doch by befchryft
dezelve niet, en wat hy anders daarvan bybrengt fehynt zeer
verdacht."
,

-

Philofophisch Gefprek over de Ongodistery,, door ERNST PLATNER,
volgens den tweeden Hoogduitfchen druk overgezet, onder de
Zin/'preuk Altisfimo annuente viribus meis. Te Dordrecht, by
J. Ph. Streccius 1784. In oftavo, 164 bladz.

In dit Philofophisch onderhoud is Philalethes een Voorfiander

der gevoelens van Hunne. of der gronden, welken die Schryver gelegd heeft, in zyne Gefprekken over den natuurlyken Godsdienst; en Theophilus benaerftigt zich, om Philalethes van de
zwakheden dier gronden te overtuigen, en het onbeflaenbare
dier gevoelens ten klaerfle te doen bemerken; waerin hy,
naer de gewoonte van zulke Schriften, zo wel ílaegt, dat
Philalethes zich gedrongen gevoele, het Stuk gewonnen te geven. De Leer
Gods be(laen, benevens die der Voorzie
invloed dezer kundigheden op de betrachting-nighed,
der Deugd, word hier tegen alle tegenbedenkingen gehand
zo ongelukkig zyn van daaromtrent enige-haefd;.nzy,i
twyfelary te voeden, zuilen, in dit gefprek, ene genoegzame
opheldering van hunne kundigheden, en verfterking tegen alle
twyfelmoedigheid vinden; weshalven dit Gefchrift, nevens veIe anderen van die natuur, zyne nuttigheid kunne hebben.
Hier en daer heeft de Heer !Plateer het onderhoud van
Philalethes en Theophilus op zodanig ene wyze ingericht, dat
het diene om te toonen, hoe zonityds de Godgeleerden. tegen hun oogmerk aen, het Ongeloof in de hand werken,
door overdrevene ítellingen te beweeren. Met dat oogmerk,
zo we agten, word dit Stukje ten laetfte beflooten met een
kort Gefprek, waerin ook Dr. Hilarius, op het einde van liet
Geiprek by hen komende, deel heeft, en 't Welk aldus luid.
THzorn. Aa! Doétor mLA1tIUS!
HILARIUS. Ik verzoek verfchooning, zoo ik u in een philofophisch Gefprek floore. Want ik weet tog, dat gy te zamen
altoos philofopheert. Wel nu, wanneer 't maar maatiglyk ge+.'ehiedt.
PI-1ILALPTH. Of nog beter, middelmaatig. Dat is de regte
Pliilofophie voor de Heeren Godgeleerden. Niet waar?
HILARrus. Ei tog niet. Wy hebben groote Philofophen onder de Theologanten gehad. Maar wat is dat voor een
nieuw ftuk?
Tui.orYit. Het zvn de nieuwe Gefprekken van nua:E.

van
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I I(LARIUS . Ik ken HOME niet. Was die niet een Predikant
in En' eland — zoo ik het wel hebbe?
-

PHILALETH.

ia

mecne

ik.

HILARIUS. Ziet tog, (terwyl hy't doorbladert,) de Man heeft
fraaje gedagten. Dat is zeer moot', wat by daar van de zwak en gebreklykheid van 's menfchen vernuft en rede zegt.. Ze
eens arinhartige bel.cvaamhei d. Mag ik clit boek-kerisht
wel voor Benige wecken verzcel-c;n ? Ik wild: 'er, gaarne,
een uittrekzel van plaatzen, in ons Theologisch 7ournci.
PHILALETH . ja! doe dat tog, Heer Doctor.
THEOPHIL . IK moet u flegts zeggen, dat dit boek den
troosteloosuen .Itlïeismus en Scepticisnsus behelst, welken men
zig kan verbeelden. PHILALETHES heeft gefchertst: HUME was
-

geen Predikant.
HILARIUS . Ei! op die wyze. Dat is tog fchrikkelyk! Maar
hoe komt by dan tot de ftclling, dat 's menfchen vernuft en
rede zwak is? Dit zegt, vermoedelyk, ilegts één van de perzoonen in liet gefprek,
PHILALETH. Neen, Heer Door! Het fiaat in de rol des
Schryvers zelv'. Is niet de Scepticismus, hvna altoos, de grond
der Ougodistery? En zeggen niet alle Z wyfelaars, dat 's menfchen vernuft en rede niet is?

HILARIUS . Zy zeggen het wel , maar nogtans zo regt uit
niet, om dat ze van de zwakheid des vernufts en der rede
geene aanleiding neemen, den mensch na de Openbaaringc te
wyzen.
T HEOPHIL . Gy fchynt waarlyk niet te bedenken , Heer Doctor! dat de Tbeologanten, door de flelling,.'s menlèhen rede
en vernuft is zwak en gebrekkig, de fterkflc Ieunzels van
den Christelyken Godsdienst wankelend maaken.
HLLAaius. EI! dat ware geheel iets nieuws.
PIIILALETII. Neen! Het wire iets heel ouds. Dc gevaarlvkfte partyen van den Godsdienst hebben zig, altoos, op cie fi^l_
ling beroepen, welke, geduurende zo veele eeuwen, de znfpreuk van uwe Orde is: „ des menfehen rede is geen maatflok
„ der waarheid."
HILARIps. Juist daarom hebben we immers de Openbaarin_g_
PFIILALETH . Maar, men moet Zig evenwel van de waarheid

van den geopenbaarden

Godsdienst kunnen overtuigen?

HILARIUS . ja tog, noodzaaklyk.
PHILALETH. Niet waar? gy 'zegt: 't is

firydig, redeloos, alle deze historifohe getuigenisfen te verwerpen.
IIILARius. Dwaas- dolheid is dit!
PHILALETH . Maar, ware het niet eene mogelykheid, Heer
Do&or! dat alle deze oorfpronglyke flukken en getuigenisien,
by allen fchyn der hoogile geloofwaardigheid, nogtans valsch
konden zyn.

Tt4
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De Heer Doc@or zal u antwoorden, dat zulks niet

tiet de gezonde rede inflemtne.
HILARIUS. Ja wel!

PHILALETH. Maar, wanneer nu de rede zwak en gebrekkig
i6, dan is 'er immers geen gezonde rede.
HILARIUS. Ei! dat ware zeer liegt.
PHILALETH. Zekerlyk zeer (legt. Maar gy zegt het immers

tcelf.

THEOPH. Alleszins fchynt het, niet heel wel overdagt te zyn,
wanneer de Theologanten gef}adig tegen de rede uitvaaren, en
de Openbaaring Zelfs wel als eene tegenfielling derzelve voor
des menfehen rede eens geen zekere maat- -dragen.Wtis
hok der waarheid, hoe willen zy de historifche zekerheid vals
den Godsdienst bewyzen ?
heeft onder andere bewyBILARIUS. Wylen 3UD1 US
zen .
PHILALETH. Hoe die bewyzen ook mogen luiden; ik moet
egter, eerst, met myne rede begrypen, dot ze echt en overtuigend zyn. Maar bedriegt nu de rede, dan kan ze immers
ook hier bedriegen.
HILARIUS. Zekerlyk, zoo wy daarover willen phiiofophceren, — dan hebt gy gelyk.
PHILALETH. Mag men dan zelfs niet over der me,nCchen rede philolopheeren?
HILARIUS. Ik wil ook, waarlyk, binnen kort, een Programma over deze flof fchryven de infania fame rationis, over
de ongezondheid der gezonde rede.
PHILALETH. Nu, daarvoor zal u HUME nog na zyn' dood
bedanken."
—

Nieuwe honig-Bije, zynde een uit;nantende verzameling van
fchoone Verfen. Vier Deelen. Te Leeuwarden tij, G. Tresling,
1784. I's octavo, 727 bladz.
0 kier doezen Tytel van de Nieuwe honig Bije, Hoonde op
eene voorige verzameling van Dichtflukken, die ten opfchrifte heeft, de Honig -Bije, tot zes deeltjes gebragt, levert
men ons een vry groot aantal van Dichtftukken uit veele Dichterlyke Gefchriften by een verzameld. Overeenkomftig niet de
natuur van zodanig een Werk behelst het Mengeldichten, die
over alletleie foorten van onderwerpen gaan; en daar liet, !n
zulk een byeenbrengen, voornaanilvk aankomt, op eerie ourdeelkundigé keuze, zo hebben wy het inzonderheid van deeze
zyde befchouwd. Bv dfe befchouwing is ons over 't geheel gebleeken, dat deeze Verzameling niet zulk eene oordeelkundige
keuze verrigt zy, dat de Liefhebbers der Dichtkunde dezelve
met genoegen kunnen ontvangen, en 'er verfheiden Stukken i;
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ontmoeten, die ze met een herhaald welgevallen zullen leezen.
Men neeme tot eene proeve hier van, het volgende Dichtfluk,
getyteld: LOF DER VRYIIEID.
l Vreugd en Troost van 't Leven,
Fontein van aardfche Zatigheen,

G VRYHEID

Gefchenk , van God den Mensch gegeeven
Vermaak der Velden, Lust der Steên;
Gezegend zyn die heuglyke Oorden,
Waar in uw heilzon nimmer daalt,
Daar 't Volk, door uwen glans beftraald,
4lleen door Rede en Liefdekoorden,
Dn nooit door wreeden dwang, als 't redeloos gediert',
Geleid wordt en beflierd.
y dekt de trouw der Burgerye,
Niet een geheiligd li'apenfchilt,
Waarop de magt der Dwing'landye
Vergeefs haar fclierpe pylen [pilt.
Gy hoedt den Wakkren Ingezeten
By alles, wat hem de 4lmagt fchenkt ,
Hy leeft, en werkt, en (preekt, en denkt,
Zo als zyn ecrelyk geweeten ,
Dat dwang nog kluister dugt van 't breideloos bevind.
Het nut en heilzaamst vindt.
De zuivere Onfchuld, ligt verwezen,
Daar Eigen wellekeur gebiedt,
Heeft, daar ge heerscht, geen leed te 1•reezen;
Den Magteloozen drukt ge niet,
Eik leeft in zyn bezitting veilig,
't Zy arm of ryk, 't zy groot of kleen.
Elk zorgt voor 't nut van 't Agemeen,
Het Recht der fchaamlen wordt zo heilig
By u geacht, als 't Recht van Hem, die tydlyk goes
Bezit in overvloed.
Gy doet den nutten Handel lee ven;
De Koopmanfchap, die Landen fchraagt,
Wordt best door 't vrye volk gedreeven,
Zy fchynt, gelyk een fiere Maagd,
Die, niet gedwongen, maar gebeden,
Niet hard gehandeld, maar gefireeld,
Haar gunst haar Minnaar mededeelt.
Die fchoone zal , in land of (leden,
,NY,oit tieren, daar de lugt, door Dninglardy Lie/met,
4d. n;ot belet.
Haar

a'
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Nooit zult gy haare welvaard drukken,
Gy laat den Roopnaan, ongefloord
De vrugten van zyu arbeid plukken,
Dus breidt lay, door u aangrefpoord,
Ten beste zyner Lanatienooten,
Der, Handel, daar geen dwang hem fluit,
Met winst vaar Oost en Westen uit,
Hy vreest aten Kncevlaary der Grooten,
Leeft Zeetraan , Kunftenaar - en Ambachtsman ten nut.
Zo fang gy lima befchut

der Wetenfchappen,
Gy zet haar Onderzoeker aan,

Gy kweekt den bloei

Om, onvermoeid, net nyvre flappen,
Ira 't fpoor der ©fnine voort te gaan,
Nooit wacht ge 't edel Zielsvermogen
De Rede, nooit de Denkingskracht
Te dwingen, door ecn vreemde snagt.
Elk laat ge zien uit eigene Oogen.
13y u is niemand, om de vrugten van zyn' geest,
Voor 't woest geweld bevreesd.
Gyp kroont doorluchtige Verflanden,
Beloont hun vlyt niet fchat of eer,
Vooral, als 't nut der vrye Landen
Bedoeld wordt, door hun fchrandre veer.
De Slaaverny snag Domheid kweeken,
Op dat geen Slaaf in 't moeilyk werk
Zyn keten breek', zyn onheil merk',
Gy poogt een klaarer licht te ontfleeken,
Perdryft de Onweetenheid; en 't blind Pooroo deel vliedt
-

Uit uw verlicht Gebied.
Gy leert den Volken dapper llryden,
Bezielt iaen met meer heldenmoed,
Terwvl ze geen cevaaren myden,
Orn eigen Haard/lecin, goed en bloed
Te Berke' voor nirleeemfche Magten.
11/at byf acrd kan het wreed geweld'
117at hrilp ia 't rookend Oorlogsveld
Tian zwaargedrukte S' naven wachten?
Wie vecht niet willig , daar zyn hart van liefde brandt,
Voor 't veye Vaderland!

NIEUWE HONIG-BIJE.
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Cy dekt den Godsdienst voorgevaaren,
En bergt zyn Kindren in uw fchoot,
Als zy, door Aartsgelveldenaaren
Vervolgd , van alle hulp ontbloot,
By u weer rainier adem haalen ,
De Dwing'landy , voor reden doof,
Zal ligt het dwaalend bygeloof,
Als 't haar verheft , doen zegepraalen.
Ligt wordt haar Beeltnis zelv', door 't dom en wuft gemeen,
Op 't Outer aangebeên.

't Is Huichlaary, 't is Godonteering,

Die, door 't geweld, word voortgezet;
Geen Godsdienst, die, naar'efus leering,
Ons bindt aan zagter Liefdewet.
Dies wraakt ge 't dwingen van 't geweten,
De Waarheid, die u 't meest bekoort,
Wordt onverhinderd aangehoord,
,y vreest by u geen boei of keten;
Zy fpreekt, door Bygeloof nog Divinglandy gekrenkt,
Vrymoedig als ze denkt.
Wie moet dan 't Oord niet heilryk achten,
8 V R Y H E i n; daar ge uw zetel vest,
Daar onafhankelyke Oppernnagten
Nooit krenken 't Algemeenebest.
Door deugd, door vastgefiaafde Wetten
Beloond, en de Ondeugd wordt verfmaad;
Daar yder het belang van Staat
Zal boven eigen voordeel zetten,
En onvermoeid het heil der Maatfchappye zoekt,
Maar Dwing'landy vervloekt?
Bewaart, 6 vey gevogten Landen!
De V RY H E X D, meer dan goud geacht;
Toont yder die haar aan durft randen,
Dat u, als 't vaardig Nageflacht,
Als Zoonen van uw Lraave Vadren,
Die Haar, van Godsdienst verzegeld,
Verlosten uit liet Spaansch geweld,
Dat u hun bloed nog Praalt door de Adren.
Bak nooit s oor 't llaaffchc luk : zo bloeit uw veye Staat s
Tot al liet aardsch vergaat.
Ge-
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GESCUI WK, ENZ.

Gefclienk aan onyn beroerd Vaderland , of Vervolg op de Redent-voering aan de gewapende- Burgery in Nederland. Te Utrecht,
by J. M. v. Vloten , a784. In oftavo , 30 bladz.

Jit Vervolg voegt zeer wel by de voorige Redenvoering
(welke wy als nuttig onlangs aangepreezen hebben (*) )
voor zo verre het dezelfde denkwyze nog al fterker inboezemt.
Wel byzonder laat de Autheur zig hier opzetlyk uit over 't
aanbieden van Adres(en aan de Regeering, ter iheritellinge van
zodanige verkeerde inrigtingen, die den Linde ten verderve
!trekken. Zulks dringt by ten flerkfte aan ; doch doet tevens
zien, dat men hieromtrent niet altoos den rechten weg inflaat , en dat 'er maar al te dikwils gansch averechtfche maatregels genomen worden; waartegen by Nederlands Burgery op
Naare hoede tragt te doen zyn. Hier uit neemt hy aanleiding
tot het mededeelen van een Plan , 't welk hy oordeelt, dat
met vrugt werkfiellig gemaakt zou kunnen worden. 't Kan
-zyn dat het van oenigen dienst zou mogen weezen; we zyn
niet vermetel genoeg, om daaromtrent befisfend te fpreeken;
maar 't komt ons te om0agtig voor om uitvoerlyk te weezen;
doch wv laaten dit verder over aan 't oordeel van bedreeve
ier in dit Stuk.
(*) Zie boven, b7. eer.

KAREL VAN KARELSBSRG, of Tafereel van de Mensclalyke ellen•Ie,
door C. G. SALTZNIAN. Uit het Hoogduitselt vertaald. Eerfile

Deel. Te Anficrdam, by de Wed. J. Dá11, 1784. In of ave, 402 bladz.

Roman, by uitlek gefchikt om een affchuw van de OnE erre
deugd te geeven, als verleenende, door zamenloopende om_

handigheden, eene reeks van aaneengefchakelde gefchiedenisfen van zodanigen, die, door hunne buitenfpoorige ongeregeldheden, zig op veelerleie wyzen ongelukkig gemaakt hebben.
Wy kunnen ons voor tegenwoordig niet wel breeder over de
uitvoering uitlaatgin, daar de Leezer , in 't flot van den eerften
Brief, verzogt wordt, „om dit eerie Stuk niet anders dan als
een gedeelte van een geheel te befchouwen , en zyn bePis„ fend oordeel zo lang op te fchorten , tot dat de deden la„ mengevoegd zyn." Het blyve dan zo lang onbe(list,
of het al of niet raadzaam zy der Jeugd deeze Roman in handen te geeven.
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VERHANDELING OVER ENIGE HOOFDDEUGDEN DER
NEDERLANDEREN.

en Zedefchryver is verpligt zo wel de deugden, als de
E
ondeugden., zyner Landgenoten op te h alen ,wil by ddt
gten van zynen arbeid plukken , en het ware
regte

• Deze waarheid kan
doel vain . zyn fchryven treffen.
van geen weldenkend mensch met enigen grond van rede gewraakt worden ; want, wanneer uien aan de goede
hoedanif7heden der menfehen den verdienden lof niet wei•
gert, can worden zy ílerk aangefpoord, om dezelve ge.
fladig voort te zetten ; dewyl tog de fcherpfte prikkel,
om iemands goede hoedanigheden aan te kweken, is,
denzelven den verdienden lof te geven. Onze
Landgenoten, de Nederlanders, zyn gewis geenzins zon.
der gebreken; men heeft integendeel grote en veelvuldige reden om hier over te klagen, en hen deswegens te
berispen. Ze zyn zeer genegen om die van anderen over
te nemen , en daar mede hunne eigen te vermenigvuldigen. Iemand , die dit zou willen ontkennen , zou ene
onverfcllonelyke eigenliefde voor zyne Natie betonen.
Dan, als men regt zal fpreken, en zonder vooroordeel vonnisten , is ons Vaderland in de daad noch.
minder door buitenfporige gebreken befwet , dan andere
Gemenebesten, of Koníngrykcn; alwaar dezelve veelal
tot ene veel grotere hoogte geltegen zyn, dan tot nog
toe onder ons. Natuurlyke gebreken, die in ons Lams
geboren zyn , worden, 't is waar, door ene verkeerde
zugt van navolging, door vele uitlandtche gebreken, ver
Maar desniettegenftaande heerfchen 'er by an--merd.
dere Volken nog vele gebreken, die onder ons niet ge.
vonden worden , en waarvan wy natuurlvk afkerig zyn.
Ieder Land heeft zyne byzondere Ondeugden.,
Deze zyn gewis maar al te veel ook onder onze Landgenoten , en worden , van de Ouders op de Kinders , als
door de geboorte overgeplant. De geaartheid, de
temperamenten , fclbynen voor dezelve gefchikt 5 om ge.
rC>
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reelelyk . mede te werken. Van dien aart is by zeer velen
onzer de trek tot onmatig drinken. Het gemeen heeft
veelal een te l'erke-ii trek naar drank, en misgaat zich al
dikwils in dronkenfchap. Fatzoenlyke Lieden drinken
dikwils onmatig, Wyn, en ondermynen daar door niet zeiden hunne gezondheid. Dit gebrek, fchoon het
thans mogelyk tot een minderen trap by ons heerfche ,
dan wel in vorige dagen , is en blyft nochtans een heer
gebrek onzer Natie. Onze Lieden van Op--fchend
voeding beginnen het merendeels voor zeer onwellévend
aan te zien, iemand meer Wyn op te dringen, dan •hy
lust; en wraarlyk het is een plompe onwellevenheid, iemand tot iets minder dan een redeloos Dier te willen maken. Het is te wenfchen , dat men hier omtrent meer en
neer verlicht worde , om het fchandelyke daarvan regt
te zien; en dat ook het gemeen de verderfelyke lchadelykheid van zich , in 't drinken van flerken drank , te
buiten te gaan, moge leren kennen. -- Wat de overige gebreken aanbelangt, als prat, overdaad, ligtvaardigheid, ongebondenheid, onkuisheid, brooddronkenheid
ongodistery, laffe fpotterny, vooral met geheiligde dingen, en allerlei andere buitenfporigheden; van deze kan
men -met regt zeggen, dat ze meest oorfpronkelyk by onze Naburen thuis horen; en door onze Natie, uit ene
loutere zugt tot navolging, ílegts overgenomen zyn. Onze Voorvaders althans waren beroemd wegens hunne Lief=
de voor den Godsdienst ; toen zy voor Godsdienst en
Vryheid hun goed en bloed opofferden. - En , naar
het getuigenis van Tacitus en anderen, waren onze oude
Batavieren zeer kuisch en ingetogen; ook hadden zy van
}ragt en overdaad enen volflrekten afkeer. Het tegenwoordig bederf der Zeden is des Beenzins oorfpronkelyk
by onze Nederlanders; maar grootlyks van den kant onHet verkeer
zer Nahuren by ons ingeflopen.
onzer Natie met vreemde Volken , door het uitbreiden
van onzen Koophandel en Zeevaart, heeft zekerlyk veel
toegebragt tot het bederf onzer zeden. Zy, die andere
Landen bezoeken, worden ligt befinet door de ondeugden der zulken , met welken zy verkeren en veel te
doen hebben.
W y hebben niet ongefchikt geoordeeld deze nanmerking , over de gebreken der Natie, vooraf te laten gaan;
dan laat ons nu tot ons hoofdbedoelde komen, en de
voornaamil:e Deugden onzer Nederlanderen befchouwen;
flaan:

;
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flaande inzonderheid het oog op dezulken, die onder ons
oorfpronkelyk zyn ; en waar door de Nederlanders al
voorlang boven andere Volken hebben uitgeblonken.
Hieronder verdient zekerlyk de eerie plaats hunne oude Batavilche zugt voor de Vryheid, verenigd met hun
kloekmoedig , lydzaam en-neVadrlif,hn
flandvastig, alles voor 's Lands welzyn doet onderttaan.
-- Hoe heerlyk blonken die aangeboren , die natuur
deugden onzer Nederlanderen niet uit , toen , om-lyke
van gene vroegere tyden te gewagea , een zwaar juk van
verdrukking op hunne fchouderen gelegd werd, -- door
de wrede en ysfelyke bloedplakaten, van Keizer Karel,
en zyn ontmenschten Zoon Philippus ; welken niets
minder bedoelden dan de Vryheid, en in den Burgerftaat,
en in den Godsdienst, volflrekt te onderdrukken? r
Nlet welk een taai geduld verdroegen zy, een tyd lang,
het gewigt van de knellende banden der verdrukking en
;Tot den uiterilen trap van wanhoop geflaverny?
tergd, toonden zy zich nog onderdanig aan hare Overbeid, en varen rieminnaars van den Vorst, die hen als
een Tyran regeerde.
T)an eindelyk , lang getergd , wierpen zy het juk eens
hunne íchouders , en betoonden een geduld en-klapsvn
flandvastigheid, in 't midden aller tegenheden, die noit
weerga kende. ---- Noch ysfelyke bloedplakaten tegens
de ketters ingerig•t; noch wrede beulen, noch opgeregte moordfchavotten , konden de írandvastigheid der Nederlanderen doen wankelen. Men mogt de Rechters
tot de wreedfle en ongehoordile vervolgingen aanzetten;
,nochtans bleef het hart der Nederlanders onbewegelyk,
en weigerde te bukken onder den zwaardrukkenden last
van geweld en tiranny. Ene onafbeeldelyke flandvastigheid bezielde 'aller harten. Goed en bloed was
niet te dierbaar om opgeofferd te worden aan 's Lands
Burgerlyke en Godsdieiitlige Vryheid. Ook waren onze
Nederlandfche Rechters veelal wars van die wreedheid,
daar zy toe wierden aangezet door bloeddorllige '1 irannen; en wendden alle moeite aan om de vervolgden en
fchuldig verklaarden te verfchonen : des ontmenschte
vreemden gèwoonlyk die vonnisfen moesten uitvoeren ,
wélken den Nederlander zo tegen de borst flietten. Onze Vaderlandfche Gelchiedenisfen van die dagen leveren
een aantal van getuigenisfen van dit alles : en even zo
ionen de latere Geftihicdfehrifte$ dat die' zelfd&zugt voer
Vry..
A_
—
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Vryheid, die eigenfile Vaderlandliefde, met geen minder
kloekmoedigheid, Jydzaamheid en (landvastigheid, door
alle tyden heen, en ook nog in onze dagen, het gemoed
van Neerlands Volk bezielde.
Naast deze opgewelde deugden voege men wyders
het loflyk character van onze Natie, met opzigte tot haren gewonen levenstrein. Nederigheid en Spaarzaamheid,^ Yver en Naarftigheid, (haalden gemeenlyk in hare
bedryven door. Aan die deugden onzer Voorvaderen zyn
wy veelal onze grootheid, ons geluk, verfchuldigd. —
Hier door is Neerland uit de laagte tot eene grote
hoogte geklommen. Doch , zedert de weelde onder ons
heeft beginnen veld te winnen, is deze hoofddeugd der
Nederlanderen merkelyk verbasterd. Onze Naburen hebben ons al veel van onze Voorvaderen doen outaarten , en by ons een levenstrein weten in te voeren,
te voren geheel vreemd onder de Nederlanderen.
Echter is onze Natie tot heden zo ver niet van 't fpoor
gedwaald, of de Nederlanders zyn, over het algemeen
gerekend, in vergelyking van andere Volkeren, nog
de Nederigften en de fpaarzaamften: in yver en naarftigheid munten ze nog Heeds uit. --- De wellust mag
een groot deel hebben doen ontaarten; de Natie, over
het algemeen, blyft desniettegenftaande de Nederigheid
En wat de Spaarnog aankleven en beminnen.
zaamheid, den Yver en de Naarfligheid betreft; ze zyn
en blyven, hoe zeer ook de verkwisting en de overdaad
onder ons, door den wellust en de weelde ingevoerd,
veld gewonnen mogen hebben, evenwel hoofddéugden
onder de Nederlanderen; waar door wy, tot nog toe;
van alle andere Volken in Europa onderfcheiden worden,
Wy, Nederlanders, worden nog allerwegen geroemd, als een naarflig en yverig Volk; terrwyl wy, door
onze Spaarzaamheid, het nuttig gebruik van onze vlyt
en naarfligheid weten te maken.
Laat ons nu verder ene aanmerking van ene andere
natuur hier aan hegten; die ons het loflyke der Natie
nog van ene andere zyde zal doen opmerken.
Men is vry algemeen , en op een goeden gaond, van
oordeel, dat men het heerfcliend karakter ener Natie
best kan afleiden, uit de byzondere vermaken, tot welke
dezelve gewoonlyk geneigd is. Helt ze over tot ruwe,
wrede, of woeste vermaken, het geeft terftond een blyk

van een ruw, wreed, of woest karakter; daar integendeel
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deel de kiesheid in de vermaken, de verfyndheid van het
karakter enes Volks aanduid. Is dit waarheid, dan heeft
men zekerlyk een gunflig denkbeeld van onze Natie te
voeden. 'Er heerscht tog in de gewone vermaken van
onzen Landaart op ver na dat ruwe, wrede, of woeste
niet, 't geen men in die van andere Volken ontdekt.
De vermaken, welke het gemeen onder ons verkiest, bet'aan meest in rustige en kunlUige oefeningen.
Kaatzen en kolven, het hanteren van de Truktafel of
het Billard, en dergelyken, zyn veelal de geliefdite fpelen
der Natie. Oefeningen, die rustige menfchen voegen;
uitfpanningen, waarin, terwyl ze voor het Lighaam nuttig kunnen zyn, tevens niet weinig kunst en behendig
(leekt. By andere Volken zyn de vermaken niet-heid
zelden wreed en bloedig; beflaande grootlyks uit gevegten van Dieren, welke niet dan ene ruwe, woeste, of
wrede vertoning geven. In Spanje heeft men veel Liefhebbery in Stieren.gevegten, of die van andere verfcheurende viervoetige gedierten. In Engeland valt men flerlt
1-be bloediger deze tonelen
op Hanen-gevegten.
zyn, des te meer vermaaks fcheppen de aanfchouwers.
Een Engelsman is uit den aart wreed; en voelt gene
aandoeningen, of by moet bloed en wonden zien.
Zulks heeft niet alleen plaats onder het gemeen, maar
(trekt zich verder, en bykans over de gehele Natie, uit.
In hunne Tooneelflukken zelfs, willen ze behagen, moeten ysfelyke moorden aangerigt worden.
Gemene ongelukken kunnen het hart van een Engelsman
niet treffen. Hy moet bloed zien firomen, of is niet
voldaan. Hun fmaak is grof en ruw; hunne geesten hebben die fynheid niet, welke de Franfche, en andere Natien, waar onder men ook de Hollanders met regt
tag tellen, bezitten.
Het is ontwyffelbaar zekat, dat de Natien , welke in
de gevegten der Dieren zo veel vermaaks (rellen, daarmede ene woestheid en onmededogenheid van aart te kennen
geven; die Iigtlyk van 't gedierte tot de menfchen overilaat. Ene wreedheid te doetnenswaardiger; daar 't ons
wel vry Plaat de Dieren ten onzen nutte te gebruiken,
maar niet dezelven balddadig te martelen. Voeg hier by,
drat de mettsch, (het welk de zinneloosheid van dit wreed
vermaak moet doen opmerken,) volfirekt geen deel aan
de glory der overwinninge van enig Dier heeft; want
dezelve hangt noch van zyne kragten, noch van zyn beA3
leid,
------
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leid, maar alleen van dc Merkte van het beest, af. ---.
Dit is hez hecrfchend denkbeeld onzer Natie ; van daar
vind men dit flag van vermaken nauwlyks onder de Nederlanders: zy fcheppen gemeenlyk meer behagen in zul
behendigheid en eigen oefening vorderen; die-ken,'di
de sterkte van liet Lighaam tonen, en tot behoud der
gezondheid dienen ; — maar geenzins den mensch tot
wreedaarti ;heil opleiden. -- Uit deze algemene oefeningen mag men dierhalven ook gerust het kara er der
Natie opmaken; en 'er 'veilig uit befluiten, dat het karacter der Nederlanderen 'over het algemeen mededogend,
en zeer meewarig, moet zyn.
En dit leid ons als met de hand tot dne der fchitterendt Deugden onzer Natie, waardoor ze, op ene
trèffendé wyze, hoven vele andere Volkeren uitblinkt;
t& weten hare barmhartige mededeelzaamheid jegens behoeftigen. Is 'er ene geestgelfeldheid den Nederlanderen
by uitt'ek eigen, 't : is die van Mededogen en Meewarig
hdid: de Mededeelkaamheid is ene oorfpronglyke Deugd
der Natie , waarvan ze, door alle tyden heen , de fchoonfte blykén verleend heeft, en nog dagelyks blyft verlenen.
— Hoe vele elders verdrukten hebben by ons ene
veilige fchuilplaats gevonden ? Nederland was van oudsher
de toevlugt der onnozelen, de herberg der ongelukkigen;
zy vonden de Nederlanders menschlievend , medelydend en
herbergzaam. Welinzonderheid toonden onze Landgenoten dit hun voortreflyk karakter aan de zulken, die, in
andere Gewesten, om den Godsdienst vervolgd, zich tot
ons keerden , ' om onder ons het gerust genot ener zo
wenschlyke Vryheid te erlangen. Hoe vele duizenden
verdreven Vlligtelingen uit Piemont, Vrankryk en van elders , zyn by ons niet geherbergd., en hebben de voorregten
van eigen inboorlingen in ons Vaderland genoten? Zulks
heeft niet alleen in vroegere tyden onder ons plaats gehad ,
maar ook in onze dagen, en zou, wanneer de nood het
vorderde , ook nog heden gezien worden: onze regt Vader
Regenten hebben nimmer dit loflyk grond-land'schgezi
uit het oog verloren, en blyven het nog íleeds-be^inzl
béfi:endig gadeflaan. Van hoe vele ryke Aalmoeken en
milde gefchenken aan verdrukte Geloofsgenooten, aan el.
lendigeti van allerleie Gezinten, aan verdrukte en uitgedre.
ven ballingen, die de tiranny en 't geweld hunner Vortlen
ontvlugtten, zyn wy in onzen leeftyd geen ooggetuigen
geweest? In de meeste gevallen is zulks gefchied, zonder
enig
-
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enig uitzigt op voordeel, zonder enige Staatkundige
oogmerken : het was merendeels eniglyk de heilzame
vrugt van Nederlands hoofddeugd, de Mededeelzaamheid
omtrent den behoeftigen Evenmensch. Ons Gemenet),est,
't is waar, heeft 'er , in 't vervolg van tyd, grote voorde
uitgetrokken. Dan dit heeft men aan de wyze Staat-len
ons Vaderland te danken; die-kunderli va
op ene loflyke wyze alles aanwenden om ongelukkigen te
helpen ; en tevens door dat middel vele inwoonders in ons
Land te doen huisvesten; waardoor de kun[Ien en weten
neringen en hanteringen, fabrieken en hand.-fchapen,
werken aangekweekt kunnen worden. Ene Staatkunde
voorwaar van veel uitzicht en groot aanbelang.
Dan men heeft het, niet alleen in omflandigheden, die
daartoe aanleidelyk konden zyn, gedaan, maar ook in zul
betrekking tot zodanige omttandi heden, die-ke,nmt
'er gene de minne gemeenfchap mede hebben. Dit gefchied
nog dagelyks, ten blyke dat de Mededeelzaamheid werk
uit een beginzel van Meewarigheid.
Hoe-daigs,
magrige Sommen zyn 'er niet me brmaals verzameld, en
worden 'er nog heden byeen gebragt, om ongelukkige
vreemden te helpen, en hen, met betrekking tot liet
Godsdienftige , te ondertteunen , om nieuwe Kerken te
ftichten , of vervallen Godsdienftige Gebouwen te her(}ellen, en hunne zaken voorts in orde te brengen? Men
betoont zich in alle zulke en foortgelyi.e gevallen, in ons
Vaderland, by nitflek bereidvaardig , om den elle-ndigen
de behulpzame hand te bieden, en de ongelukkigen te
ondertteunen. Geen Land is daaromtrent oit beroemder
geweest dan ons Nederland: en men zou veel werjts hebben om by andere Volkeren voorbeelden van dien aart
aan te treffen, welken naby aan die van onze Natie zouden komen. Ook is het te vrezen, dat zulk een, mee
gedrag elders fchaars te vinden zou zyn, wanneer-warig
wy eens tot dien ongelukkigen (tand kwamen, dat onze
Landgenoten den onderftand van anderen nodig hadden;
en wy Ilegts ene matige fomme by onze Naburen poog
te zamelen. -- Begeert men by dit alles nog-deni
nadere blyken van 't loflyk karakter onzer Natie ten dezen opzichte; men doorwandele dan onze Steden en Dor
zal ze allerwege ontmoeten. Aan alle plaatzen-pen;m
tog , zelfs in min aanzienlyke Dorpen , word op ene vol
voor ware armen , voor ellendigen, gezorgd.-doenwyz
Men vind 'er alomme wel geregelde Kasfen, behoorlvk
A4
ge-
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geftigte Gebouwen, waaruit, en in welke, de liefderyke
Mededeelzaamheid den ellendigen en behoeftigen onder
inwoning verleent. In geen Land ter waereld-houden
word 'er meerder zorge, dan in Nederland, aangewend,
ter onderileuninge van oude behoeftigen , en zulken, die,
door lichaamsgebreken of ziekten, buiten flaat zyn, onn
voor zichzelven te kunnen zorgen, of, uit hoofde van
ándere omstandigheden , ene medelydende behulpzame

band

behoeven.

Zulke uitfchitterende bewyzen verlenen de treffendfte
overtuiging van de goedhartigheid van Nederlands inwoonderen ; en tevens ífrekken zy ter kragtigfte wederleg_
binge van de haatlyke befchuldiging eniger Vreemdelingen, die tonen dat zy ons Nationaal karakter niet kennen, daarze ons durven nageven , dat wy gierig en baat
Ene befchulding die haren grond in-zugtiyn.
wangunst en nyd, zo niet in ene 'vol1Irekte onverfch ^onlyi^e onkunde, moet hebben. De Meewarigheid,
welke in ons Nederland zulke fchone vrugten heeft voort
ons vry van dien blaam. Gierigaarts in-gebrat,fpk
$aarzugtige menfchen tog kunnen even zo min bawyzen
van Edelmoedigheid, van Medelyden, Ontferming, en
Meewarigheid geven, als een Bedrieger bewyzen kan geven van een deugdzaam ecrlyk karakter. Een Baat
een Gierig mensch geeft noit aalmoesfen, dan-zugti,
gedwongen en afgeperst, of uit in'zigten van eigenbelang.
De edelmoedige deugd van weldadigheid kan ge
deugd wezen van een volk, verflaafd aan-nehrfcd
Gierigheid en Baatzugt: onder eene Natie, met de
opgenoemde ondeugden befinèt, treft men niet dan zeldzaam enige bewyzen van weldadigheid aan. — i)e
zwartgallige en onmedogende Engelfchen hebben ons
dikwils van Baatzngt en Gierigheid befchuldigd; dan 't is
juist het euvel waar aan zy het meeste thank gaan. Ze
zyn doorgaans van ene phlegmatike gelteldheid; uit den
nart onmedogend , wreedaartig , en flaan niet zelden ovgr
tot wanhopige bed'ryven. De Gel eldheid van enen
,Nederlander is meestal geheel anders, en ítryd hier glad
tegen. De Nederlanders hebben aandoenelyke geftellen en
l vn daarom medelydend. Hunne zenuwen en levensgeesten
zyn niet flap en log; maar integendeel zeer gevoelig en
levendig, Hieraan heeft men her grootlyks toe te
;bhryv'en, dat de Meewarigheid zo algemeen ons ganfche
Neer14u4 door befpeur.i words ene hoofddeugd onzor

Na-
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Natie, ene fierlyke Deugd, welke tevens ene ryke bron
is van ene menigte andere uitfchitterende deugden; die
ook veelal het karakter van enen Nederlander verfieren.
Mogelyk zal ik, by gelegenheid , in ene andere
Verhandeling, dezelve insgelyks voordragen.
C. V. D. G.

ONDERZOEK WEGENS DE RADIX COLOMBO , DOOR N. JOSSE. Mr. en Pharmacie du Collége de Paris, MEDEGEDEELD DOOR Ii. ANDRY (*).

Colombo, by de Hollanders aldus geheeten,
D eenRadix
by de Engelfchen Colombi, word door de eerstgezeer grooten handel op de Indiën

noemden , die eenen
Hebben, to ons gebragt : deeze Wortel , gelyk zulks de
benaaming te kennen geeft, groeit, op verfcheiden plaatoen, in Indiën, behoorende tot het grondgebied der Por
-tugezn.
Wy krygen dezelve gemeenlyk in ronde , of langwerpig
vierkante ílukken , weegende ieder ftuk byna een half
lood; het fchynt, . dat- men dezelve in de lugt droogt,
vermits men 'er nog de draaden aan vind., waarby men
ze heeft opgehangen.
be buitenste korst is eenigzints gerimpeld , en van een
donker groenagtige kleur , terwyl de inwendige zelfftandighcid meer in liet bleek geele valt.
Wanneer men een van deeze Itukjes in twee fpouwt,
en door het vergrootglas befchouwt, vertoont zig de oppervlakte glinfterend, en men ziet duidelyk bundeltjes van
houtvezeltjes.
De fmaak is bitter , gelyk de Gentiaan-wortel , dog
meer doordringend. Tot poeder gemaakt, heeft zy de
kleur van Ganzedrek`, en fchynt , even als de Gentiaan,
de vogtigheid der Lugt naa zig te trekken.
Een halve once van deezen WVortel, geduurende twaalf
uuren in twaalf oncen kookend water laatende trekken,
verkrygt het water een geele, groenagtige en troebele kleur,
Zo dat het, gefiltreerd zynde, niet helder word.
Dit aftrekzel is aanmerkelyk bitter, etl heeft Benen walgly() Histoire de la Sorieté Royale de Medecine. Anno 1779.
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lyken fmaak. Men kon de op geenerlei wyze het zoge.
noemde fcheikundig t'zamentrekkende beginzel (principe)
daarin ontdekken; tiet kalkwater wierd daar van niet troebel, nog de ontbinding van yzer- vitriool zwart.
Ontbonden vast loog-zout , by dit aftrekzel gedaan,
maakte deszelfs kleur hooer en meer ondoorfchynend.
Dit aftrekzel., in een klein distilleer-vat gedaan, en aan
eene hette van kookend water bloot g211eld , ging 'er een
Logt over , welks reuk veel overeenkomst had met dat
van overgehaalde melk; ten bewyze dat deeze Wortel
niets fpeéery-agtigs bezit ,, waardoor een gedeelte van
de harst kan vlug gemaakt worden, om eene weezenlyke
Olie daar te ílellen.
Naa dat men dit Aftrekzel vervolgens op een zagt vuur
had laaten uitdampen , verkreeg men twee en een halve
drachma zoutagtig en zeer bitter ExtraEt, van een hooggeele kleur, 't welk zig in water, en ook gedeeltelyk in
De halve once van deewyngeest, liet ontbinden.
zen Wortel, welke door het water was uitgétrokken, en
vervolgens met vier oncen wyngeest gedigereerd, gaf aan
den wyngeest een fraaie geele kleur.
Geduurende de eerfle uuren van deeze digestie, ziet
men overal in het vogt, eene menigte kleine blaasjes op'koomen , die zig naa dc oppervlakte begee'ren , zonder
dat zy het vogt troebel maaken. Het vogt, gefiltréerd
zynde , was nog zeer bitter , en wierd , door het bydoen
'van water , niet van kleur veranderd. — Naa dat het ,
boven een zagt vuur in een glazen vat , was uitgedampt, bleef 'er nog twee fcrupel van eene ftoffe over,
die zig zo wel in water als wyn-geest liet ontbinden.
Naa dat men het overblyffel van beide deeze Aftrekzels
volkomen had gedroogd , bedroeg het te zamen aan gewigt een drachma.
Een lood van deeze Radix Colombo , een weinig gekneusd, liet ik niet zes oncen wyngeest, in een Sand-capelle, waaronder een Lamp brandde, digereeren : het vost
wierd zeer bitter, en van een fraaie goudgeele kleur:
gefiltreerd zynde was liet zeer doorfchyneínd , en dus
gantsch verfchillend van het hiervooren befchreeven Aftrekfel met water: -- om te ontdekken of het harstagtig was, deed ik 'er water by , doch ik befpeurde geene
de minfte verandering of nederplof ng.
Een gedeelte van deeze Tinctuur van wyngeest, door
de overhaaling fierker gemaakt, was niet bitter, of olie '
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agtig , ten minf'en nog de fmaak, nog het water, ontdekte 'er iets van. Het overblyffel in een glazen vat,
boven een zagte warmte uitgedampt , liet eene floffe
over, die, gedroogd zynde, één drachma woog, van
een goudgeele kleur was, en op het oog overeenkomfig , met, het hier voorèn genoemde Extrné , en veel
overeenkomst hebbende met het waterige Extract van de
Gummi Gutta: ; dit ExtraéI liet zig in water en ook in
wyngeest ontbinden, zonder eenigzints troebel te worden.
Het overblyfzel van deeze digestie liet ik, geduurende twaalf unren, trekken in kookend water; het water
wierd fterk gekleurd , dog bleef , niettegenífaande het
íterk belanden was , zeer helder , en was zeer weinig
bitter; gefiltreerd zynde, en boven een zagte warmte uit-gedampt , gaf een drachma Extract, 't welk veel helderder was, dan het voorgaande waterige Extra, en laatende
zig zo wel in wyngeest als water ontbinden. Het refiduunt
van beide Aftrekzels, zo wel dat met wyngeest, als met
water , wel gedroogd zynde , woog t'zamen I; drachma.
Volgens dit onderzoek , dat ik meende niet verder te
kunnen agtervolgen , voor zo verre het , naamenlyk ten
aanzien van de beoefenende Geneeskunst , nuttig is , blykt ,
dat deeze WVortel , even als de Gentiana en de Chamaedris, een principium, extracto falinurn anaarum bezit.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DE OEVER- OF STRANDZWALUW, EN DE ROTS- ZWALUW.

(Volgens den Fleer DE MONTBEILLARD , Medefchryver van
den Heer DE BUFFON.)

e Oever-zwaluw heet in 't Grieksch e e
in 't
D Leatyn
, Hirundo riparia; in 't Fransch, Hirondelle de
,

E

r ) ;

rivage ; in 't Engelsc`l , Bankmartin ; in 't Hoogduitsch ,
Ufer Schlvalbe ; in 't Italiaansch , Rondoni en Tartan,
(even als de Boeren-zwaluw); in 't Poolsch, 7askotka in 't
Zweedsch, Strand ftivala; in 't Deensch, Dig frak; in 't
Noorweegsch, Sand-ronne; en wordt in Siberie Strefcliis
genaamd.
Hebben wy gezien dat de twee laatst voorge[Ielde foorten van Zwaluwen (*) veel overlegs en vlyts aanwendden
om
(*)Zie ons Mengelwerk, Vde D. bl. 627, enz.
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cnn zich een verblyfplaats te vervaardigen, en, als 't ware,
een Nest te metzelen; wy zullen twee andere foorten befehouwen , die haar Broedzel leggen in gaten van muuren, in holle bomen, zonder zich veel moeite te geeven
om een Nest te vervaardigen ; het genoeg agtende voor
haar Broedzel Bene geringe bedding gereed te naaken,
zatnengelleld -uit de gemeenfile floffen, en, zonder kunst,
op elkander gehoopt.
De Oever - zwaluwen komen in Frankryk , en vertrekken
bykans op denzelfden tyd als de Boeren - zwaluwen. Op 't
einde der maand Augustus beginnen zy te naderen tot de
plaatzen waar zy gewoon zyn te verzamelen, en., op het
laatst van September heeft de Heer xe1FRT dikwyls de
twee foorten; in grootets getale, vergaderd gezien op een
huis hem in Brie toebehoorende (*), en, by voorkeus,
op de zyde van liet dak na het Zuiden: wanneer de vergadering zich voltallig vondt , was het geheele huis bedekt : ondertusfchen veranderen alle deeze Zwaluwen niet
want Lugttlreek in den Winter. De Commandeur DES MAYrtEs verhaalt my , dat men ze betlendig, in dat Salleen, op Malta zag, boven al in den tyd van het ilegttte
weer(j ). Men moge hier, met regt, opmerken, dat men,
op dit Eiland, geen Meiren, geen Poelen vindt , geen
ander water dan de Zee, en dat, by gevolge, de Zwalu-aren niet veronderfteld kunnen worden, ten tyde van liegt
weer, zich in 't diepst des waters verborgen te hebben.
De Heer Hl BERT heeft, in onderfcheide Wintermaanden,
vyf of zes te gelyk in de lugt zien zweeven , in 't gebergte van Bzsgey
' t was digt by Nantua , op eene
-

(s),

mid-

(*) Dit huis itondt in Bene Stad ; doch aan het einde; het
zag op Bene Rivier, en veeler wegen heen op 't Land.
(t) Op St. Domingo zyn 'deeze Zwaluwen zeer algemeen in
den Reaentyd. ARISTOTELES fchreef,, reeds twee duizend
jasren geleden , dat de Oever -zwalzsw , zelfs in den Zomer,
zich niet vertoonde , dan wanneer het regende : eindelyk,
't is bekend, dat men in alle Zeeën, by ftormweer, Vogels
an allerlei Poort ziet , Watervogels en andere , die op de Eilanden gaan rusten, of de toevlugt neemen tot de fchepen '
en dat derzelver verfchyning bykans altoos ftorm aanduidt.
(S) Volgens deezen zelfden Waarneemer, is het veel zeldzaair,,er ze des Winters in de vlakten te zien : voorts fchy_
nen dc Zwaluwen, van wellen hier gehan leid wordt, vale
dezelf ie Coaït ie weet als dc , Van welen ARISTOTREEti
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iniddelbaare hoogte , in eene engte van een vierde nrjl
lang, drie of vier honderd fchreden breed; eerie nangenaame plaats, meest tent Zuiden open , ten Noorden en
ten Westen befchut door rotzen zo verre uien zien kon,
waar het gras bykans een geheel jaar groen en fris blyft,
waar de Violet in February bloeit , en de Winter naar
onzen Voortyd gelykt. Het is op deeze bevoorrer;te
plaats, dat men deeze Zwaluwen, in den Wintertvd, ziet
Ijieelen , dartelen , en de Infec`ten vervolgen , welke 'er
niet ontbreeken. Wanneer de koude toeneemt , en zy
been meer vliegende Infehen buiten vinden , neemen zy
de wyk in de gaten, waarin de koude niet doordringt,
bier vinden zy aan de Infec`len die zich op den grond
onthouden, en poppen, genoeg voedzel, geduurende deeze korte tusfchenpoozen van koude ; en waar zy min of
meer in dien Raat van gevoelloosheid vervallen , aan welken de Hee GxIEL1N, en veele anderen, willen dat zy,
geduurende de koude, onderhevig zyn; doch die de Heer
OOLLINSON , door zyne proeven , toont , dat zy niet altoos onderworpen zyn (*). De Landbewoonders verte,
kerden de Heer HEsERT, dat zy 's Winters zich vertoonen ma dat de Sneeuw gefmolten is, als het weer wat
zagt wordt.
Deeze Oerer- zwaluwen zyn verfpreid over geheel Furpa. BFLON heeft ze in Romanie waargenomen, die niet
de `Y'svoge;s en Byeneeters nestelden aan de Rivier MathJe, eertyds de Rivier Heubrus (t). De Heer KOENINOVELD, to 't Noorden reizende , ontdekte dat de Ilinker
oever van een beek , die voorby liet Vlek Kakui in ; iberie
loopt, 'ter uitgeftrektheid van vyftien roeden, vol gaten
was , dienende tot verblyfplaatzen van kleine grauwagtige Vogeltjes, Strcfchis geheeten, (deeze kunnen geene
andere dan Oever - zwaluwen zyn,): by zag 'er vyf of zes
honderd door elkander, rondsom deeze gaten, en inen
,

zegtam enim vifis funs multc2 Hirundines in angustiis convallium. Hist. Animal. Lib. VIII. Cap. XVI.
O KLEIN. Ordo Av. p. 202. 104. TranfaEE. Philofoph.
Vol. LIII. p. For. Gazette Litt. Tom. V. p. 364. Magafin
de Stralfund. p. I. Zie Ook SCIIWI'ENGKFELt), ALBERT, HEDE-

LIN , en het geen wv, van de Zwaluwen in 't algemeen
handelende, gezegd hebben. Zie ons Mengelwerk, Vde D.bl.
395, env.
(t) Obfervatsens de Beton. pl. 63. p. to.
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tut vliegen , en altoos in beweeging, even als Mug.
gen (*). De Zwaluwen van deeze foort zyn, volgens
ARISTOTELES , zeer zeldzaam in Griekenland ; doch zeer
gemeen in eenige Landen van Italie, Spanje, Engeland,
Holland , en Duitschland (t). Zy maaken haare Gaten,
of neemen dezelve by voorkeuze, aan de kanten der duinen , dewyl zy zich daar het veiligst bevinden; aan den
oever van Mille watcrflroomen, om dat zy 'er de grootI'e
meiiigte van InfeEten aantreffen; in zandige gronden (s),
vermids zy daar haare kleine holligheden gemaklyker kun
Heer SALERNE onderrigt-nemakfchi.De
ons, dat zy op de boorden van de Loire nestelen in de
feengroeven , anderen zeggen in de grotten, alle deeze
gevoelens kuimen, op onderfcheide pláatzen, waar zyn.
Het Nest deezer Oeverzwaluwen bettaat alleen, uit een
hoopje ftroo en droog kruid: 'van binnen voorzien met
Veeren waarop de eitjes gelegd worden: zomtyds maaken
zy zelve de gaten, zomtyds bedienen zy zich van die
der Syeneeteren en Tsvogelen ; de toegang is doorgaans
achttien duimen lang. -- Men is niet in gebreke gebleeven om aan deeze foort van Zwaluwen het voorbezef
van Ovorflroomi-nge toe te fchryven , gelyk aan de andere
dat van Koude en Hette, alles even willekeurig; men
heeft gezegd, dat zy zich nooit door het water laaten
verrasfen : weetende . ten rechten tyde te vertrekken en
veele dagen eer het water het gat nadert: doch zy hebben 'er eene wys op, die ruim zo veilig is, en op heter
getuigenisfen fteunt; naamlyk, zy manken de gaten hoog
genoeg, om van den hoogalen vloed des waters geen nood
te hebben.
Volgens den Heer FRiscH broeden deeze Zwaluwen
flegts éénmaal 's jaars: het broedzel bet'aat uit vyf of
zes witte eitjes, half doorfcbynend en zonder vlekken,
gelyk de Heer KLEIN aanmerkt: de Jongen- worden zeer
vet
en

(*) \Ioyagq de I. DEL ISLE en Siberie. fist. Gen. des Voyages, Partie Eirang. Tom. XVIII. p. 545.
(t) Aan de Rivieren den Rh y n, de Loire, en de Saone.
(5) De Heer LOTTI;JGER verzekert my dat zy zich nederzetten in de openingen van groote zandplaatzen. De Heer HEBERT heeft de gaten gezien in zandagtige gronden, doorfneeden om 'er een weg door te baanen ; het lydt geen twyfel ,
of de oevers der Rivieren en de Zeekusten zyn zandig.
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Naardemaal
de
lekker.
vet en
Oerer- Zwaluwen ; een veel
ruimer voorraad van voedzel hebben dan de andere ,
en 't zelve niet alleen beftaat in gevleugelde lnfetten,
maar ook in dezulken die cp en onder den grond huishouden, kunnen zy de J(.,ngen beter voeden dan de andere
foorten, die, egter, gelyk wy zagen, dit Iluk zeer ge
bezorgen. Veel deezer Oever -Zw lji wen worden 'er-trouw
op vedfcheide plaatzen gereten, by voorbeeld te Valence
in Sprnje: 't tick my zou doen gelooven, dat zy, in
die Landen, vrat ook rRISCH khryve, meer dan ééns in 't
jaar broeden.
De volwasfene vervolgen Kaaren prooy over het water
met zulk eene wakkerheid, dat men zich veelligt zou
verbeelden, dat zy in gevegt waren: zy vliegen dwars
door elkander heen, dezelfde vliegen nazettende , ílaande
een lcherp geluid; doch dit alles is alleen de yverzugt.,
die heerscht onder alle foorten van Dieren, door dezelfde
begeerte gedreeven, het zelftie aas zoekende.
Schoon deeze foort de wildíl:e der Ziralutiven in Europe
fchyne, ten niinílen , wanneer men oordeelt uit de plaatzen
ter woonifede gekoozen , is zy min wild dan de Groote
Gierzwa'uw,, die wei haar verblyf in de Steden kiest ; doch
zich nooit met eenige andere foort van Zwaluwen ophoudt,
terwyl de Gever-zwaluw, dikwyls , in het gezelfchap is der
Boeren- en Huis-zwaluwen. Dit heeft bovenal plaats in den
Trektyd : een tyd, wanneer de Vogels, meer dan in eene
andere omílandigheid, het belang fchynen te bemerken om
zich te veréénigen. Voorts verfchilt deeze foort van de
twee andere, van welke wy gefprooken hebben, in Pluimadie en. Stern, en, gelyk elk oplettende, ongetwyfeld, heeft
opgemerkt, in eenige natuurlyke geaartheden. Voegt hier
by , dat de Oever-zwaluw nooit op een tak rust , en , in
den voortyd , veel vroeger komt dan de Grrote Gierzwaluw.
Ik weet niet op welk een grond GESNER beweert, dat zy
aan de pooten gaat haneen om te flaapen.
Het geheele bovengedeelte deezes Vogels is Muisvaal; by
heeft eene foort van halsband van dezelfde kleur beneden
aan den hals; al het overige des Onderlyfs is wit; de
Staartpennen , en die der Vleugelen , zyn bruin; de Onder
Vleugelen grys. De Bek is zwart, de Pooten-elkvrnd
zyn bruin, van agtcren , tot de vingeren toe, met .dons
van dezelfde kleur bezet.
Het Mannetje, zegt SCHWLNCKFELD, is veel donkerder
graauw
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graauw en heeft aan 't begin van den gorgel eerre geelagrlge
gloed.
De Oever -zwaluw is de kleinte van alle de Europifche
?tiv^tluwen. De geheele langte haalt vier duimen en negen
linien.
De steer PIOLENC heeft my Bene foort van Zwaluwen
bezorgd, die ik van elders niet kende en ROTS ZWALUW
noem, dewyl zy zich altoos in het gebergte onthoudt, en
niet in de vlakte komt dan om den prooy. te vervolgen,
en doorgaans kondigt derzelver verfchyning aan dat het
binnen een of twee dagen zal regenen: buiten twyfel zal de
vogtigheid of de Lugtsgetteldheid in 't algemeen, die den
Regen voorgaat , de lnfeaen , op welken zy aazen, het
gebergte doen verlaaten. Deeze Zwaluwen vergezellen' de
Boeren -zwaluren ; doch zyn in lange na zo talryk ,niet:
dikwyls ziet men,in den morgenfond, deeze twee foorten
onder elkander vliegen rondsom het kasteel l'Epine in
Savoye ; de Rots- zwaluwen verfchynen eerst , en zyn 't
ook , die het vroegst na 't gebergte wederkeeren, naa
half acht blyft 'er geen meer in de vlakte.
De Rots -zwaluw komt in Savoye in 't midden van April,
en vertrekt den vyftienden van Augustus ; doch 'er blyven
agter, die tot den tienden van Oérober vertoeven: dit
is ook liet geval der geenen, die zich in liet gebergte van
,Auvergne en Dauphine onthouden.
Deeze foort fchynt een tusfchenfoort uit te Ieve'ren tusfchen de Boeren - zwaluw , van welke zy bykans de item
en houding heeft , en de Oe^'er- zwaluw wier kleuren zy
draagt. Alle de veeren van den Kop en het Bovenlyf,
de pennen en dekveeren van den Staart, de pennen en bo`vendekveeren der Vleugelen , zyn donker grauw , met
rood geboord : de middel(le flaartpennen zyn ligtst van
kleur : de zydpennen , tusfchen deeze en de uiterlie
begreepen, zyn van binnen getekend met een witte vlek,
welke niet te zien is dan wanneer de flaart zich uit
ros: de zyden ros met bruin-fpreidt:hOnlys
gemengeld : de benedendekveeren zyn bruin, de pootera
bekleed met een grauw en bruin dons ; de Bek en de
Pooten zyn zwart. De geheele langte haalt vyf duur
en tien liniën.

VER-

PROEFNEEMINCEN DOOR MIDDEL DER E-LECTRICITEIT. 9>

VERSLAG DER PROEFNEEDIINGEN VAN DEN HEER QUINQUET, OM REGEN, YZEL, SNEEUW EN EIAGEL,DOOR
MIDDEL DER JLECTRICITEIT , TE VORMEN.

(Yournal de Paris.)

e Proefneemingen , van welken wy hier verflag zullen
D
geeven , zyn niet minder dan de welgelukte van den
Sneeuw
Natuurkundigen Heer
,om Regen,

Yzel,
QUINQuET
en Hagel, door middel der EleéIriciteit, te vormen. Men
mag , op 4e befchouwing daar van , zeggen, ziet den
1\iensch tot het toppunt opgeklommen , om het geheim
der Natuure te ontdekken , in het vormen deezer ver
weg om dezelve te be--fchynzel,misopdn
fluuren gelyk by den Blixem afleidt. Hebben wy, in Benige opzigten , reden om de verloopene eeuwen de onze
te wenfchen, het is zeker niet ten aanziene der Weeten-

fchappen.

De Natuurkundigen hebben de voortbrengende oorzaaken deezer wateragtige verhevelingen zoeken op te geeven :
wy zullen met ftilzwygen de onderfcheide Stelzels voorby
gaan , om ons niet op te houden dan met het nieuwe van
den Heer QUINQUET. Eene befpiegeling, gewettigd door
de beflisfendfte Proefneemingen.
Men weet dat de Electriciteit de oorzaak is van den
Blixem. De Heer ARCANT , Natuurkundige te Geneve.,
giste, nevens anderen, dat de Elec`Iriciteit ook den Hagel:
veroorzaakte : doch het ontbrak aan bevestigende proef
Heer QUINQUET heeft dit, en_ heeft meer,-nemig.D
getoond , en zyne Waarneemingen flrckken zich uit tot de
voornaamfte wateragtige verhevelingen.
Wanneer, dus luidt het hcfpiegelend Steizel van deezen
Heer., twee geëlec`lrifeerde Wolken, de eenè meer, de andere min geëleéIrifcerd , elkander ontmoeten, poogt de Electrike ftoffe in evenwigt te geraaken , en zoekt de meer
geële&rifeerde Wolk den overvloed van EleéIrike lloffe
mede te deden aan de min geëlecrifeerde Wolk : en die
beiden vermengen zich. 't Is die fchok, die vercéniging,
die fchielyke over(Iortin,r , des overvloeds van Eleárike
fioffe van de eene Wolk in de andere, welke alle Wateragtige Verhevelingen hervoorthrengt ; want de Natuur
bedient zich van (ie cenvoncliillte middelen , om groote
tIltVI. DEEL. MENGEL. °;C} 1.
11

2S

PROEFNEEMINCEN

uitwerkzelen te veroorzaaken. Indien deeze zamenkomst
plaats heeft in riet warme gedeelte des Dampkrings, ontfleat 'er [tegen; indien in het hoogere of Ysgewest, dan
wordt de Hagel gevormd ; indien het water in dampen
zweeft en niet in wolken is zamengeperst, dan wordt
Sneeuw en Yzel gebooren, en zomtyds sneeuw en Hagel
te gelyk.
Laaten wy de Proeven zien van den Heer QUINQUET,
en alle deeze Verfchynzels , niet gevormd in den Dampkring, maar in de Rle&ïrike bewerking van gemelden Heer.
De 1-leer QUINQUET neemt een vat met water, welks
koude gebragt is tot achttien en een halven graad onder
Zero. in 't zelve zet by een glas, met water gevuld,
ontlast daar in eene menigte van Eleétrike doffe ; maar
haalt het op 't oogenblik weg om het weder te plaatzen
in het vat met koud water, derwyze dat de Eleátrike
floffe alleen door het water van het glas gaat. 't is deeze inlaating, deeze onttrekking, en, eindelyk, die íchielyke doorgang der Eleétrike floffe in het water , welke
hetzelve in Hagel hervormt. Men ziet hier 't zelfde gebeuren , als of men 't glas, wanneer het hagelde, in de
lugt gefield hadt; het zou met Hagelffeenen en Water
gevuld zyn.
Regen, in Rede van Hagel, krygt men, de proeve neemende in eene gemaatigde lugt. De Heer QuIr,
QUEF,
laat, ten dien einde, katoen water opslurpen , dit verbeeldt
het water in een wolk opgehouden. Hy laat Eleétrike
ftoffe op deeze katoen werken, en, op 't oogenblik • dat
de overvloed van Eleétrike floffe zich ontlast heeft op
deeze Kunstwolk, fpreidt de Katoen zich uit, en laat het
water, als een Regen, vallen.
Om Yzel te vormen, laat de heer QUJNQtJET water,
tot damp gebragt in een ontvanger, in 't bovengemelde vat
niet koud water brengen. Op 't oogenblik wordt het
binnenste van den Ontvanger met weezenlyken Yzel bedekt: de Proeve voortzettende, maakte by eene hoeveel
Sneeuw, zo dat het glas 'er mede vervuld was:-heidvan
Epp 't oogenblik werd deeze Sneeuw veranderd in Hagel; by
ontlastte, even als in de voorgaande Proefneemingen , eene
hoeveelheid Eleétrike ftofe in liet glas, 't welk de Sneeuw
bevatte.
Van dertien Proeven, door den Heer QtJINQUET genomen, om Water in Hagel te hervormen, waren hem ilegts
twee ten vollen gelukt: dit zelfde gebeurt, misfcliien, en
zeer
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zeer gelukkig voor ons, in de Natuur: ik wil zeggen dat
het voor haar, even als voor onzen Natuurkundigen , bezwaarlyk valle, op zodanig eene wyze de Electrike doffe
van de eene Wolk in de andere over te doen gaan, dat 'er
H ag el uit volge, welke anders niet valt.
D,e Heer QUINQUET trekt, nit zyne Proefneemingen, dit
gevolg , 't welk vreemd luidt; doch iet groots in zich heeft.
Wy kunnen , door middel van Afleiders , onze Huizen tegen den 13lixem befchuttcn ; doch deeze Staaven, welke
ltrekken om de l^lectrike ftoffe uit de wolken te trekken,
kunnen niet werken tot in de hoogere lugtgewesten, waar
zich de onweeren vormen. Misfchien zou de Ii,' f oftatifche
Lol, door de Hoeren DL MONTGOLFIER uitgevonden, ge1chikt op eene weze dat dezelve ten Afleider kon dienen,
,

daar dezelve tot eene zo verbaazende hoogte opklimt, de

hloogfte wolken kunnen ontlasten van de Llec}rike floffe,
en ncderwaards brengen in een kom, een put, een meir,
eene rivier, en dus onze Wyntiokken en Velden met Gewusfen befchutten voor fIa elbuijen, honderdmaal nadeeliger dan de Blixem. Dit gebruik, indien de Proeven, in
't groot genomen , voldoen , zal ten antwoord kunnen ilrekken op de Vraage. Pan welk nut is liet -werktuig van de
,

leeren DE IMTONTCOLFIER ?

DE VOORNAAMSTE LEEVENSBIZONDERHEDEN VAN DEN
HOOGLEERAAR HIERON: DAVID GAUBIUS.

(Getrokken uit de Histoire de la Societé Royale de Medecine
a Paris.)

D e Heer

HIERONIMUS DAVID

GAUBIUS, beroemd Hoog

Genees- en cheidkunde, te Leyden . zag-leraind

te Heidelberg, in den jaare MDCCV, liet eerfte leeveuslicht , en oefende zich , te dier Stede , in de beginzelcn
der Letterkunde. — Reeds vroeg bleek zyne overhellende
zugt tot de Geneeskunde: deeze werd verflerkt doer hcc
voorbeeld en de verkeering met zyn Oom , Dr. JOAN. GA UItlus, een vermaard Arts te Amferdam. Hardeuwyi was
de eer(le Hoogefchool door hem bezogt, waar by een jaar
lang de Lesfen bywoonde van den geleerden Hooglecraar DE MOOR: voorts begaf by zich na Leyden , waar de
Allfleillylke BOERIIAVE toen in vollen luister blonk. WVel1a
liaast

no
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haast deelde by in de byzondere gunst van dien grootei
Man , die zich getrotlën voelde door het voorkomen,
de bekwaamheid, de fchranderheid en leerzaamlieid deezes jongelings. Fene verbintenis van onderlinge hoogagting en Vr endfchap volgde: en noch 't verloop van tyd,
noch de winter des ouderdons, verkoelde de edelmoedige
warmte van ingenomenheid, noch het vuur van de warmte
dier genegenheid, of het vuur van dankerkentenisfe. Gauntus bleef aan zyneii beguuttiger enLeidsman verknogt. —
BOE CHAVE, fchoon reeds lang overleden, leefde in zyn
hart , en , zo wy meenen , maakte GAUBIUs , nog maar
weinig jaaren geleden, in zyne 1aat1}e Academifche Redenvoering , zulk eerre treflyke aandoenlyke fpraakwending tot
dien grooten en hraaven Man , dat de toehoorders zich
niet van traanen konden wederhouden.
In den Jaare MDDCCXXV beklom CAUBIUS den trap
van Doctor , onder 't oog van ROERHAVE , en gaf zyne
Verhandeling, Over de vaste Deelen des Menfchelyken Lichaams in 't licht ; waarin by toonde over te hellen om
van het werktuiglyk ffelzel af te wyken , en de Natuur
niet het oog van een onbevooroordeeld en naauwkeurig
\Vaarneemer te befchouwen. Op zyne Reis in Frankryk ,
maakte by nuttige verbintenisfen , bragt oenigen tyd te
Straatsburg door , en keerde weder na Heidelberg. Kort
was daar zyn verblyf. Te 4nzflerdam, waar by zyns
Ooms Dogter trouwde , lag by zich , met onvermoeiden
yver, toe op de Natuurlyke Historie, de Scheid- en Geneeskunde. Welhaast werdt hy, door de Magiftraat van
Deventer geroepen om zich als Geneesheer, daar te Stede, neder te zetten; hier hevlytigde by zich boven al op
de kennis der Geneesmiddelen. Met den Jaare MDCCXXXI,
deelt ]3OERHAVE, die, tot dus lang, in alle de takken der
Geneeskunde , uitgenomen de Ontleedkunde, Lesfen gegeeven hadt, door hooge jaaren te zwak voor zo uitgeftrekt
een arbeid, afpand van de Plant- en Scheidkunde; in den
laatstgemelden tak werd by opgevolgd door zyn Vriend
GAuwus , en deeze , in den Jaare MIDCCXXX[V , tot Hoog
Geneeskunde aangelleld, was zyns Leermees -leroaind
-tersAmpgno.
Binnen kort vestigde zich de agting van cAUnius op de
hegtile grondvesten. Verfcheiden Werken van groote en
erkende verdienften vloeiden uit zyne welverfneden peune.
Zyne Verhandeling over de wyze van het voorfchryven der
Geneesmiddelen a (Method2ls concinnandi Formulas Aledicamen.
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anentcrum) behelst de verítandigfte regelen over onderwerpen van de hoogfie aangelegenheid, en ver(cheide
Uitgaven daarvan zyn met toejuiching ontvangen. 1-let
is zeker een der gewigtig{le Rukken in de oefenende Geneeskunde , de Geneesmiddelen uit de drie Ryken der Natuure , naar eisch , byecn te voegen.
Dit Werk werd, nan eerie lange tusfchenpooze, gevolgd door een Verhandeling over de Ziektekunde. (Inflit utiones Patholog: Medicinales.) Van dit Werk, waar
werkzaamheden, die, volgens de-inveldryk
Wetten der Werktuigkunde, waren uitgelegd geweest,
aan den irivloed van het Leevend Beginzel werden toegefchreeven ,kwam de eerlle Uitgave in'tjaar MDCCLViii,
en de tweede overgezien en verbeterd, in den Jaare
MDCCLXXV. Een derde, met Benige veranderingen en
vermeerderingen, was bykans ter Drukpersiè gereed, toen
de Schryver stierf; doch zal welhaast te voorfchyn komen, 'uit- handen van den Hoogleeraar HAHN, zyn Neef,
en' waardigen Opvolger in de Genees. en Scheidkunde ,
die eene nieuwe Inleiding voor het Werk gefchreeven.
heeft.
Doch een der Werken, waar in de Hoogleeraar cAunius. den, rykRRen fchat ontsloot van zyne kunde in, de
ondèrfcheide takken van Natuurlyke Wysbegeerte en Ge
Verzameling, te Leyden uitgegee--neskud,wa
ven in 't Jaar NIDCCLXXI, en op nieuw in 't Jaar
MDCCLXXIX, onder den tytel van Advverfaria Varii
Argumenti. Een onverbeeldclyk groote rykdom van Gevallen, Proeven en Waarneemingen is begreepen in dit
-

Mengelwerk.

,

Onder veële Redenvoeringen, door GAUBI IJS op de
Leydfche . Hoogefchool , met grooten roem,, gedaan, by
openbaare gelegenheden, trok die, over het Befiuur der
Ziele, zo verre dr zelve tot de Geneeskunde behoort, de aandagt in 't byzonder. Het onderwerp was niet alleen Geneeskundig; maar in den hoogílen graad Wysgeerig: Bovennatuurkundigen en Godgeleerden Raken de ooren op,
als 'zy den tytel lazen, en tcheenen gereed om hun
grond te verdeedigen tegen deezen Geneeskundigen Inval ler. Doch geen kwaad, geen inbreuk was 'er mede bedoeld, fehoon men de Redenvoering op verfcheide wyzen
misduidde. In dezelve werd de Mensch aangemerkt als
een Weezen, zamengef eld tot twee geheel vezfchi,lerde
bbeginzelen; doch die elkander zo nauw vergezellen , 7`
B
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danig met elkander vereenigd zyn , dat 'er geen deel in
's 1: lenfclien Lichaam is , waar Stof en Geest zich niet
ontdekken, en derzelver wederzydfchen invloed toonen.
Deeze twee Werkers, (zegt GAUBIUS, en zo mogen Geneesheeren en Scheidkundigen fpreeken,) zyn verbonden
door wetten, die het : ,eei en uitmaaken; en elk zintuig
deeltje fchynt bezield te zyn, door een vermogen,-lyk
van beide ontleend. Deeze eerfte Redenvoering, in den
Jaare MDCCXLVII, werd gevolgd, fchoon naa eene
lange tusfchenpooze, door eene andere , over 't zelfde
Onderwerp, deels ingerigt om de misduidingen te keer
te gaan van Ln META'RIE, en gehouden in 't Jaar
MDCCLXIII. Zy zagen, in 't Jaar MOCCLXIX, op
nieuw het licht, en behelzen de rechte beginzels van de
Zielkunde eens Geneespeers, overgeleverd in een zuiveren en fraaijen ftyl, en, op verfcheidë plaatzen . verleevendigd, door trekken van vernuft.
Onder den Letter- arbeid, van GAUB1US, moeten wy niet
vergeeten te. melden zyne uitgaven van PROSPER ALPINUS ,
van CRAMER , en SWAMMzRDAnz's Bybel der Natuure , door
hem in 't Latyn vertaald.
De roem van deezen uitmuntenden Man verfpreidde.
zich wyd en zyd. De overledene Keizerinne van Rus
deedt hem de uitlokkendlle aanbiedingen . otn hear-land',
in naaren dienst te verbinden, doch zonder vrugt; 'en
de thans regeerende Alleenheerfcheresfe der Rusfen gaf
hem doortlaande blyken van haare hoogagting.
GAUBIUS, de verftandige de geleerde GAUBIUS, muntte aan 't ziekbedde uit, betoonde daar het bedaardf'Ee
overleg en 't fcherpst oordeel, gevolgd van gelukkige
Geneezingen. In den Jaare MD)CCLX werd hy door cie
Staaten benoemd, tot eerf'en Lyfarts van den toen min=
derjaarigen Stadhouder, den Prins van Oranje. Deeze
post bekleedde hy met veel eens,. twintig jaaren lang,
zonder, uitgenomen weinige jaaren voor zynet dood ,zyne Academie - bezigheden op te fchorten. By overleefde
alle zyne Atnptgenooten in de Geneeskunde te Leyden,
en zag hunne opengevallene plaatzen vervuld door zyne
Leerlingen. Fly genoot de voordeelen van een gezonden ,
en hoo geagten Ouderdom, en flierf, in zyn vyf-en zeventigf e Jaar. Laatende een ryken' fchat na, aan zyne eenige Dogter, getrouwd aan een Heer der Regeeringe te
Lauden.
Niet alleen muntte GAuzius uit, in alle de deden zyns
]Be-
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Hy was een Geleerde, een Wysgeer,
I eroeps•
een Heer van de Wereld, even zeer in laat om uit te
munten op de Hoogefthool, als aan 't Hof; hy bezat
die keurige Mensch- en Wereldkunde, en dat zeldzaam
voorkomend mengzel van Vernuft, Beleefdheid, Aartigheid, en Voorzigtigbeid, 't welk hem aangenaam maakte
in alle gezelfchappen.
,

KORT VERSLAG VAN HET LEEVEN DES HEEREN DUHAMEL
DU MONCEAU.

(.Getrokken uit de Elope , hem voorgeleezen op de Zitting der
Konirzglyke Academie ,den dettigtten van April, 1783.)
Ko.
f ninglyke Academie der WeetenfehappenLid, &c.van&c.de 8e.,
ENIt1 LOUIS DUHAMEL DU BMONCtAU,

werd te Pezrys gebooren , in den Jaare MDCC , zyn Va
ALEXANDER DUHAMEL , Heer van Denainvillieres,-dertas
en de Moeder ANNE TROTTIER. De Heer DUHAIVIEL maakte geringe vorderingen in zyne ftudiën: hy bchieldt van
alles, wat neen hem in 't Collegie d'Harcourt hadt toeken te leeren , maar n eenig ding: naamlyk , dat Menfchen, die cie Natuur raadpleegden en waarnamen, eene
Weetenfchap voortgebragt hadden, de Natuurkunde geheeten, en ziende, dat men deeze Weerenfchap, in de
Schoolen , verkeerd onderwees, bepoot by van zyne veyheid geen ander gebruik te maaken, dan om zich daar op
toe te leggen. De Ileeren DUFAY, GEOFFROI , LEMERI, jussitu en VAILLANT, waren de Vrienden door DUHAMEL
gekoozen , toen hy liet Collegie verliet. Men kan met
genoegzaame zekerheid voorzien , welk een Mate, een
Jongeling, ten eenigen tyde, zal worden, als men hem
beoordeelt uit liet gezelfchap door hem verkoozen. 't Zy
dat de invloed dier vroegile verbintenisfen zich tot hat
geheele volgende leeven uitftrekt; 't zy ze alleen dien ei
om het Charater en de neigingen aan te duiden, en dat
hy, die eene verkeerde keuze doet, reeds den fmaak in
de Deugd van anderen verlooren heeft, 't geen men dik=
wyls in fnoode Menfchen befpeurt.
De Heer DuHAMEL bragt een groot gedeelte zyns leevens op 't laird door; by zag hoe veel de Natuurkundige
Weetenfchap kon toebrengen tot het geluk der eenvoudi13 4
ge
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ge Landbewoonderen, en hoe het dikwyls gemaklyk en
weinig kostbaar valt , hun die voordeelen te verfchaffen : van dit Oogenblil: af, twyfelde by niet zich aan het
geluk des algemeens toe te wyden, al zou het op 't verlies van een weinig roems te (laan komen. Hy zag, dat
hy, afiland doende van het leevendig genoegen om eene
waarheid,,naa Iang zoekens , te vinden, zich kon verzekeren van het treffender vermaak, dat °elke dag, welken hy
in den arbeid be[teedde , een dag was ten algemeenen
nutte betteed, waar aan hy alle zyne oogenblikken opofferde.
Wy zullen ons minder i tilaaten om een naauwkeurig
verflag te geeven van zyne Werken , dan om een Tafereel
te maaien von de Dienifen, door hem beweezen aan den
Landbouw; aan de Kun(ten en de Scheepvaart. Hy fpoorde eene ziekte na, welke de Safraan aantastte, die veel
geteeld wordt in het Gantinefche, waar zyn Landgoed
lag, en. ontdekte dat het een Kruid was, 't geen zich,
ten koste van den bol der Safraanplant , voedde, en dezelve deedt herven. Welhaast lag DUHAMEL zich toe op de
B.00men: dit vorderde eene langduurige Proefneeming, zyn
Werk daar over zag het licht eerst in den jaare MDCCLVII[,
en is liet leerzaamile en volkomentle , 't geen over dit
gtige onderwerp ooit uitkwam.
gewi
Men zou, om den Heer DUHAMEL te volgen in zyn
Werk over den Landbouw, alle de takken van de Akkerbezigheid moeten nagaan ; want hy heeft ze alle beóefend.
Zyne hofreden vertoont , op , eene treilende wyie , deezè
vereeniging der Proeven over den groei der Planten , liet
vormen der Tiast en des Houts , de zawengroéi der Enten
met den Stam, de verandering der takken in Wortels, en
der wortelen in Takken, de dubbele beweeging der Sappen, de ínvlocá der Lugt en des Lichts op de Planten.
Langduurige Waart eenringen heeft by gedaan op
de toebereiding der gronden , om Graanen te ontvangen,
op de wyze van dezelve te zaaijen en ze te bewaaren,
sloor middel van (boven, voor de twee fcha.delykfte verderfmiddelen, het broeijen en de Infecten. De Kunst var,
de Aarde te bemesten heeft hy tot beginzels gebragt; liet
kweekeis der Rhabarberplant geleerd; de Aardappels, hi
de jeugd• van DUHAMEL nog ongekend , in Frankryk , door
zyne zorgen, vermenigvuldigd. Wy roeren flegts niet eest
enkel woor,1 gaan , zvne Proeven op de Vrugtboomen, op
het Hout tot het Scheepstinimeren en bouwen van Htii;
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ten gebruikt, op het maal:en der 1blasten, en het uitvinden van werktuigen tot de Kuntien noodig.
In de laat(ce jaaren zyns leevens, hadt hy het genoegen
van een School der Broodbakkerye opgerigt te zien: eene
inrigting bel'emd tot het volnlaaken van verfcheide takken
van den Landbouw, die het huislyk leeven betreft, de
kunst om Graaneu te maaien , te bewaaren, en bovenal
'er Brood van te bakken. Tot Lid hier van benoemd
zynde, betuigden de andere Leden hunne vrees, dat zy
hem zo dikwyls - niet in hunne Vergaderingen zouden
zien komen , als zy wel wenschten. Ik zal 'er my dan vel
heen laaten draagen, was zyn antwoord. Hy ontdekte,
voegt 'er zyn Lofredenaar nevens, welke gelukkige gevolgen moesten liervoortkomcn uit' eene Maatfchappy,, waar.
in men zich bezig hieldt met het leevensonderhoud'des
Volks, niet, gelyk by -zich beklaagde', dat dikwyls plaats
greep, om de Leevensmiddelen duurder en 'onwisfer te'
maaken , door het vermenigvuldigen van onnutte en fchadelyke fchikkingen; maar om de wyze van.bereiden , tot
eene meerdere volkomenheid te brengen; ten einde men,
van dezelfde hoeveelheid Graans, een gezonder, aangenaamer en ryklyker voedzel kreeg , en , langs dien weg,.
het Volk een goedkooper en zekerder voedzel gaf.
Wy kunnen. den Heer DUHAMMEL niet verzellen , in alles
wat by tipt de Scheepsvaard deedt; zo wat den Scheepsbouw betreft als het Zeilen maaken , het Touwflaan , het
Ankerfineeden., liet kennen en bewaaren van het I lout.
Alle zyne Verhandelingen , over deeze Onderwerpen , zyn
groote verzamelplaatzen , opgevuld niet Waarneemingen
en Proeven: hy onthieldt zich van alle Befpiegeling, die
geen anderen grond hadt dan verondertlellingen, by wilde
niet geleerd zyn, zo ras de Weetenfchap geen nut toebragt.
De Ideer DUHAMEL deedt eene School oprigten voor
de Scheepbouwers, en door dit middel zonderde by ze,
voor altoos af van de enkele Werklieden. Eenigen tyd daarna, vormde by Gene Academie , byzonder
ingerigt tot het voltooijen van alle deden, wat tot het
Zeeweezen behoort. Tot algemeen Opzigter der Zeezaaken annge(leld., hadt hy, menigwerf, met onaangenaams
ontmoetinien en zwaarigheden te worftclen; doch by
wist ze te boven te komen, door de twee zekerf1c middelen , om de Eigenliefde te ontwapenen, Zedigheid, naanml^yli,, en die Zuiverheid in oogmerk en gedrag, waar voor
-

-
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in 't einde, alle haat en driftvervoering moet wyken. Een
jong Zee-Officier, zogt hem verlegen te maaken, door het
doen van verfcheide moeilyke vraagen. Ik weet 'er niet van,
was toen , gelyk dikmaals , het antwoord van onzen Wysgeer. Dan weet ik niet, hervatte de jonge Heer , waar
toe liet dient Lid van de Academie te weezen. Een oogenblik daarna zelve iets gevraagd zynde, gaf by zulk een
onbepaald en verward antwoord, dat het zyne onkunde
geheel verraadde : waar op DUHAMEL hem toevoegde:
Myn Heer, hilt gy we eten waar toe het dient Lid van de
Academie te weezen: het is om niet te fpreeken , dan van
naaken die men verflaat. In de Befchryving der Kunien
en Handwerken, zyn 'er twintig door DUHAMEL opgefield. Zyne Verhandelingen, in de I/erzameling der Academie, beloopen meer dan zestig.
De Heer DUHAMEL verloor een Broeder, dien by teder
beminde , den Heer DENAINVILLIERS, die zyn geheele
leeven lang een deelgenoot was in zynen arbeid en goed
keten verbrooken zynde, was 'er niets-daighen.Dz
dat hem langer aan dit leeven bondt. Zyne zugt tot de
Letteroefeningen was niet verminderd; doch by bezweek
eenigzins onder den last der jaaren : zyne kragten waren
mindet dan zyn yver. Den twee- en twintigalen van Ju
uit de-lydesJarMDCLXI,wedthyvn
Academie t'huis gekomen, aangetast door eene Beroerte,
en ftierf twintig dagen na dien aanval, zonder veel finerten uitgettaan, of het dikmaal zo finertlyk bezel van te
moeten derven, gevoeld te hebben.
Dusdanig was het Leevenseinde eens Mans, die een
voornaacnen rang bekleedt onder de Bevorderaars en Voort,
zetters der Kunden en Weetenfchappeti. Hy genoot eene
agting, door zyne Werken en Gedrag verdiend. De
Vreemdelingen zogten hem zeer yverig op, en zyn naam
was voor de Reizigers een der lofwaardigtle en bevorderlyk(Ie aanpryzingen. Zyn nutte, roemryke, en vreedzaame Leevensloop is eene der gelukkigíle, welke de
Gefchiedenis der Weetenfchappen kan opleveren. Zyn
Leeftyd zal den aanvang van een Tydperk uitmaaken; dewyl zyn naam verbonden is niet die Omwenteling, welke
de Weetenfchappen meer byzonder gerigt heeft ten algeineeiíeti nutte.
-

-
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(Uit liet Hoogduitsch.)

k heb Washington gezien, dien Held, welke, door zyn
Iz.vak
toys beleid, in het verdedigen van het opkomend etx
Gemeenebest, zoo roemryk een Werktuig geweest
is van die vermaarde Staatsomwenteling, wier weerga
in de Getchiedenis nauwlyks te vinden is.
Ik heb hem befchouwd, met die oplettendheid, welke
het zien Van groote Mannen altoos Vet ekt; my dagt,
ik zag in zyne Wezentrekken duidlyk de kenmerken eeteer
voortreflyke Ziele, welke hens vetra boven zyne foortgelyken verheft.
Washington is by uitneemendheid gefchikt , om zulke
denkbeelden te doen opkomen en te vestigen. Hy is
groot van Perzoon; heeft eene fraaie geflalte , cene edele
houding, en ziet 'er openhartig, zagtaartig en bedaard.
uit. In zyn uiterlyk voorkomen, en in zynen omme
gedraagt by zich met zulk eene ongemaaktheid , en-gan,
zoo befcheiden, dat 'er de Franfchen en Amerikaanen
niet alleen, maar zelfs zyne Vyanden, door verrukt en
ingenomen worden.
Ken Volk, by het welk ieder om zo te fpreeken deel
heeft aan 't Hoog Bewind, en de (laat nog zoo wankel
is, dat dé Dwangwetten nog weinig klem hebben; terwyl de Partyfchappen , en fommiger byzonder Eigenbe..
lang, de best uitgedagte fchikkingen niet zelden dwars
zulk een Volk tot Krygslieden te-bomenfvrydl;
vormen, die zich der vereischte Ondergefchiktheid onder
daad allerbezwvaarlykst. fVashington-werpn,isd
egter kou zulks ter uitvoer brengen; by wist an zyit
tlo1k, hoe ongefchikt daar the , Krvgsknegten te vormen, welke zich aan eene flrenge fubordinatie gewenden; die, yverzugtig om van hem gepreezen te worden,
voor zyn ftilzwygen fchroomden; en, ook naa treffinde
Nederlalgen, altoos hun vertrouwen op hem onwankelbaar behielden.
Fly behaalde den fcliitterend(ten roem, en de Nyd zag
zulks geduldig. Hy verwierf het onbeperkst gezag, zon der mistrouwen te verwekken. Met de daad heeft by
getoond, dat by zich boven het geluk wist te verheffen;
keer-
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keerde het hem den nek, dan vond by onverwagte hulp
uit; en, even als of de vermogens zyner Ziele-mideln
met de zwaarigheden toénamen, by verfchafte de beste
redding, als 'er geene voorhanden fcheen. Nooit fpeelde
by den Vyanden flimmer trek, dan als zy heul bykans
overwonnen hadden. Hy wist in zyn Volk, hoe koel-.zinnig van aart, een Enthufiasmus _ te verwekken; zich
te doen ontzien en gehoorzaamen , ook van de zulken,
welke 'er het meeste belang by fcheenen te hebben , om
zich tegen hem te verzetten. Zyne ontwerpen voerde by
niet zelden door zulke bedekte en geheime wegen uit,
dat zelfs de, tïitvoeders deeze niet eens bemerkten. Hy
is onverfchtokken in gevaaren , maar nimmer zoekt hy
dezelve, . of het welzyn des Staats moet het volílrekt ver
-eifchn.
Meesterlyk weet by zich te fchikken naar de omtlandigheden : om deeze rede voerde hy den kryg meestal
verwerende; hy begreep te regt, dat uithel veel gewonnen
was, en kende de Geestgefteldheid der Natie. Voor zich
zelven is hy huishoudlyk, zonder overdaad; maar verfpillende , zo hy 'er de gemeene zaak dienst mede doen kan. 'Hy
voerde zyne troepen, gelyk Peter de Groote, door Neder
Overwinning; en , als een andere Fabius, heeft-lagentod
hy, fchoon niet minder hulpmiddelen en meerder zwangheden dan deeze, zonder vegten, om zo te fpreeken,
gezegepraald , en •zyn Vaderland gered.
Zulke denkbeelden worden noodwendig verwekt in den
geest van elk, die Washington ziet; de Gebeurtenisfen nagaat in welke hy deel had; en de getuigenisfen hoort der
zulken welke hem van naby kennen. In alle de Landen van
het nieuw Gemeenebest ziet men hem als een God aan.
Stokouden, Vrouwen, Kinderen, alles loopt hem met ge.
lyken yver te gemotte , en wenfchen zich geluk als ze
hem gezien hebben. In de Steden komt men dien grooten
Man met brandende Fakkelen tegen , en viert zyne aan
vreugde-verlichtingen.
-komstdrpenba
De Amerikaanen, die koelzinnigen, op welke de driften
geen vat hadden, zelfs midden in de Beroerten van hun
Vaderland, en enkel en alleen plagten te handelen vol
welke hun Verfland leerstellig voor--gensdVorfchit,
fchreef, werden bezield; het Vernuft begon onder hun zypen zetel te vestigen, en de eerie Gezangen, hun door'
het zelve ingegeeven, waren tot Lof van Washington.
-

OVER DE GESCHIED NIS DER WOESTE VOLKEN.

VERHANDELING WEGENS HET LICHT , 'T WELK DE
OUDHEID ONS VERLEENT, TEN OPZIGTE VAN DE
GESCHIEDENIS DER WOESTE VOLKEN.

e Gefchiedenis des Menschdoms bevat flegts een klein
JJ
aantal van Geflachten en Eeuwen : de rest des Menschdoms en des Tyds is geheel verlooren; maar, binnen deczen engen omtrek der Gefchiedenisfe, vertoont zich, van
alle kanten, de Waarheid, dat de Menschlyke zaaken een
begin genomen hebben. Gelyk aan die groote Rivieren,
welke , by derzelver oorfprong , geringe Beekjes zyn , zyn
de Volken, meest uituieekende in Kunílen en Wetten,
in derzelver begin, niets meer geweest dan zwakke byeengefchoolde Buurten. Nog heden ontdekken wy, door de
omwentelingen des tyds en de opgecierde gefchiedenis der
Volks- trotsheid heen, de eerfte flappen van derzelver kind.held, en den moeilyken weg langs welken zy allengskens
tot grootheid zyn opgeklommen.
Slaa ik de Gewyde Gefchiedenis open, ik zie het Menschlyk Gellacht eenen aanvang neemen uit één Man , en ééne
Vrouw. Twee Perfoonen zyn de Bezitters der geheele
Aarde. Een weinig laater vind ik hunne Naakomelingfchap , op nieuw , tot één Geflacht, door Bene groote verandering op den Aardkloot, verminderd, 't welk, met deonkunde van de vervolgens opkomende Geflachten , tegen
de gevaaren en behoeften kampt. Naa het verloop eeniger
eeuwen ontdekken wy,, dat de ontzaglykfte Volken des
,Aardbodems den oorfprong ontleenen van een klein getal
Uuisgezinnen, die hunne kudden in wyduitgefirekte wil
weidden.
-dernisf
Griekenland zelfs, het hoogmoedig Griekenland, 't welk
door zyne Beeldfpraak en zyne Wetten , door zyne Kunfleu
en Overwinningen , in de Gefchiedenis des Menschdoms ,
reet een luister fchittert, die 't zelve de bewondering eIt
liet voorbeeld aller befchaafde Volken deedt worden. --Griekenland werd eerst bevolkt door zwervende Stammen.
De LYCURGUSSEN , de ALCILIADESSEN, de EPAMINONDASSEN en de SOCRATESSEN hadden Wilden tot hunne Voor
ouders. De trots zelfs buns Gefchiedfcliryvers heeft het
geheim des Oorfprongs verraaden; met zo veel ophefs de
Overwinningen op wilde Dieren vermeldende , als mede
out-
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ontdekkingen, die de kindsheid der Maatfchappye veronder[tellen.
Italic moet oorfpronglyk verdeeld geweest zyn in Bene
menigte zwakke en woeste Volken: naardemaal.een handvol Roovers zich in veiligheid heeft kunnen vestigen aan
den boord des Tybers; en een Volk, 't welk het aan Vrouwen mangelde , eene rol onder de Volken fpeelde , en zyne
Gefchiedenis aanving. Rome zag van de hoogte zyner
muuren , veele eeuwen lang, alle zyne vyanden. Rome
hadt, in zyn kindfchen Raat, zo veel moeite om den kring
zyner nmuuren uit te zetten, als in den ,ouderdom zyne
grenzen te bewaaren. Schoon meer en fterker dan elk zyier Vanden in 't pyzonder. , vestigt zich dit Volk te midden van hun, als een bende Scythen en '1'artaaren, die eene
plaats verkiest tot het nederílaan der teuten. De Eik, die
den Aardhodem befchaduwde, was, in den beginne, een
geringe Plant , welke men nauwlyks kon onderfcheiden
van de (buiken en gewasfen, die dezelve poogde te ver.

flikken.
In de Gefclaiedenis voortgaande, ontmoeten we vervolgens
de Gaulen eo Germaanen, nog de kenmerken draagende

van een dergelyke woeste herkomst. De oude Inwoonders
van Groet- Brittanje hadden , by den inval der Roineinen , veel
trekken van overeenkomst met de tegenwoordige Bewoon
filmerica; zy hadden geen kennis van den Land--dersvan
bouw, zy fchilderden hunne Lichaamen , en dekten zich
's Winters met beestevellen.
Zodanig zyn, in 't kort, de oorfpronglyke Zeden van
alle bekende Volken geweest; zodanig is de afbeelding van
den Mensch , welke de Gefchiedenès voor alle Jaarboeken
plaatst. Het is in de Gebeurtenisfen , door deeze verafgee
legene Eeuwen ons overgereikt, in die vroegfte Zeden, in
die eerie trekken der Volken , dat wy het oorfpronglyk en
eigenlyk Character des Menschlyken Geflachts moeten zoeken; snaar wy gaan op eene geheel andere wyze te werk;
in plaats van, gelyk de rede der zaake eischt, uit daaden
onze verdere gisfingen op te maaken , leiden wy de daades
uit onze gisfingen af. Alles goeds, wat by ons is, fchryveit
wy aan onze hunften , aan onze Ontdekkingen , toe, wy
willen niets aan de Natuur verfehuldigd weezen. Wy fchilderen den wilden Mensch af, als vertlooken van alle onze
Deugden; en wy gelooven dezelve geheel afgebeeld te heb ben. Vervuld met het denkbeeld, dat wy de voorbeelden zyn van befehaafdheid en welleevenheid, verwaardigen
WY
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wy ons niet, waar wy ons gelyken niet aantreffen, .het oog
neder te (laan : wy vinden onszelven alleen befchouwens
waardig. Daarenboven hebben wy nog den waan om
alles uit de oorzaaken op te maaken , en dewyl wy geboven de natuur van den Mensch te kennen, verbeelden
wy ons te weeten, zonder dat men 't ons leere, al wat by
kan weezen in alle mogelyke omflandigheden. Wy tragten, uit dien hoofde, te raamen, hoedanig by geweest zots
zyn, indien hy, by voorbeeld, met dezelfde zintuigen,
geplaatst geweest was op een' anderen aardkloot, indien
Bene natuurl}k vrugtbaare grond alle zyne behoeften, en
zelfs alle zyne wentchen, voorkomende, hy zyns gelyken
niets te betwisten hadt. 6 Wysgeer, erkent de dwaas
uwe geleerde gisfingen ! Gy wilt alles zien in-heidvan
de oorzaaken ; en gy ziet niet, dat de klein{Ie verandering, in ééne enkele, genoegzaam is om den invloed van
alle de overige te veranderen.
Maar wy zullen den Mensch op geen anderen Aardkloot Pla , , denzelven alleen waarneemen in de Bosfchen, en: nneer by nog zo woest was als de plaats
zyns verb! Ik zie hem naakt, arm, ruw, een volkotnen vreemdeling ten opzigte van alle de rangs- en perfoonsonderfcheidingen. Wie zou hem, in dien ftaat ,
befchouwende, kunnen gisfen dat hy,naakt,een Tooneelfpeelder, dat hy, te midden van zyns gelyken, fier, dat
by arm en ruw, trots, en een zoeker van opfchik, zou
worden ? Wie zou zich kunnen verbeelden, dat hy , in de
Bosfchen , alle de dwaasheden en belachlykheden onzer
Steden zou hebben? En, indien de veragting , welke
wy ons gelaaten hem toe te draagen, ons flout genoeg
maakte in onze gistingen, om hem alle onze ondeugden
toe te fchryven, wie zou de Wysgeer weezen, doordringend genoeg, om te bepaalen, dat de Wilde, zonder uit
de Bosfchen te komen , onze bekwaamheden en onze deugden kan hebben; dat by, nauwlyks klanken weetende te
vormen, welfpreekend kan zyn; dat zyne eerf}e aandoe
Haat en Liefde verheevene en treffende gevoe--nigeva
lens zullen weezen; dat by in de jagt op een Dier, even
atgerigt als by , zo veel keurigheids , oordeels en fchranderheids , zal betoonen , als een Leerling van LOCKE of
van NEWTON, in liet nafpeuren van de afgetrokkendite
waarheden ; dat by, cindelyk, dikwyls uit de natuur ai
meer grootheids van ziel zal haaien , dan de he--Ien,
fellaaf-
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fahaafde Mensch uit de Iu(ellingeu der fchranderfle Wet•
geeveren ?
Deeze zyn, ondertusfehen, de trekken , welke wy vinden , in alle de ,jaarboeken , ons overgereikt door allen ,
die in that geweest zyn, om den 1\ iensch, in zynen oor
(iaat, te zien , waar te neemen, en te be--fpronglykeu
fchryveii. En, indien wy het zeggen dier Getuigen wraaken , indien wy het periledl deezer eer[le Schilders van
ongetrouwheid befchuldigden, op welke andere Getuigen
zullen wy ons dan beroepen? welke andere Schilders raad
moeten 'er dan niets van gelooven; wy-plegn?Wy
moeten 'er dan niet van fpreeken.
Indien wy moeten wantrouwen aan de gisfngeu , welke
wy ontvangen over lang voorledene gevallen, met welke
eerie voorzorge behooren wy de Iluislyke Overleveringen
van elk Volk niet te ontvangen ? 1)eeze Gefchiedverhaalen zyn nooit gelyktydig met de gebeurtenisfen, welke zy
vermelden : zy zyn eerst opgeftëld in volgende eeuwen ,
en voor 't meerendeel niets dan gisfngen
rcieringen
innigheid
op een ingebeelden grond rustende. Dew
en waan van elk geflacht voegden 'er nieu
verfraaijingen en nieuwe leugens by, en wanneer zy dus veele eeuwen doorgeloopen. hebben , behouden zy min van de trekken en kleur der eeuwen, van welke zy fpreeken, dan
van die welke zy doorgingen om tot ons te komen. De
klaarheid, welke zy verfpreiden over de Gefchiedenis, is
dat helder, zuiver en overvloedig licht niet, ,rechtftreeks
te rug gekaatst van een' fpiegel, die 't zelve geheel oplevert , en getrouw alle de voorwerpen vertoont , welker
beeltenisfen dezelve ontvangen heeft; maar de zwakke en
verwarde flikkering dier gebrooke en verwyderende flraalen , welke de gedaante aanneemen van de duistere voorwerpen, van welke zy. te rug gekaatst, myne oogen
treffen. De fabelagtige Overleveringen, langen tyd door
liet Volk herhaald, neemen iets aan van deszelfs charac.
ter, ruwheid en onkunde: maar, dan zelfs , fchoon met
ongerymdheden vermengd , beweegen zy nog het hart,
nog doen de verbeeldingskragt ontvlammen: en wanneer de
\Velfpreekenheid en Dichtkunst zich daar van bedienen , de
laatstgemelde harre fchilderngti e kleuren en verrukkende
beelden, de eerstgenoemde haar gernoedbeweegende kragt,
'er aan byzet , kunnen zy heurtlings den geest verlichten, en de hartstogten in heweeging helpen : doch, in die
§edaante , in welke de ttrenge wetten der Gefchiedïcunde
het
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het toelgatein dezelve te vertoonen , ontblpót val' alle die
bycieraaden, in de ruwheid der eerfle overleveringe, kunlien zy voor ons geen inneemend belang hebben of nut`
tig zyn.
Ongetwyfeld zou het angerymd weezen , aan het Dicht=
Werk de Iliade of de Odysfe, aan de Vertellingen vats
]HERCULES, THESEUS en <EDIPUS, zo veel gewigts te han
dat men ze deedt gelden in de Geíèhiedenis van 't-gen
Menschlyk Gellacht. Ondertusfchen , kan men ze , met
reden , aanhaalen , om te toonen , welke de Gevoelens ,
Welke de Bezigheden waren der eeuwen, waar in die Fabelen zyn opgefteld , en den ChaxaéIertrek ontdekketi
taan een Volk zo zeer daar mede ingenomen, welks verbeeldingskragt zy bezig hielden, en wiens gefprekken daat
door verleevendigd wierden.
Hier uit ontftaat dus, door eene allerteldzaamile illy.
digheid, dat het de verbeelding alleen is die fpreekt eti
de waarheid zegt , terwyl de Gefchiedenis zwygt of liegt *
ten opzigte Van den aart der Volken. Dus heeft de Griek
ons de characters van derzelver-fcliehrdtz,Fun.
onderfcheide Opflellers bekend maakende , eene geheele
Eeuw opgehelderd , die, zonder behulp van dat licht , met
zo veele andere in den duisteren afgrond der Oudheid zou
begraaven wezen. 't Is waar , dat de uitfieekenheid van
Gri:kenland nergens met flerker luister fehittert, dan in de
verzameling der Verdichtzelen , dat Land betreffende , dan its
de Gefchiedenis van alle die Helden der Fabeleeuwe; van
alle die Dichters, van alle die Wysgeeren , van alle die
groote Koningen, wier bedryven uitgevonden en opgecierd
door de verrukte verbeeldingskragt van vernuftige en deugd,.
minnende Schryveren ,het geheele Voljt aanvuurde , en, aart
het hoofd hunner Burgerlyke en Staatkundige Gefchiedenis,
de verheevenfte voorbeelden van allerlei foort voor alle eeuó
Wen plaatften.
Men kan niet lochenen , of het was zeer gelukkig voor
de Grieken , dat hunne Verdiclitzelkunde Griekscli was.
Door dit middel, reeds als eene overlevering aangenomen g
reeds gemeenzaam onder het Volk geworden, verfpreiddg
zy allerwegen de zaaden van Rede, van Verbeeldingskragt,
van Gevoel , waar van zo veelen de vrugten hebben kans
.0 inoog:Ien. Hier door fchitterden de vonken der eer(te'
ernuften onophoudelyk , en deelden Kaaren glans medo
aan de verbeelding des Volks de driften, door de Dichteta
til de Redenaars opgewekt, wekten geest by geest op, en
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als een fchielyk toeneemende brand voortflaande, ontfta.

ken zy, in één oogenblik, den geheelen Volks-aart.
Doch eene ontleende , een vreemde Verdichtzelkunde,
ontbloot van het belangneemend onderwys van toefpeelingen op eigen landaart; eene trotfche Letterkunde, die zich
nooit onder het Volk verfpreidt , en zich bepaalt om tot de
verbeelding of de geheugénis van eenige Geleerden in huts
eenzaam boekvertrek te fpreeken , kan geen grooten invloed
hebben; zy kan zelfs tegen de oorfpronglyke inrigting aanwerken; het Vertl:and, 't welke zy bedoelt uit te breiden,
bepaalen; het Hart, 't geen zy voorheeft te zuiveren,
bezoedelen; en een fraai Vernuft, in Tiede van een goed
Vernuft, baaren.
De Dichtflukken, welke wy met zoveel moeite en hars
onze Schoolen vertaalen, werden door den-feubrkn_i
Matroos aan boord, door den Herder agter zyn kudde,
gezongen ; zy deeden die eenvoudigen de eenvoudigheid
buns leevens beminnen. 't Was een.vermaak, geen ver
ze op te zingen: by ons is het eene weetentirhap,-dientl,
een verwaandheid kweekend middel ; zy hebben in de
Schoolen de eigenliefde en de fchoolvosfery ingevoegd, die
uit de Schoolen zich verder in de verkeering verfpreid
hebben.
De groottle uitwerking, nnisfchien, van onze kundigheid
ten deezen opzigte , beftaat hier in, dat zy eenigermaate
eene veragting voor onzen eigen Landaart heeft ingeboezemd. Terwyl wy, om Letterkundigen en Geleerden te
worden, de Letterfchatten doorfnuffelen van veele Volken,
die, ten tyde dat onze Voorouderen nog in het ftof der
barbaarschheid omkroopen , reeds op hunnen trotfchen
fchedel de kroon der fchoone Kunflen droegen , hebben
wy van die Volken , met de rykdommeu huns verftands
over te neemen , ook tellens de veragting ingezogen ,wel1e zy van onze Voorvaders koesterden. Van hier het
vernederend denkbeeld, dat de hedendaagfche Volken van
de Gaulen en Germaanen afgeftamd, uit eigen aart, geen
meer Verbeeklingskragts, geen meer Vernutts, geen meer
Smaaks en Gevoels , kunnen hebben dan hunne Voorvaders; dat alle zanden van uitmnntende bekwaamheden by
hun nog onvrugtbaar zouden liggen, indien de Grieken en
- Romeinen niet gekomen waren om ze te ontwikkelen ;
dat wy nog in onze hosfehen zouden omzwerven, indien
de Ouden ons niet geleerd hadden in eene- geregelde Maatfehappy te leeven. De eeríte Romeinen, en de Gaulen en
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Germaanen , waren even zeer gemerktekend, door hunne
veragting der Rykdommen, door hunne Vaderlandsliefde,
door hunnen moed in het tarten der gevaaren, door hunne
bykans ongelooflyke lydzaamheid in 't verdraagen van ongemakken, kortom, door alle die Deugden, welke misfchien
de algemeenlle trekken zyn van het charaé er aller Volken
in den eert en trap van beíchaafdheid : en ondertusfchen,
welk een vreemd vertchynzel ! hebben de Romeinfche Gefchiedboekers, die zo wel de vroegte Gaulen en Germaanen als de - eerfle Romeinen afbeeldden , in onze Voorvaderen gelaakt, 't geen zy in de hunne bewonderden : 't welk
ay als eenvoudigheid preezen in den Heldentyd der Romeinen, wordt als onkunde en woestheid in de Gaulen en
Germaanen gebrandmerkt. Het zelfde tafereel van Zeden
in de daaden geevende; waanden zy de kleuren te veranderen, door andere woorden te gebruiken; doch in de daaden verfchieten de kleuren niet.
Het.zyn , ondertusfchen , de Griekfche en Romeinfche
Gefchiedfchryvers, die, op de leerzaamfte en teffens inneemendfle wyze, de oude Stammen, van welke wy afdaalen,
befchreeven hebben. Deeze uitfteekende en verstandige
Schryvers kenden de menschlyke natuur ten vollen , zy
wisten dezelve tot in de minfle trekkers naa te gaan. Hun
meesterlyk penfeel &hildert de Menfchen in alle gedaanten,
in alle houdingen, in alle ftaaten , hun eigen. --- Zy
werden, 't is waar, hier in door hunne Opvolgers liegt
onderfteund. De meesten van den Monnikenftand , bepaald aan de fombere celle, zetten zich, om uit de ftof
der oudheid op te zamelen, eenige gevallen, die het lot
der Volken beflisten , en lieten de zodanige vaaren , welke
den aart en het character derzelven af ehilderden. Deeze
Monniken waren, 't zy door de foort, 't zy door het voor
hunner opftellen, onbekwaam,-werp,'tzydonfl
om den Mensch , op 't minfle tooneel des Menschlyken
leevens, te verbeelden. Zy meenden dat Lotgevallen te
verhaalen en Gefchiedfchryven 't zelfde, als mede dat
de Gefchiedenis volledig was, wanneer zy de gebeurtenisfen , en Vortien, in eene nauwkeurige tydorde fchikten ,
fchoon zy. alles overfloegen wat flrekte om ons kennis te
geeven van de Verftand- en Geestgefteltenis der Menfchen,
zonder welke de Gefchiedenis dood is, en noch verlichten noch behaagen kan.
Wy [tappen , overzulks , zonder hartzeer af van de
Jaarboeken onzer Voorvaderen, ter plaatze waar TACITUS
Cs
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en CESAR dezelve gelaaten hebben : gevolglyk is, tints dat
tydperk, tot den tyd dat het ftelzel van befchaafdheid,
't well:, wy aangenomen hebben, zich begon te vormen ,
de geheele Gefebiedenis misichien niets anders dan een
*yduitge(trekte woestyn, waar in wy geen gebeurtenis,
g een Mensch, aantreffen, die onze aandagt trekt. Doch,
ik zou 'hier uit geenzins willen befluiten, dat bet heden
Europa min ftofs , en minder treffende >3ooneelen-dagsch
voor de Gefeliedenis verfchaft heeft: in tegendeel geloof
ik, dat 'er veel in is voorgevallen , waardig om net de
beste pen befchreeven te worden.
Maar - Schryvers , anderzins niet onbekwaam, die eet
lyst gemaakt hebben van de gevallen in die Eeuwen ,
ver(londen het character derzelven niet. Door moeilykP,
sialpeuring en noesten arbeid, hebben zy die wyduitge*
flrekte woestyn der Gefchiedkunde met Gebeurtenisfeu
vervuld , de befehaafde Eeuwen aan de barbaarfcbe -ge,
liegt, doch de trekken van dezelve vermengd en verward.
Alle woorden en benaamingen , die den te enwoordigeli
ftaxt des Menschdoms uitdrukken , hebben zy oyergebragt
op eeuwen , die onzen daadlyken toeaàncf voorgaan. I^
liet wel te bevreemden, dat zy, zo valfche kleuren bezigpnde , Tafereelen voortgebragt hebben., zo zeer van
het belangneemende als van het waare ontbloot ?
Wanneer wy uit hunne Schriften het ;ooiderwerp willen
slaalen , '.t geen zy pns belooven , ontmoeten wy telkens
zekere b y zonderhedeii, welke de algemeene uitdrukkingen,
v a n. wellen de S.chryvers zich bedienen om den zedelyten toeband uit te drukken, logenfiraffen. Zy geeven , by
voorbeeld ,den naam van Koningen' en Edelen, aan de Ge. t
:lachten van de, mARQUINs en der CINCINNAATEN; maar
LUCERTZUS bemoeide zich, volgens hun verhaal, nevens
de Vouwen, in het waarneemen van het Huishouden
en'' CINCINNATUS dreef' den ploeg.
De waardigheden en eerampten des befchaafden Burger.
staats hebben, in Europa, reeds eeuwen geleden, dezelfde
naamen gedraagen als tegenwoordig ; nogthans vinden wy
in de Gefchiedenisfen van Engeland , dat een Koning
met zyne Zuster bezig om een Feest te vieren, fchielyk
overvallen' werd door een Onverlaat, die zich mede aati
rafel wilde zetten ; dat de Koning zelve opflondt om hen,
tilt te dryven ; dat by met den houten Indringer handgemeen geraakte en gedood werd. Een Kanfelier, en eerfte
Staatsdienaar a d& enden van welkeg bedienen .en xn ons
bet
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het benydend denkbeeld van grootheid en weelde verwek
hadden eiken dag 's Winters nieuw llroo en hooi,-ken,
en 's Zomers frisfe groene bladen in hun vertrek. De
Staat verzorgde aan den Koning zelve fris ftroo om zyne
legerflede te maaken. Trekker. van deeze natuur zyn
fterk en flout, zy drukken eene geheele Eeuw uit , en
fchilderen een gansch Volk. De verbeelding, die, misleid door algemeene bewoordingen , de Vorílen en de
Onderdaanen , op een grooten affland van elkander geplaatst hadt , brengt ze nader by elkander , en ziet ze
zeer gemeenzaam leevende , en het Tafereel der Eeuwe
neemt het chara&er,, 't zelve voegende , aan.
TnucyDlDEs hieldt zich , ondanks de vooroordeelenzyns Volks tegen de Volken door 't zelve met den
naam van Jiarbaaren beftempeld , verzekerd, dat men, in
de zeden dier Volken , de oude zeden der Grieken te
zoeken hadt.
Wat de Romeinen betreft , zy hebben de beeldtenisfen
hunner Voorouderen kunnen befchouwen in die zy van
de onze opleveren. Indien , ten eenigen dage , een Stam
van 4rabièren, of een Horde van Tartaaren, der Vry.
heid moede , dezelve in hunne 'bosfchen agter lieten ,
en beflooten in befchaafde burgerlyke Maatfchappyen te
gaan leeven; indien eenige Americaanfclee Stammen, het
vergif en den dolk der Europeaanen ontkomen, befchaafde Wetten en Zeden aannamen, zouden die Arabieren,
die Tartaaren , die Americaaren , in volgende eeuwen,
het tafereel van hun oorfpronglyken ftaat vinden in de
werken onzer Reizigeren ? Wy kennen thans den toefland
des Menschdoms. Onze kundigheden helderen niet
alleen het toekomende op: zy kaatzen , om zo te fpreeken, door firaalbuiging, het voorledene te rug, en doen:
de duisterheden verdwynen.
De tegenwoordige Staat der geboorene 4mericannen is
voor ons een getrouwe fpiegel , die den vroegften toed
hand onzer Vooroudereu te rug kaatst. Welk een ver
ik u, zou 'er zich opdoen, tusfchen een ou--fchil,bd
den Germaan, een ouden Gauler en een ouden Brit, wat
Lichaam en Geest betreft , wat de Begrippen en Zeden
belangt, en de woeste ,4mericaan , die, gelyk zy, met
fchild, boog, en werpfpiets , gewapend , in de bosfchea
omzwerft, aan eene foortgelyke lugtsgelleltenis bloot ge.
field, van de jagt moet leeven?
Dat wy dan nimmer vergeeten , hoe wy, in den te.
G3
gen.
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genwoortligen toehand der nog wilde Volken,den Raat onzer Voorouderen aantreffen, die desgclyks woest waren.
Wy behooren , in dit tuk , te handelen , gelyk wy in
een gevorderden leeftyd zouden doen, indien wy, bykans
ten einde van 's Leevensloopbaane gekomen , den weg
wilden weeten , door ons afgelegd. Wy zullen 'dan,
(want dit is het Benig middel,) een aanvang maaken
met de Kinderen te hefchouwen daar zy op 's Moeders
Echoot zitten ; wy zullen ze volgen daar . zy de wieg en
't kinderkleed verlaaten; elke flap, elke ftandverwisfeling,,
herinnert ons hoe wy zelve geweest zyn , in een tydperk, dat wy niet in Raat waren om op te merken, en
onszelven te kennen.

HET CHARACTER VAN CONSTANTINUS DEN GROOTEN.

(Volgens

History of the Decline and Fall of the
Roman Empire, Vol. 11.)

E. GIBBON'S,

et Chara6ler van
die den RyksHzetel
verplaatfte , en zulke groote veranderingen in de BurCONSTANTINUS DEN GROOTEN,

gerlyke en Godsdienf}ige gelleltenisfe zyns Lands te vege
bragt, heeft de aandagt der Menfchen zeer getrokken, en hun:ne gevoelens ten zynen opzigte verdeeld.
De dankbaare yver der Christenen heeft heng, als den Ver.
losfer der Kerke, alle hoedanigheden van een Field, ja van
een Heilig toegefchreeven , terwyl de misnoegde en onderl!g.
gende Party CONSTANTINUS vergeleek by de fchriklykfien der
Dwingelanden, die door hunne ondeugd, of zwakheid, het Kei
Purper onteerden. Dezelfde driften hebben , ee--zerlyk
nigermaare, blyven voortwerken onder de volgende geflachten,
en het Chara&er van CONSTANTINUS is, nog in deeze tegenwoordige eeuwe, een onderwerp waar over de Lofredenaar
uitweidt, en waar in de Hekellichryver doffe vindt. Door de
onpartydige vereeniging dier Gebreken , welke zyne hoogte
verwonderaars erkennen, en dier Deugden , welke zyne onverzoenlykfle vyanden hem toefchiyven, zou men veelligt boopen eene juiste afbeelding te zullen kunnen treffen van dien
buitengewoonen Man , eene afbeelding , die de waarheid en
opregtheid der Gefchiedenisie kan aanneemen zonder bloozen.
Maar •'t zou welhaast blyken , dat de vergeeffche pooging om
zulke firydige kleuren. te mengen, en zulke onbeflaanbaare
hoedanigheden overeen te brengen, eer een Monfleragtige,
dan. een Menschlyke beeldtenis zou opleveren , wanneer dezelve niet befchouwd wierd in haar eigen en onderfcheiden
licht,
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licht , door eene zorgvuldige onderfcheiding van de verfchillende tydperken der Regeeringe van CONSTANTINUS.
Zo wel 't lichaam, als de ziel, van CONSTANTINUS, was door
de Natuur met haare dierbaar[lo gefchenken begiftigd. Zyno
getlalte was kloek, zyne houding vorstlyk, zyn voorkomen
bevallig; zyne kragt en vlugheid betoonde hy in alle manlyke
lichaamsoefeningen ; en van zyne vroegfte jeugd , tot Benen
vry verre gevorderden leeftyd, behieldt ferkte zyner
gelIeltenisfe , door een ftrikt aankleeven aa islyke Deugden van kuischheid en maatigheid. Hy fehi rmaak in het
gezellige onderhoud der gemeenzaamme verkeeringe , en ,
fchoon by zomwylen zyne geneigdheid tot boerten ruimer den
teugel vierde, dan de ernsthaftigheid zyner Keizerlvke waar
-dighen,wouscheidnvrlykz
zeden de harten van allen, die tot hem naalerden.
De opregtheid zyner Vriendfchappe heeft men verdagt gehouden; nogthans toonde hy, by zommige gelegenheden, dat
by geenzins_ ongefchikt was voor eene vuurige en langduurende Vriendfchapsverbintenis. Het gemis eener geleerde
Opvoedinge maakte niet, dat by de Geleerdheid op een te
Jaagen prys fchatte; de Kunften en Weetenfchappen ontleenden aanmoediging uit de ryklyke befcherming van CONSTANTINUS. In het afdoen van zaaken was by onvermoeid ,
en zyn werkzaanie geest Reeds onledig met leezen, fchryven
of denken, met gehoor te verleenen aan buitenlandfche Afge_
zanten, ot' het onderzoeken der klagten van zyne Onderdaanen. Zy zelve, die zyne genomene maatregels het llrengst
berispen, moeten toeIemmen, dat hy eene ziel bezat, bekwaam om de grootIe ontwerpen uit te denken, en gedulds
genoeg om ze uit te voeren, zonder zich te laaten zwaaijen
door de vooroordeelen der opvoeding of het gefchreeuw der
menigte. In het veld boezemde by zyn eigen onverfchrokken moed den Krygslieden in, die by aanvoerde met alle
de bekwaamheden eens welafgerigten Veld heers: aan deeze
meer'dan aan zyn Krygsgeluk, hebbe men de heerlyke overwinningen toe te fchryven, welke hy op de buitenlandfche
Vyanden des Ryks behaalde. By beminde de eer als de beboning, misfchien als de dryfveer van zyne verrigtingen. De
onbegrensde Staatzugt, die, zints by te Tork het Purper ontving, de heerfchende togt zyner ziele blykt geweest te zyn,
kan geregtvaardigd worden, door de gevaarlykheid zyns eigen toeftands, door het charaQer zyner Mededingeren, door
de zelfbewustheid zyner meerdere verdieuften, en door het
vooruitzigt, dat zyn gelukkig Ilaagen hem in slaat zou fiellen
om vrede en orde aan een onrustig en verdeeld Ryk te fchen_
ken. ----- In zyne Burgeroorlogen tegen MAXItNTIUS en LICINt_
us, hadt hy de genegenheid des Volks op zyne zyde,'t welk
de onvermotnde ondeugden dier Dwingelanden vergeleek niet
C4
den
.
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,den geest der Wysheid en Regtvaardigheid, die in 't algemeen
beliuur van CONSTANTINUs doorflraalde.
Was CONSTANTINUS gefneuveld aan den oever des Tybers ,
of zelfs in de vlakte van Hadrianopolis, zou men, met zeer
weinig uitzonderingen, het gemelde Charaéker van hem aan de
Naakomelingfchap mogen overreiken, als het waare en egte.
Maar 't einde zyner Regeeringe zette hem (gelyk een Schryver
van zynen tyd gernaatigd uitdrukt,) uit den rang, dien by
verdiend hadt de verdienstlykften der Romeinfche Vorfien.
In het leevettW AUGUSTUS , zien wy den Dwingeland des
Gemeenebests, bykans langs onmerkbaare trappeil, Veranderd in
den Vader zyns Vaderlands en des Menschdotn^.• ----r-- In
dat van CONSTANTINUS doet zich een Held op, die zo
langen tyd zyne Onderdaanen met liefde, en •zyne Vyanden met
fchrik, vervuld hadt , ontaart tot een wreed en ongebonden
Monarch, bedorven door zyn geluk ; of door vermeestering
verheven boven de noodzaaklykheid van te moeiten veinzen.
De algemeene Vrede, welken hy, geduurende de laatfie veertien
jaaren zyner Regeeringe , handhaafde, was veeleer een Tydperk
van fchynbaaren luister dan van weezenlyken voorfpoed ; en
CONSTANTINUS bezoedelde zyn ouden dag niet de>firydigeen
mesthans zamenpaarbaare ondeugden, Schraapzugt en Verkwisting. De opgehoopté fchatten, gevonden in de Paleizen van
)1AxsNTIUS en I.terNlvs, werden kwistig gefeild: de veelvuldige
nieuwigheden, door den Overweldiger ingevoerd, gingen met
groote kosten vergezeld: zyne Gebouwen, zyne Hofhouding,
zyne Feesten, vorderden onmiddelyke ryklyke onderhandgelden; de verdrukking des Volks was de eenige bron m
'"á Vorften praalzugt genoegzaamen voorraad op te leveren. Z ne
onwaardige Gunftelingen, verrykt door de onbeperkte milddaadigheid huns Meesters, maati g den zich ftrafloos het regt aan
van berooven en omkoopen. Een verborgen, maar algemeen,
verval befpeurde men in alle de deden des Ryksbefluurs, en
de Keizer zelve, fehoon by het Volk in gehoorzaamheid hjeldt,
verloor allengskens de agting zyner Onderdaanen. De Kleeding
en Zeden, welke hy, in 't laatst zyns leevens, aannam, dienden
alleen om hem veragtelyk te maaken in aller oogen. De 4/iatifche Pragt ,door den trotfen DIOCLETIANUS ingevoerd, kreeg eerre
zagtheid en verwyfdheid in den perfoon van CONSTANTINUS. Hy
wordt verbeeld met nagemaakt Hair van verfcheide kleuren,
kundig gefchikt door de bedreeven(Ie handen van dien tyd,
met een Hoofdcierzel van Bene nieuwe en zeer kostbaare ge•
daante ; omhangen met paarlen , edel gefteenten , en eens
veelkleurigen langen zyden Mantel met gouden bloemett
gewerkt. In zulk eene toerusting, naauw te ve"rfehoonen by
een jongen en ydeltuitigen HELlOGAPALUS , kunnen Wy'de
Wysheid van een bejaard Vorst, en de eenvoudigheid van een
Ronaeinsch Krygsman , niet ontdekken. £ene ziel , dermaate
vet,
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verzwakt door voorpoed en inwilligiug , kon zich ontinogelyk
verheffen tot die grootmoedigheid, welke agterdogt verfmaad^
en vergiffenis durft fchenkcn. Het dooden van MAXIMIANUS
en LICLNIUS moge misschien geregtvaardigd worden, volgens
de grondregelen der Staatkunde, zo als men die leert in d^
fchoolen der Dwingelanden : doch een onpartvdig verhaal van
de regtspleegingen of liever moorden, welke CONSTAt' TINUS
in 't laatst gedeelte zyns leevens , liet volvoeren, zal in onzen
geest het denkbeeld verwekken van een' Vorst, die, zonder knaaging , de wetten der Regtvaardigheid en de aandoeningen der
Natuure, kon opofferen aan de eifchen van Drift of Belang.

DE BESCHAAMD GEMAAKTE ONMEEDOGENDE.

Een waate Gebeurtenis,
(Uit het Engelsch.)
en Indiaan, op de jagt ongelukkig geflaagd , vervoegdo+
-"zich na eene Plantadie in Virginie, den Planter aan de deur
ziende, vroeg hy, met betuiging van grooten honger, om een
fiuk broods. De Planter geboodt hem heen te gaan,
verzekerende dat by niets zou hebben. -- „ Mag ik dan,' 6
vroeg de Indiaan , „ een kroes van uw Bier?" --- Neen,
niets is hier voor u te haaien , fprak de Planter. — , a Maar
„ ik ben ," vervolgde de Wilde , „ geheel afgemat, geef my
„ ",alleen een dronk waters ? — Vertrek Indiaan fclie Hond,
was het ogmeedogend woord', waarmede hy moest heen gaan.
't Gebeurde eenige maanden daarna , dat die Planter op de
jagt, it het bosch het wild nazettende, van zyn gezelfchap
afdwaalde, en den weg miste; de avond overviel hem, en
by zwierf in het bosch om , tot hy een Indiaanfche hut ontdekte. Hy gaat derwaards, en vroeg den Wilden, of by hem
den weg wilde wyzen na eene Plantadie aan gindfehe zyde
van 't bosch. „ 't Is," zeide de Indiaan, „ deezen avond
voor u te laat om derwaards te gaan; doch wilt gy in myn
geringe hut vernagten , gy zyt welkom !" Hier op boodt
hy dien gast eenig wildbraad , en 't geen by voorts hadt ter
verkwikking, aan: en verzegt hem , eenige beestenvellen gefpreid hebbende, op dezelve te rusten, met belofte, dat her
hem 's morgens vroeg zou wekken , en den weg na huis wyzen.
's Morgens vertrokken zy. De Indiaan bragt den Planter
door het bosch heen, tot op den weg dien by verder gaati
moest: doch, zo als zy gereed honden aflcheid te neemen i
ging by voor den Planter heen, keerde zich om, zag hem
flerk
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fterk in 't aangezigt, en verzogt te mogen weeten, of de
Planter hem kende ? --- Deeze Rondt van fchaamte en fchrik
geheel verileld, als hy, in zynen vriendlyken Gastheer en ge.
trouwen Gids, den hardbehandelden Indiaan herkende.
Hy ontveinsde zulks niet, en verzogt, op alle mogelyke wyzen
ver:chooning , wegens die behandeling. De Indiaan gaf hem
alleen te houden. „ Wanneer gy linagtende Indiaanen ziet,
die u• om een dronk waters verzoeken, zeg dan nooit we„ der, vertrek Indiaas fche Hond !"
Voorts wenschte by
hem behouden reize, en elk ging zyi s wegs.
Het valt
niet zwaar te beflisfen wie deezer beiden het meeste rcgt
badt op den naam van Christen!

ZENIGE BYZONDERHEDEN WEGENS DE BEVORDERIING VAN PETER
SCHREUTSER, DOOR DEN KONING VAN PRUISSEN,VAN GEMEEN
SOLDAAT TOT LUITENANT GItNERAAL VERHEEVEN.

(Uit het Enge,sch.)
den grooten
den flag by Praag, toen de Maarfchalk
InFREDERIK
noodzaakte, het beleg dier Stad op te breeken,
DAtIE,

was, in het aftrekken, de linker Vleugel van 't Leger zyner
Malefeit in niet weinig verwarrings geraakt. De Koning
reedt om orde te Rellen , galoppeerende over een zeer oneffen
grond. Zyn paard viel, en de Koning kwam op den grond
neder by een gewonden Soldaat. Deeze, zyne Majefleit zien.
de, riep, „ Heer Koning! inden gy geen twee of drie ftuk,, ken Kanon op die hoogte plaatst , en Volk in de Vlakte daar
„ onder legt, zal uw flinker Vleugel geheel verlooren zyn."
De Man wees na de hoogte, welke de Koning niet in 't oog
hadt. Hy zag derwaards , zweeg eenige oogenblikken , en
daar op den gewonden Soldaat aanziende , trok hy eel, ring van
geene groote waardy van zyn vinger , en gaf ze \hem , zeggende: „ Indien gy ontkomt breng niy dan dien Ring in eigen per,, Poon weder." De gegeeven raad werd terilond werk(lellig
gemaakt, en de flinker Vleugel gered. Omtrent een
maand daarna, was de Soldaat, PETER SCHREUTSER geheeten,
1enoegzaam van zyne wonden hergeld , om te kunnen gaan.
Icy liet zich by den Koning aandienen. Zane Majefleit gaf
hem den rang van Kapitein; in deeze post kweet by zich zo
wel te Rosbach , dat de Koning hem tot Majoor, en kort
daarop tot Luitenant Colonel aan(lelde. By Dresden twyfelde de'
Koning wat hem te doen flondt, en beval een zvner Aides'de
Camp, dat by om Schreutfer zou zenden. De 'Koning vroeg
zyn raad ; by gafydien ; dezelve werd gevolgd, en het gelukte.
Weinig tyd daarna kreeg by een Regiment, cn den tytel van
Ma-
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Majoor Generaal. Hy leeft nog, en is, zo wy meenen, thans
Luitenant Generaal. Hy bezit, in de hitte van 't gevaar, de groot-

Re bedaardheid van geest, welke men ooit in iemand aantrof:
by bezat zo veel vuurs en leevendigheids van geest op den ouderdom van vyftig jaaren, dat de Koniug veel genoegen fehiep
in zyn gezelfchap , en boerte menigmaal met hem over zyn Ilerk
eeteti en geestigheid ; zeggende, dat by alle fpys, zo ras hy dezelve geëeten halt, in geest wist te veranderen: eens deedt hy
hem enkel water drinken, terwyl het overige gezelfchap Champagne wyn dronk: misfchien om de te groote vlugheid te maatigen.

NECDOTZ VAN DZ GROOTEN MILTON.

ácoBus BE I, nog Hertog van Tork zynde , gaf een bezoek

aan MILTON : In den loop huns gefpreks vroeg de Hertog
Jaan
den blinden Dichtèr : ;,i Of by niet dagt , dat het verlies

„ zyns Gezigts een oordeel des Hemels was , tot ilraffe dat
„ by tegen zyn Vader, CAREL DEN I,gefchreeven hadt?"
MILToN gaf hier op dit merkwaardig antwoord. Indien

uwe Hoogheid denkt , dat de rampen , die ons hier op Aarde
bejegenen , kenmerken zyn van 's Hemels wraake: wat zullen wy
dan moeten zeggen van het lot, dat uw Vader, den Koning , is
overgekomen P 'Volgens deeze veronderflelling moet 's Hemels
misnoegen veel grooter tegen hem dan tegen my geweest zyn;
want ik heb alleen myne Oogen, en hy heeft zyn Hoofd , verloeren!
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EXTRA WAARNEMINGE4 DE9 I OtJf STE DAGEN tit xÈzi z WINTFI^..
Deze aanteekeningen zyn gedaan tn't vier volmaakt gelykwyzende Thermometers in glazen
tuben , alle van P. WAST EN zooNrN, waar van twee dezelfde zyn die op dezelfde plaatzen
den 28 7nli en 2 Aagr 1783 d£ hitte op 92 gr. hebben aangewezen'; in funeltende fneeuw
teekenen ze alle 3af gr. en één daarvan, uit den Tubus genomen, en in een merhgzel van
natte Sneeuw en Zout gedompeld, daalde tot 6 gr. onder O.
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1716, doet den feilen Qoatentwiutl,

MENGEL WERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,hONSTEN EN WEETENSCUAPPEN,
BE TREKKELYI{.

RECTVAARDIGHEID , rE HOOFDDEUGD DER REGTEREN
OF REDENVOERING OVER DEU't'. XVI. 20.

Geregtigleid, Geregtigheid, -zult gy najaagen.
Door ALEXANDER GERARD. D. D. & Prof. Theo!.
te Aberdeen.
e Pligten, welke op ons rusten, kunnen zeer gevoeg
D
lyk tot twee hoofdrangen gebragt worden : Pligten,
itaamlyk , die tot allen, zonder onderfcheid, behooren^
en die Meufchen, in zekere posten geleld, betreffen.
In zommige gevallen zyn de Pligten van den laatstgemelden aart geheel verfchillend van de eerstgenoemde
foort. Byzonclere omflandigliecien in den hand eens zckeren rangs van Menichen geeven hun gelegenheid tot het
beoefenen van zekere Deugden , en het waarneemen van
zekere Pligten , welke in andere niet te pasfe komen.
Dus komen de Pligten van Onderwerping alleen by den
Onderdaan, niet by de flooge Overheid, te pasfe: en aan
den anderen kant , behooren alle de Deugden , die de
handhsaving van Burgerlyk gezag betreffen. , byzonder by
de Beheerfchers der Volken. Amptloozen hebben geene
gelegenheid tot derzelver betragting.
Maar , ir. de meeste gevallen , komen de Pligten van
een Mensch, en die van den Mensch in zekere Waardig
gefield , eenigermaate overeen. Onze Pligten beant--heid
woorden altoos aan den ftaat, waar in wy ons bevinden; doch de flanden van alle Menfchen faeminen zamen
in veele van de voornaamfle byzonderheden, en fchenken
dus aan alten gelegenheid tot liet beoefenen van de aan
Alle de hoofdpligten van Godzalig -gelnfPit.
Liefde , Regtvaardigheid en Maatigheid, behooretz-heid,'
bnvermydelyk tot een ieder uit eene Vronre gehooren,
tot de Overheid en den Onderdaan, tot den Leeraar en
het Volk , tot Lieden van hoogen en laagen Rang, tot
Ryken en Armen ,tot Ouden en Joneren. Maar, nogthans,
behelst de (tand van ellen rang eeriige byzondjere omffian•
VI. DEEL. AMENGELW. NO. a.
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digheden, die verfcheide Pligten van algemeené verbintënisfe byzon^ler op zekere Perfoonen doen klemmen, of
hun tot het volbrengen daar van meer dan anderen aan
Zodanige Pligten mogen aangemerkt worden als-zetn.
byzondere Pligten van dien Stand, welke dezelve op die
wyze vordert.
Het zou gemaklyk vallen hier eene menigte van voor
te haaien. Dan ik bepaal my tot mynen Text.-beldnop
Alle. Menfchen moeten Regtvaardig zyn; de verpligting
tot Regtvaardigheid is volilrekt en onvertnydelyk ; de
fchennis van dezelve fielt den Mensch bloot voor schande
en verfoeijing; deeze Pligt, nogthans , voor allen van
eene zo heilige en onfchendbaare verbintenislè, wordt byzonder voorgefleld als cie Pligt der Regteren. GOD hadt
tot MOSES gezegd , Regters en 4mptlieden zult gy u fellen
in alle uwe Poorten , die u de lHEERE wive GOD geeven
zal , onder uwe Stammen , en 'er bygevoe d wat derzelver
werk zou weezen , dat zy het Volk richten met een gerichte der Geregtigheid. Zich voorts tot een ieder hunner
wendende , als of zy reeds het Ampt bekleedden, vermaant by hun tegen de gewoone krenking des Regts ,
Gy_ zult het Gerichte niet buigen; gy zult liet aangezigi
stiet kennen; ook zult gy geen gefchenk neemen : want het
gefchenk verblindt de oogen der tyzen, en verkeert de
woorden der Regtvaardiren : by herhaalt de verpligting
tot het betragten dier Deugd, Geregtigheid , Geregtigheid
zult gy najaagen. Deeze wyze van uitdrukken in 't oor
vol kragts, en behelst niets minder dan ,-fpronglykeis
Gy zult ftipte Regtvaardigheid in agt neemen; Gy zult
niet onvermoeiden vlyt de Regtvaardigheid handhaaven;
Gy zult ftandvastig weezen in de Regtvaardigheid .te betragten. Men vindt in dc Heilige Bladeren veelvuldige
bevelen van dien nadruklyken aart.
De Algemeene Pligten der Menfchen ftrekken , om zeer
in 't oogloopende redenen, meest tot Stoffen der openbaare Redenvoeringen. Dan de betragting dier Pligten,
die Benen byzonderen Rang van Menfchen raaken , is dikwyls van zo groot eerie aangelegenheid voor hun eigen
Charac`ler, en voor de belangen der Maatfchappye, en zo
noodzaaklyk om de goedkeuring van GOD weg te draagen,
als het waarneemen van hunne Algemeene Pligten; en
misíiagen in 't geen tot onzen onderfcheiden Rang behoort , zyn zo groote vlekken, gaan van zo verderflyke

-

gevolgen vergezeld, en zullen door coD zo zwaar geftraft
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worden als Benige andere Ondeugden. Zy leveren, uit
dien hoofde, zeer gefchikte onderwerpen op tot openbaar
Onderwys, inzonderheid als de Tydsomflandigheden on:t
uitnoodigen tot derzelver overweeging. — In dit laatfte
geval is de Aanipraak bepaalder dan in het eer[Ie ; maar
dezelfde beginzeis, die het, ten allen tyde , voeglyk maaken, de algemeene Leeríl:ellingen en Pligten des Christendoms ook den zodanigen in te fcherpen , wier bekwaamheden hun in Haar Hellen om de kennis daar van voor zich=
zelven te. verkrygen, leeren, dat het voor ons niet onvoegelyk is, nu en dan, een gedeelte der Toehoorderen te
herinneren , 't geen zy weeten dat byzonder op hun rust.
De tegenwoordige gelegenheid zal het dan billyken, dat
wy tra sten te doen zien, dat ítrikte en onbuigzaame Regt=
vaardigheid byzonder de Deugd is van alle R>Lrgters , Overheden en Regeerders , en aan te wyzen waarom deeze
Deugd het Pronkcieraad van hun Character uitmaakt.
Om dit oogmerk te bereiken, zal liet genoeg weezen op
te merken , dat Regtvaardigheid onmiddelyk verbonden is
niet liet einde van hun Ampt; — dat zy byzondere gelegenheden hebben tot liet handhaaven daar van; -en. , eindelyk , dat zy onder eene byzondere verpligting
daar toe liggen.
VOOR EERST, Regtvaardigheid is onmiddelyk verbonden met het einde van het Ampt, 't geen Overheden,
Regters en Regeerders bekleeden.
Elke Leevensttand, de laaglle niet uitgezonderd, vordert eenige byzondere pligten van die in denzelven ge
elke Leevensfland behelst eenige om"-platszyn:w
1landigheden daar aan eigen, en is gefchikt om- te beantwoorden aan eenig nut oogmerk, 't welk niet kan beantwoord worden zonder het waarneemen van eenige daar
mede overeenl'cemnnende regelen. De Handwerker moet
eenige dingen volbrengen, niet gevorderd van andere
Menfcben, ten einde by zyne bezigheid zo nuttig voor
de Maatfchappy doe worden , als dezelve behoort te zyn.
Met hier in gebrekkig te weezen , is by gebrekkig in zyn
eigen beroep. En gebrekkig in zyn eigen handel te zvtt
is , voor ieder Mensch , dubbel misdaadeg: dan in de langere
Leeveri arden, trekt liet onze aandagt zo zeer niet, dewyl derzelver eindoogmerken minder gewigtig zyn.
De hoogere Bezigheden zo wel als de laagere, zvII
rechtflrceks ingerit tot zekere einden , om welke te hereiken zekere Deugde.: byzonder vetei-scha worden. Gegit l
I) à
-
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brekkig te weezen in het betragten dier Deugden verydelt
het einde diens Ampts, en is onbet'caanbaar met deszelfs
-tvaarneeming. De hoogere Bedieningen in de Maatfchappy .iyn ingefleld tot gewigtige oogmerken; het misfert
dier oogmerken baart groote en wyd[lrekkende onheilen;
en, daarom, worden de Ondeugden, hier toe firekkende,
in Menfchen, met waardigheden bekleed, met een byzonderen afkeer befchouwd. De hoogheid der Bedieninge,
liet gewikt van het einde waar toe dezelve (trekt, vereenigen zich met onze gevoelens, verwekken eene aandoe
-nigvaolrekt yhidnobetamlk
de Ondeugden rechtílreeks ftrekkende, tot verwoesting van
dezelve , en doen ons de daar tegen over gefelde Deugden,
in een byzonder gezigtpunt befchouwd , aanzien als onze
goedkeuring by uttitek waardig , en het cieraad uitmaakende van het Chracter der Menfelien in dien Leevensífand.
Elk Beroep van openbaare aangelegenheid , in de Maatfchappy, heeft eene daaraan beantwoordende Welvoeglykheid
van Chara &er , , daartoe behoorende : en deeze welvoeglykheid beftaat altoos in het bezit dier Deugden, welke vol
wel waarneemen van dat Beroep.-ilrektnodgzyh
Door andere Deugden vercieren de Menfchen leun Bernep:
maar die Deugden, welke het eigenlyk welflan.dige daar
van uitmaaken , moeten waargenomen worden, om het ontluisteren te voorkomen.
Van alle Deugden is Regtvaardigheid de noodzaaklykfte
om de verrigtingen eens Regters te volbrengen , en aan het
einde zyns Ampts te beantwoorden. Alle Deugden be.
hooren in hem gevonden te worden; het voegt den Man,
boven anderen verheeven door zyn rang, gezag of raagt,
uitmuntender te iveezen dan zyn Naasten (*), en algemeene Deugdzaamheid is de daadelyk uitneemendheid,van den
Mensch. Elke ondeugd is laag, en brengt iets gemeens
in 't Character; doch alle foort van laagheid is onvoegelyk
voor _Perfoonen , wier Rang eerbied inboezemt, wier ge
voorwerp is van eerbiedenisfe, en niet flaande ge--zaghet
houden kan worden zonder zich te gedraagen overeen
denkbeelden en gevoelens der geenen , die aaii-komdeigt
hun onderwerpen zyn. - Veele byzondere. Deugden
zyn. in verfchillende opzigten, hyzonder noodig ten fleunvan 't gezag der R egteren, en tot het behoorelyk volbrengen der Pligten huns Leevensflaats; de tegenovergeftelde
On(*) Spr. XII. 20
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Ondeugden wederftreeven dit einde, en zyn, te dier oor
voor eenen Regeerder. Maatigheid,-zake,onvgly
zelfsbeiluur, bedaardheid van ziel, Geregeldheid en Deftig.
heid pasfen denRegter; Ligtvaardigheid, Losbandigheid,
Opvolging van zinlyke lust , misttaan hem. Deeze Deug
voegen aan , deeze Ondeugden zyn geheelonbeftaanbaar-den
niet , de verhevenheid van hun Rang, met de ernsthaftig.
heid van hun Charaáter,met de ulaatlykheid van hun Ampt,
met de infpanning en werkzaamheid der ziele, daar toe
noodig. De laagheid deezer Ondeugden, gepaard niet het
denkbeeld van Menfchen , die als 't ware de Vertoonders
zyn van den Staat, en de eer van denzelven moeten ophouden, bevat een ongefchikt mengzel op, 't welk nood
onbevallig moet weezen, en aantlootlyk in het oog-wendig
des befchouwers. --- Desgelyks is Godsvrugt een'noodzáaklyk vereischte in zyn Character, en eene onvermydielyke pligl voor den geenen aan welken eenig deel des Beftuurs
is toevertrouwd: Ongodsdienftigheid, zelfs den minften
zweem daar van ,voegt hem niet. Zy zyn de Schut-en Scherm
Vrede en de goede orde der Maatfchappy, cn-hernvad
moeten, gevolglyk, ook de Schut- en Schermheeren, de
vrienden van den Godsdienst, weezen, zonder welke dieVrede en Orde niet bewaard kan blyven. Hun vencceven rang zal
kragt byzetten aan het voorbeeld van Godsvrugt door hun
gegeeven, door de beoefening van dezelve algenieener te
n onder hunne minderen, zullen zy de zegeningen,
to
de Godsdienst aan de Maatfchappy toebrengt, verw
menigvuldigen. Godsdienst zal het meest vermogend beginzel weezen van die onpartvdige en beftendige Regtvaardigheid, op welker handbaaving van de Regteren die Maat
heeft. Doordrongen van waare Godsdien--fchapyeis
tigheid , zal deeze G o D fleeds aan hun voor oogen (lellen in
het licht, waarin de Pfaimdichter ITEM vertoont: coD /laat
in de vergadering GODES; by oordeelt in het midden der Goden.
Hoe lang zult gy lieden onregt oordeelen , en het aangezigt
der Godloozen aanneemen. Doet regt den armen en den weezen; regtvaardigt den verdrukten en den armen. Verlost
den armen en den belaoettigen , rukt hem uit der Godloozen
hand (*). Gierigheid is zeer onbeftaanbaar met het
Charaéter eens Regters; de laagheid deezer Ondeugd ver.
nedert hem; doch de onbeftaanbaarheid komt voornaam
voort daar uit, dat ze zo zeer ftrydt met het einde zyner-lyk

Le-
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lie.lieninge, en rechtflreeks aanloopt tegen de Regtsoefe.
fling, zyn onmiddelyke pligt : wanneer de eifchen der Gierigheid zich mengen i;i zyne Amptsverrigtingen, zullen
zy alle bedorven worden : want het gefchenk verblindt
den ziende , en her verkeert de zaak des Regtvàardigen,
Geheel ontflagen te weezen van de slordige Gierigheid
is noodig in een Regter te behoeden voor het vermoeden
vin omkooping, en uit dien hoofde fnood te worden,
Eerie ziel Gierigheid haatende, vol van Edelmoedigheid,
verheven boven alle aanlokzelen der rykdommen, is noodig , om aan zyn Charaher de voeglyke grootheid te geeven,hem tegen allen gevaar van omkooping te behoeden,
en een algemeen vertrouwen op zyne braafheid te (tellen.
Maar deeze Deugden dienen meer van ter zyde tot het
bereiken van het einde deslegterampts, dan Regtvaardigheid zelve. Andere Deugden bevorderen dat einde door
de tusfchenkomst van iets anders, waartoe zy medewerken. Regtvaardigheid werkt dit onmiddelyk uit, zonder
dat iet anders 'er by kome. De handhaaving van Regt
zelve, is het naaste middel om te beantwoorden aan de,
oogmerken van het Staatsbeffuur; een der voornaamfte
wegen, langs welke andere Deugden daar toe medewerken,
he(làát hier in , dat zy veel toebrengen tot een ftandvastige en kragtdaadige beoefening van ongekreukte Regtvaardigheid. --- Onregtvaardigheid vernietigt rechtftreeks,
en uit zichzelven , deeze oogmerken , en is 'er , iii al pzigten, onbeilaanbaar mede : andere Ondeugden kante er
zich, by wylen, zeer fterk tegen aan; doch altoos meer
zydelings en op eenigen affland; dikwyls den weg tot
Onregt baanende.
Met een woord, Overheden en Regters bekleeden deeze
, ten einde zy Regt en Geregtigheid oefenen: dewy!-plats
hun Ampt van Godlyke Aanilellinge is , verpligt G o D zel
ve hun hier toe : elke áfwyking van Regtvaardigheid is
eene volkomene omkeering van het einde waar toe zy
verordend zyn. Regtvaardigheid is , derhalven , hun byzondere Deugd , behoorende onmiddelyk tot het voeglyke
buns Charaéters.
TEN TWEEDEN. Regeerders en Regters hebben, uit
hoofde hunner Amptsbediening, gelegenheid tot veele uit
geheel aan hun eigen.-oefnigvaRtrdhei,
T. Q der oorzaahe, mag de Regtvaardigheid aangemerktQ
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worden, als , op Gene byzondere wyze, de Deugd van hun
Character en Leevensftand.
Ieder amptloos Mensch heeft gelegenheid tot veele betooningen van Regtvaardigheid. Alle de deelen van onzen handel niet onze Medemenfchen verfcha#fen ons gelegenheden om ons te onthouden van hun te benadeelen,
om elk te geeven wat hem toekomt in eere, in goederen,
om gedaane beloften gefland te doen, het toevertrouwde
pand zorgvuldig te bewaaren en over te leveren. De
eenpaarige beoefening deezer onderfcheide pligten van
Regtvaardigheid geregtigen ieder Mensch, hoofd voor
hoofd, tot den tytel van een Regtvaardig en een Eerlyk
Man: het misten , in eezer opzigten, zou hem eenigermaate dat Charact
derven,
Regters hebben gei
net andere Menfchen, dat zy
alle deeze Pligaen des
elykfchen Leevens volbrengen;
want hunne verbintenisfen niet het Menschdom zyn, ten
uiterlyken aanziene, dezelfde met die van andere 1M9enfchen. Doch de volkomenfte betragtiug dier pligten is
niet genoeg om een Regter een Regtvaardig Man te maaken. Veele andere betooningen vats Regtvaardigheid rusten zo onvermydelyk op hem , als eenige van doezen op
andere Menfchen. 1-Iy moet Regt verfchaf en aan de zo
niet kunnen doen , regten tus--danige,'tzhlv
fchen den Man en zyne Naasten. De arme Man, die
zelve de verdrukking der Grooten niet kan wederlaan ; de
vreedzaame Man , die geplaagd wordt door de inbreuken
des geweldigen; de Wees, wiens Regten bekort worden
door den onmedoogenden , eischt de befcherming des Regters, en kan alleen van dien drukkenden overlast ontheeven worden , door de zaak te zyner kennisneeming te
brengen. — Verschillen, ontílaande uit de onkunde of
blinde zelfsliefde van anders welgefchikte Perfoonen,
kunnen alleen beflist worden door de meerdere kunde, en
onpartydigheid des Regters. — Wanneer misdryven byzondere Perfoonen beledigen, of de algemeene rust flooren, moeten zy, by de braafheid des Regters, na redmiddelen uitzien. Het behoort tot zyn pligt, in elk geval , naar billykheid, te handelen, gefehonden Regten te
handhaaven, onregtmaatige eifehen te ontzeggen, onheil
aanbrengende misdryven te ftraffen. Floe wyd uit
dan de kring niet der Openbaare Regtsoefenin--geItrkis
ge, welke de Regeerder en Regter befchryft? In ieder
geval van openbaar Regt is het by hem eene geweetensD4
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Zaak, te doen was regt is: anderzins verzaakt by het
Character: van een Regtvaardig en Eerlyk Man, op dezelfde wyze als een ander Mensch 't zelve zou verbeuren ,wanneer men hem kon overtuigen van de overtreeding des gemeenen regts. —Wyders moet de Regter verheeven zyn boven allen invloed van Menfchen gunst of ongunst-, van allen
beweegreden van belang: in zyn openbaar Character moet
by weigeren te voelen, 't geen beminnelyk is te voelen, en
op te volgen, in 't burgerlyk leeven , de inboezemingen van
genegenheid, van bloedverwantfchap, van vriendfchap,
van medelyden : hy mag niet toelaaten, dat of de bewondering
van iemands algemeene zedelyke waarde, of verfmaading
zyner hebbelyke fnoodheid , ens die in 't gemeene
lee ven met roem mogen opge worden, zich in zyne
befluiten mengen. Op 't ooge dat hy ten Regter[loel
opklimt, mag hy geen Mensc ' naar den I1^eefche kennen *) , by moet volftrekt aflaaten eenig Mensch in een
ander licht te befchouwen, dan het licht waarin by voor
juist in het tegenwoordige geval. Gy zult geen onregt-komt
doen in het G r egte : gy zult liet aangezigte des Geringen
•

niet a ran, e;n:n, noch des GGrooten 'angezigt voortrekken; in
ger e,tigleid zElt gy uwen Na'csten rigteir(t).

Inn DERDEN. Regtvaardigheid mag aangemerkt worden, als, op eene byzondere wyze, behoorende tot Regeerders, Regters en Overheden; dewyl zy onder eene
byzond-re verpligting tot dezelven liggen.
Men zal , by behoorelyk onderzoek , bevinden , dat
onze wyze Schepper, in het vormen der Menschlyke Natuur, elke Deugd aangedrongen heeft door f'caavingen,
welker ílerkte nauwkeurig geëvenredigd is , naar de maate , in welke die Deugd noodzaaklyk is tot liet Menschlyk leeven en de 1\laatfchappye. Regtvaardigheid
is volilrekt noodig tot veiligheid des Menschlyken leevens
en het betcaan der Maatfchappye ; de algemeene fchennis
daar van zou de onheilen en rampen des Menschdoms
vermenigvuldigen , en de mogelykheid der zamenwooninge
vernietigen. Iliero n is de handhaaving des Regts verzekerd door de fterk(le drangmiddelen. Deeze is -een van
die Deugden , welke het Geweeten ons doet voelen dat
van gene heilige en on£chendbaare verpligting is; de overreee
(*) 2 COR. V. Id.
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treeding daar van , door anderen , verwekt onzen affchrik en
verfoeijing ; de bewustheid der overtreeding daar van in
onszelven , verwekt knaaging en zelfveroordeeling ; in
beide de gevallen gaan onze gevoelens vergezeld met een
leevendig begrip van verdiende ongenade en ftraffe. Onderfeheiden uitocfeuingen van dezelfde Deugd zyn, in
gevolge van deeze geileltenis onzer Natuure, meer of min
(rikt verpligtcnd , naar gelange van derzelver noodzaak
Alle Menfchen zyn on--lykheidn'tmsc v.
losmaaklyk verbonden tot elke daad van Regt , welke
hun in hunnen fiand voorkomt. Blaar Benige betooningen
van Regtvaardigheid zyn noodiger dan andere, en daar
meerderheid dier ver-omvanftrikebs.D
niet te bemerken , de overtreeding daar van niet-pligtne
strenger te veroordeelen , geen geweldiger affchrik daar
van te hebben , dezelve niet toe te ichryven aan een
grooter fnoodheid en fchreeuwender wanverdienílen , zou
een verkeerdheid van begrip en eene bedorvenheid van
ons geweeren aanduiden. Dezelfde Deegden, en
dezelfde beoefcningen daar van , zyn weezenlyker tot het
onderfteunen der Maatfchappy in eenige Characters dan in
andere : en het is een gevolg van het maakzel onzer natuure reeds aangeweezen , dat elk onbedorven hart ze ,
naar maate , verpligtender vindt.
Deeze beginzels , blykbaar gegrond op de gefleltenis
der Menschlyke Natuur, zyn genoeg om de Overheden
en Regters te overtuigen , onder eene byzondere ver
liggen tot Regtvaardigheid. Alle Onregtvaardig.-pligtn
heid is verwoestend voor de Maatfchappy, maar veel ver
als dezelve valt in Regters, dan in hyzondere-woestndr
Perfoonen. Regtvaardigheid is in alle Menfchen heilzaam
voor de Maatfchappy; maar in Regters is dezelve nog
veel heilzaamer.
Elke daad van Onregt brengt daadlyk nadeel toe aan
den Man door dezelve beledigd; maar een onregtvaardig
oordeel befchadigt met bykomende bezwaarenisfen : dewyl
het gefchiedt onder de gedaante des refits, en den beledigden Perfoon behandelt als ware by fchuldig. Amptlooze Lieden (laan alleen tot weinigen in betrekking, en
kunnen dus flegts weinigen, door hunne Onregtvaardigbeid, benadeeld worden doch de Onregtvaardigheid eens
I. egters firekt zich wyder uit ; deeze benadeelt alien,
die tot deszelfs Regtsgebied behooren. Het Onregt, door
byzondere Perfoonen aangedaan , kan geweerd of vergoed

1)5
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worden door de Regtvaardigheid des Regters; maar, in.
dien de Regter onregtvaardig is, wie zal diens Onregtvaardigheid bedwingen ? Het gevaar is zo groot en zo
tastlyk , dat in eiken Staat hooger Regtbanken beftemd
zyn , om de onregtvaardigheid der laagere te regt te bren,
gen. Maar , indien de hooger Regtbank bedorven is,
wordt het kwaad onverbeterlyk ; dan klaagen de onder
te vergeefsch , zy zugten in 't heimlyk , en-drukten
fchroomen herftel te zoeken : dan heeft de verongelykte
Man, die de ftoutheid hadt om herftel van zyn gefchonde
regten te zoeken, de kwelling om die fchennis bekragtigd
te zien , en verdubbeld door zyne poogingen om dezelve
te vermyden; dan bevindt hy, die, van een gering kwaad,
hem aangedaan, zich zogt te verdeedigen, dat zyne poogingen in zyn verderf eindigen; dan verhoogt de Godlooze
zyn hoorn; hy gaat naar zynen boozen wil te werk, het
Land en alle zyne Inwoonders verfmelten (*) en alle de fundamenten der aarde wankelen (t). Vergoeding te zoeken
van de onbillykheid eens ondergefchikten Regters,, is dik,
wyls drukkende; de zwakke kan verdrukt, de armen geplaagd worden door de Onregtvaardigheid van den geringlien Overheidsperfoon ; zy kunnen hunne zaak niet ver
dezelve onwederfpreeklyk goed is ; zy-vorden,fch
moeten bedorven nederzitten , om een dieper poel van
verderf te ontwyken. Het enkel vermoeden van
Onregt in de Regters is van verderflyke gevolgen : het
berooft de Menfchen van dat bezef van gerustheid, welke noodig is tot het genoegen des leevens,en een der gelukkig(te uitwerkzels mag genaamd worden van een Vry
Staatsbeftuur ; het vervult hun, met eene fleeds ontrustende vrees, dat hunne bestgegronde regten voor inbreuk
bloot ftaan; het doet hun fchroomen dezelve te verdeedigen als zy aangetast worden ; het vernedert en plaagt
hunne zielen met alle die verfchrikkingen welke de Onderdaanen van eigendunklyke Overheerfching bevangen ;
het vervult hun met het akelig denkbeeld, dat zy alle
hunne goederen op eenen losten voet bezitten. Zegt elk
gevoelig Hart niet, dat de onzekerheden, de angílen, en:
vervaardheden van deezen toelland, weezenlyke en hoogst
-fmertlykbzwan?

Regt('`) PSALM. LXXV. 3, 4 S.
() PSALM. LXXXII. 5.
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Regtvaardigheid is zo veel der Maatfchappye hoogst
voordeelig als noodzaaklyk. De algemeene betragtiug
dier Deugd levert een der hoofdtrekken op in de Fabel
der Gouden Eeawe; de gelukzaligheid van dat Tydperk
fchryven de Dichters voornaamlyk daar aan toe, dat men
van geene Misdaaden , van geene Onregtvaardigheden,
wist. De onvolmaaktheid en bedorvenheid des Menschdoms maaken het onmogelyk , dat deeze versiering ooit
een daadlyk beílaan kryge. Onomkoopbaare Regtvaardigheid , in alle de Regeerders des Volks, brengt de Maat
een ítaat, welke 'er naast by komt. In dien-fchapyin
Haat mogen 'er verongelykingen plaats hebben, zy worden fchielyk en zeker te regt gebragt; misdryven mogen
'er begaan worden , doch zy gaan niet ftrafloos door,
fchoon gepleegd door den groottien en aauzienlykflen in
den Lande; ieder Mensch bemerkt dat alle zyne regten
in, veiligheid zyn , dat, indien ze aangetast worden door
de boosheid van byzondere Perfoonen , zy befeherming
zullen vinden in de braafheid des Regters : het bezef van
deeze veiligheid (lelt elk hart gerust, verfpreid eene hel
maakt elks leeven vergenoegd.-derhioplkswzn,
Indien, derhalven, de noodzaaklykheid en weezenlyke nutheid eener Deugd, de maat is, naar welke
wy de verpligtiiig daar toe moeten afineeten, welk eerie
verpligting kan dan verbindender weezen clan die der Reg.
teren om liegtvaardig te zyn?
Regtvaardigheid voegt byzondere Perfoonen alleen uit
kragte van derzelver eigen verpligting, zy zyn 'er onvermydelyk toe gehouden; Regtvaardigheid voegt Regters,
uit hoofde van dezelfde verpligting ; doch zy zyn 'er ook
toe verbonden door andere verpligtingen. Getrouwheid verpligt 'er hun toe de handhaaving des Regts is
een pand hun aanbevoolen. 't Is, in de daad, een fiellige last, door de Maatfchappy ieder opgelegd, ja het is
de uitdruklyke last van GOD zelve voor eiken Regter,
wanneer de Godlyke Voorzienigheid hem tot die bediening
roept. Ziet , luidt de taal der Heilige Schrift, wat gy
doet, want gy houdt het Geregee niet den Menfche; snaar
den HEERS, en by is by u in de maken van het Geregte.
:Nu dan, de verfchrikkinge des HEEREN zy op olieden:
want by den nanr.E onzen GOD is geen Onregt; noch 4an.,

seeming van Perfoonen , noch ontvanging van gefchenken.
---- Do alzo in de vreeze des HEEREN, met getrouwheld
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beid en met een volionien hart (*). Door liet aarvaarden
hunner Amptsbediening verbinden zy zich ftilzwygend,
doch zeer ftaatlyk , getrouw aan con, getrouw aan de
Maatfchappy, te weezen; dat zy de Regtszaaken tusfclien
hunne Broeders zuu! enc hooren , en regtvazrdig oordeelen tusfclien den Man en zynen Naasten. Neemen zy het aangezigt der Perfoonen aan (t), of verkeeren zy het Regt (9),
zy tnaaken zich aan valschheid en trouwlooslleld zo wel
als aan onregtvaardigheid fchuldig.
De heerfchende gevoelens des Menschdoms wettigen
het befluit, dat Regtvaardigheid byzonder de pligt is der
Regteren, en bevestigen de redenkaveling door ons aan
Ongekreukt Regt , en zelfs onverdagte Regt--gevord.
vaardigheid, wordt geoordeeld zo weezenlyk tot het CharacRer van een Regter te hehooren, dat een Perfoon, die
eenige byzondere verpligtingen , daar toe behoorende , ver
-warlosde, gmnitdesMchom,
deswegen onbekwaam zou zyn om het Regterampt te bekleeden. In een Regter zou elk foort van bedrog en
onregt , onvoeglyker, fnooder, onvcrfchoonlvker, dan in
iemand anders, gekeurd worden. Was zyne'Regtvaardig.
heid in zynen burgerlyken wandel ,geheel onbefinet , heb
als Regter, zou zyn agting ge--belykOnrgtvadih,
heel krenken : een enkel voorbeeld van voorbedagt onregt
zou zyn naam een onuitwischbaare fchandvlek aanwryven. De fchrik voor zyne Magt, of het ontzag voor zyiien Rang en Waardigheid , mogen de Menfchen heweegen
hem in flilte te veroordeelen , en uitwendig eerbiedenis te
bewyzen ; zulks moge beletten dat hy ontdekke hoe laag
hy flaat by alle Braaven; doch zy kunnen de gevoelens
van een eerlyk hart niet onderdrukken. De eerbied voor
cie Regterlyke Bediening zelfs verandert van natuur , en,
in flede van over te gaan op den Perfoon, daar mede bekleed , wordt onze verontwaardiging gaande tegen hem :
dewyl hy zyn Ampt misbruikt en onteert. Vroegere Eeuwen hebben voorbeelden opgeleverd van Regters , die voor
zeer willekeurig en onregtvaardig bekend ílonden; zy waren een fchrik hunner Tydgenooten; en de Onpartydigheid
der Gefchiedenisfe heeft hun gebrandmerkt met dieper te,
'

ken

(*) 2 CHRON. XIX. 6. 7. 9,
(t) DauT. I. t6. t7,
(5) I\IICHA_, 111. 9.
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kenen van Oneere , dan de fnoodite Misdaadiger ooit ver
geweest, waar in men zo -wezn.'EryTdpk
aangemoedigd-danigeRtrsopz,ndefu
werden door de Dwinglands der Landsbelluur ieren , of
door de dolle partyfchap des Volks; doch deeze Tydperken zyn aangezien , en zullen altoos aangezien worden, als
de flegtfte en fchandelykí}e in de Gefchiedenis des Menschdoms.
Indien wy nu beweezen hebben , dat Regtvaardigheid
het naaste en onmiddelyke werktuig is om het einde van
het Ampt der Regeerderen , Overheden en Regteren , te
bereiken ; ---- dat zy alleen gelegenheid hebben tot veele gewigtige Geregtsoefeningen; dat zy onder eene
byzondere verpligtmg daar toe liggen; mogen wy
dan niet veilig befluiten , dat Regtvaardigheid byzonder
hun Deugd, het eigenlyk voeglyke, en tiet onmisbaar cieraad van hun Character uitmaakt ?
Indien deeze
grondhelling doorgaat , is het gevolg dnidclyk en onlochenbaar,, dat alle Overheden en Regeerders liet Regt met
onkreukbaare trouwe moeten aankleeven • 't zelve niet
allen yver , en de grootffe zorgvuldigheid , handhaaven.
Dit gevolg verdient de aandagt niet van flegts
eenige weinigen. Het bepaalt den pligt niet alleen van
Mannen, die altoos op den Stoel des Regts zitten , niet
alleen van Overheids-Perfooner, voor eenigen tyd ; maar
ook van allen die tot Gezwoornen geroepen worden in
openbaare Regtsgedingen, of tot Scheidslieden in byzondere gefchillen. ,— Ieder Mensen kan zich , en de
meesten zuilen zich, ten eenigen tyde, in eene omfiandigheid gefteld vinden , waar in de Regtvaardigheid ,
thans befchouwd , op eene byzondere wyze van hun
geeischt wordt ; en, wie zy • ook mogen weezen , zy
gedraagen zich laag en fnood , als zy hunne Regtvaardigheid laaten wankelen.

WAARNEEMING WEGENS PENE LANGDUURTGE GELUWE,
DIE DOOR HET 011m Reciiii 1S GENEEZEN.

Door * * * M. D.
jet is eene algemeen bekende zaal,, dat de Geluwe,
Ivan zeer veele verfchillende oorzaaken kan afhangen,
en
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en dat een Geneesheer , deeze oorzaaken nauwkeurig itic
yder byzonder geval moet weeten te onderkennen, wanneer hy in de geneezing gelukkig zal flaagen. — Dit laatt}e
is , in de meeste gevallen , zeer moeielyk ; in zommi ;e gevallen onmogelyk , vooral , wanneer de Ziekte reds lange
geduurd ; wanneer de Lyder reeds in eene foort van
kwaadzappigheid is vervallen; en wanneer de Geluwe ,als
het gevolg eener voorgaande Ziekte , waarvan ons de ei
Historie, en de Géneeswyze, onbekend is, moet-enlyk
aangemerkt worden. In zodanige gevallen, moet
de Geneesheer zyne aandagt voornamentlyk vestigen op
die omltandigheden , welke byna in alle foorten van Geluwe plaats hebben , en welke niet zelden de oorzaaken der
Geluwe, zo wel als de gevolgen., nlerkelyk vermeerderen :
onder deeze omtlandigileden behooren, in het byzonder,
de bedorven fpysverteering, of liever de verhinderde werking der darmen in het algemeen. — Hoe verfchillend
ook de oorzaaken der Geluwe zyn mogen, dit is zeker,
dat 'er in alle gevallen eene belette ontlasting van de galIe, in den twaal:fvinger-darm moet plaats hebben, en dat
vervolgens, uit hoofde van dit gebrek der Galle, als een
der voornaamfie fcheivogten , niet alleen de ontbinding
der fpyzen moet belet, en de floelgang vertraagd worden; maar de belemmerde ontlasting der Galle, in den
twaalfvinger-darm , maakt nog bovendien, dat 'er een zuur
gebooren word, 't welk door eene tegennatuurlyke prikkeling zo wel kramptrekkingen, als ook andere ongeregelde
werkingen der eerste wegen, veroorzaakt. Op deeze
nangeflipte omtlan.digheden, moet een Geneesheer voor
letten , wanneer hy, by zyn onderzoek , niet tot-nametlyk
de waare oorzaaken der Geluwe kan doordringen; en
dan kan het zomwylen gebeuren , dat by op deeze wyze, of de Ziekte zelve by toeval geneest, of ten minden
den Lyder veele verligting aanbrengt. ------- De volgende Waarneeming zal onzen Leezer van de waarheid onzer gedachten overtuigen. Eene ongehuwde Juffrouw,
van ruins dertig jaaren, verhaalde ons, slat zy reeds byna
twee jaaren , aan eene Geluwe gelaboreerd, en dat zy eenige
rllaanden te vooren , in Zeeland zynde , een anderendaagfche Koorts gekregen , en daarvoor verfcheide Geneesmiddelen, en onder anderen zeer veele Purgeermiddelen, dog
geen Kina , gebruikt had ; dat zy van tyd tot tyd zeer
was verzwakt geworden , en , na verloop van vier maanden,
de begin,Zelen van de Geluwe gekreegen, en dat vervolgens

WELGEi`iS $ENtt LANGbUURIGE tELUWEi

59
Bens de anderendaagfche Koortfe in eerre derdendaagrehe
was veranderd: — dat zy vervolgens was geraaden haar
Familie in Amfterdam te bezoeken, om te zien, of niet
misfchien de verandering van Klimaat eenige goede uitwerking op haaren ziekelyken toeland mogte hebbe. Flier
had zy verfcheiden Geneesheeren geraadpleegd: zommigen
hadden haar de Kina laaten gebruiken : anderen wederom,
hadden dit middel afgekeurd, uit aanmerking, dat de. ver
als de oorzaak der Geluwe aanzagen -Ilop,ing,dezy
door deszelfs gebruik zoude vermeerderen; in deezen zukkelenden toefland, had zy haaren toevlugt (zo als het
veeltyds gaat) tot een Kwakzalver genomen, die haar,
door het gebruik van zekere poeijers (die, zo veel Wy
ontdekken konden, meest Kina waren) van de Koortien
geneezen. — Wy vonden de Lyderesfe zeer ongefleld
— behalven de Geluwe, klaagde zy over geduurige
Collekpynen, verlooren eetlust, grooten dorst , en verval
Van krachten: de Buik was flerk gefpannen, de Menfirua.
zeer fpaarzaani en ongeregeld, de Afgang zeer traag: —
de Beenen en Handen min of meer gezwollen; tegens den
avond een weinig Koortfe: niet een woord, alle die ongeznakken, die Bene zo lang aanhoudende Geluwe natuurlyk
ten gevolge moesten hebben. Het was in de maand September, toen wy de Lyderesfe voor de eerlemaal zagen:
— onze voornaatnfle zorge was, om aan haar eerie gefchikte dieet voor te fchryven; inzonderheid raadden wy
haar, zo veel mogelyk, beweeging te neemen. — Het
was ons onmogelyk de wanre oorzaak der Ziekte op te
fpeuren: echter was het ons niet vreemd, (lat het aan.
houdende gebruik van flerke purgeermiddelen eenige
gelegenheid tot de Geluwe gegeevenhad; te meer, daar zy
reeds, vóbr dien tyd, dikwils niet coliekpynen was gekweld
geweest. In deeze onzekerheid beflooten wy, om
eens het Oleum Recini te beproeven, om ten mini}en,
daardoor, niet alleen de kramptrekkingen te ftíllen, en
den floelgang te bevorderen; maar ook inzonderheid dat
te vergoeden, 't welk uit het gebrek der galle in de eerfe wegen veroorzaakt wierd. Wy lieten haar ten dien
einde alle morgen en avonden een halven lepel vol gebruiken, en vermeerderden allengskens deeze gifte tot een
geheelen lepel vol. — Hiermede bereikten wy ons eert}e
oogmerk; de coliekpynen verminderden , de floelgang vermeerderde, en de Lyderesfe vond, na verloop van veertien
dagen, zig eenigzins beter: ----- het water gaf een veel
fler-
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fterker zetzel : wy lieten, vervolgens , de Onderbuik tweemaal
's daags met bootuolie wryven ; en hierdoor wierden de'
floelgangen niet alleen me:rigvuldiger; maar ook de floiren ,
die zy loosde, waren zo taai en tevens zo ftinkend , dat
wy dit als een goed voorteken aanmerkten, te meer daar
de Geluwe dag aan dag verwinterde, en cie Lyderesfe niets
daardoor verzwakte. --- --- - Op deeze wyze hebben wy
byna tw 2e maanden aangehouden , en , tot ons genoegen, de
Geluwe niet alle deszclfs gevolgen zien geneezen.
De nablyvende zwakte hebben wy door een goede dieet, en
het gebruik van een afkookfel van de Kina geueezen. ---Mugelyk , had men dit middel vroegtydiger gebruikt , de
Lyderesfe ware van alle die kwaade gevolgen der Koortfe
bevryd gebleeven.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DE GIER-ZWALUW.

(Volgens den Heer DE MONTBEILLARD , Medefchryver van
den Heer DE BUFFON.)
in 't Lae Gier-zwaluw, heet by
D
tyn Apus; in 't l+ransch, Martinet; in Engeisch,
Great- Shallow, in 't Spaansch, Vinceio; in 't,Hoogduitsch,
ARISTOTELES "A r,v ;
't

Geyr-Schwalb; in 't Deensch, Kirke -muur (vale ; in 't Noor
(vale.
-wegsch,Rin
De Vogels van deeze foort zyn wanre Zwaluwen, en ,
in veele opzigten, als ik zo mag fchryven, meer Zwaluiven, dan alle andere met dien naam in 't algemeen be-

ryempeld: want niet alleen hebben zy de voornaamfle hoedanigheden, welke dit Vogelgeaacht van de overige onderfcheiden, maar deeze in den hoogilen graad. Haar
Hals, Bek en Pooten zyn veel korter; haar Kop en Keel
veel breeder.; haar Vleugels veel langer; zy vliegen veel
hooger en veel fneller, dan de andere, die wy reeds befchouwden,als in de kunst van vliegen zo meesterlyk bedreeven : zy vliegen door noodzaaklykheid : nooit komen
zy, uit eigen beweeging, op den grond, en wanneer zy,
by toeval, daar op geraaken, kunnen zy niet dan zeerbezwaarlyk van eerie vlakte zich weder opheffen : met moeite
kunnen zy op een hoogte , of op een (leen , gekroopen , zich
van haare lange Vleugels bedienen, en dezelve in beweeging brengen: door de kortheid der Pooten, liggen zy als
op
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bpi• den buik; en, in dien Rand, wordt de jar gte - jáate^
vleugelen geeleer. een beletzci ' dau een l ulptniddat, en
dunt atjleen om haar, vrugtloos van den eenen...n* r x[.at}=
deren kant ,te doeg wag g elen. . Indï^n de gropd geheel
vlak en zonder eenige oueffetrheid" was,, zouden de ligtfte
der Vogelen de zwaarstkruipende Diei`en.wgidèn; en a1s
zy zich op een harde en gladde opperv1akte bevonden*
zouden ,zy, geheel riet kunnen voortgaan , .of_:vab, plaats
veranderen, De grond is derhalven voor de :Già-zwaluJvsn een (leen des aanl}oots, .eis zy moeten =deezen, me't
alle zorgvuldigheid, vermyden: , Zy vinden gicJi Verfveegeil ou flerk te vliegen , of volfirekt te rusten. ° Trr 4e
lugt fuel herö,m te zwerven, of in het nest te' ziturn; rs
haar geheele leeven. De eenige middelhand, ;tusfcheti die
twee :uiterften , is , dat zy zich roet de 1i gg lep; vasthbi .
den aan de muuren en aan de fxámmen váp,.L›opwen ; de
dimt . by; het gat van her verblyf zyai, erg yetuolgená al
kruipende zich - na binnen feepen.; c h daar toe bedle.
jpende van Kaaren bek en van alle fteunpnnte ,, i'ellle
zy, kunnen vinden:. doorgaans vliegen zy met volle ,vaart,,
en naa honderd keeren daar, over :heen en .weder,geiwor'Ve;i te . hebben,, in het gat hJaars. verbly£s. , Dit gefchiedk
toet zulk cent fneeid dat Wien ze uit het oog.vprl'^ t -onIkF' te s weeten waar zy gelxlewen ; ayn: men,: zou: bk iïá° iii
de, gedagten komen dat, zy gntzigaar : gewgrdeh
Onderling zyn de Gier- z*aluigen.;zeer'gezellig; maargé^
*el niet, met andere foorten viLn,1Zwgluwen, onder wellterl
men ze nooit aantreft; ook verfchilIen zy van .déze1ve iii
watt en; leeyenswyze , gelyk het vervolg haarer Natuurlyl
HIigtorie :: zal: uitwyzen:Men wil , dat zy zeer
weinig van 't Inflina hebben ; ^ondertusfchen bezitt4u z$ oeg om n onze gebouwen te huisvesten,,, Zonder ,,*telt
Van ons afhanglyk te maaken, , om een vg .boven eed.
aangenaam of gemaklyker verblyf te kiezen. Dit verblyf3
althans in onze Steden , is een gat vpn een muur, nati=
fiver aan den ingang dan verder op: de hooglie hebben dé
voorkeuze , de hoogheid geeft veiligheid; men vindt ze
in ho.oge.toorens , en zomtyds aan de boogen der bi•uggen ; die wel min verheeven zyn , doch waar z ji zich
inastcienkelyk best vérborgen oordeelen : zy nestelen ook_
in holle boomen , en de kanten der rotzen, nevens dd
Tsvrgels , Byenëeters , én Oever -zwaluit'en. Wánnèet zy
ééns zulk een gat ingenomen hebben, komen zy 'er alle
jaarera weder , en weeen het wel van alle de áfideie €d
-
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onderfcbeiden , fchoon het voor ons niets opmerklyks het.
be (*). Men verdenkt de Gier - zwaluwen , en met veel
fchyn van reden, dat zy zich zomtyds meester maaken van
de nesten der Mosfchen; doch, wanneer zy, by haare'wederkomst, de Mosfchen in 't bezit van haar nest vinden,
weeten zy, zonder veel gewelde, 'er zich meester van te
maaien.
De Gier-zwaluwen zyil, van alle Trekvogeien, de laatfie,
die in onze Landilteeken aankomen , en de eerde die ver
Doorgaans vertdonen zy zich eerst op het einde-trekn.
an April of in het begin van May, en verlaaten ons op
'2 laatst' van July; haar optocht is min geregeld dan die
der andere Zwaluwen, en fchynt meer van de ver%hillendbeden der Lugtsgefteltenisfe af te hangen. Zomtyds ziet
then ze in Bourgogne op den twintigilenyan April; doch
die voorloopers moeten verder op: die 'er eigenlyk t' huis
hiooren neemen geen bezit van haar nest vóór de eerfte
dagen van' May. Haare wedérkomst geeveil zy te verftaan
door een groot gefchreeuw ; zeer zeldzaam gaan 'er twee
te gelyk in het zelfde gat, en nooit , na vooraf veel keeien daar om heen gevlóogen te hebben. Zelden worden
deeze twee ' van een derde gevolgd ; doch deeze laatfte
blyft 'er nooit in.
Op onderfcheidè tyden en verfehi lende plaatzen heb ik
tien of twaalf'deezer nesten -der Gier - zwaluwen laaten weg
alle heb ik bykans dezelfde ftoffe gevonden,-retn;i
én floffen van allerlei foort: firoo, koornhalmen, drooge
kruiden , 't►losch , hennip , touw ,' draaden , zyde , een eind
van een herntelynffaart, kleine flukjes , gaas , en andere ligté [toffe , vogelvederen ; met één woord, alles wat
gevol deli wordt op de vuilnishoopen der Steden.
1 laar hoe kunnen Vogels, die nooit op den grond rusten,
dit alles verzamelen '1 Een beroemd Waarneemer veronderltelt, dat zy die veelerleie floffen opvatten, wanneer
zy langs den grond fcheeren, op dezelfde wyze als zy, over
het
(*) Ik ken het Portaal van een Kerk en een Tooren , door

Gier - zwaluwen van onheuglyke tyden her bewoond.
de Heer
HEBaRT, aan wien ik veele Waarneemingen , deeze

De
Vogetfoort betreffende, verfchuldigd ben , hadt uit zyne ven.
Sieren het gezigt op het gat in een muur van een hoogen
voorgevel, waar de Gier zwaluwen geregeld , zints dertien
jaaren , kwamen : het fchynt dat de Vader en Moeder het
verblyf aan hunne Kinderen overleveren.
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liet water fcheerende, drinken. FRISCH feloofde , dat zy h
de lugt dien voorraad opvatten, als de wind dezelve opgeheven heeft; doch men begrypt ligt, dat zy; op de laatstgemelde wyze, weinig zouden kunnen opdoen,: was de
eerstvoorgeftelde de, wanre, ze ; zot. niet onbeken4 kunnen
weezen ir de Steden, waar de Gier-zwaluwen» huisvee sten.
Ik heb niet meer dan één eenig . geloofwaardig Peifoon
aangetrofen, die' eloofde gezien je hebben , (dit was
zyne uitdrukking, 5 dat de Gier- zwaluwen .op die wyze
met verzamelen bezi g waren ; ik befluit „OeT nawen, dat _ze,
geen plaats heeft. Veel waarfchynlyker vend, »ik,_ 't ; geen
my eenige eenvoudige. lieden , ooggetuigen, gezegd: hebben te weeten, dat zy dikwyls de Gier - zwaluwen zagen
uit de nesten van andere Zwaluwen en Mosjchen kende, met de bouwlloffen in haare ,klauwen. »..,'t (.leen de
waarféhynlykheid deezer waarneeminge vgrréerdert is
voor eerst,;, dat de .Nes^eu der Gier-z yaluwe_r^ zainenggfield
zyn_=uit dezelfde!bouwitoffen als die der Mosfctíën. ' Ten
tweeden, dat het bekend is, hoe dè. Gier- zwaluwen , zomtyds , zich 'vervoegen in de' Nesten .van kleine Vogels, on
de eijeren op te eeten, waar uit men mag opnaaken, dat
zy, bouwftoffe noodig hebbende, niet zullen palaaten
,lie nesten te berooven. Wat d,e ? osch. beu r i van yvèl ^.
ke zy zich in groote men igte.,bedignen,.'t ts.zeeritggggmt
lyk dat zy dezelve met laaare, kleine, nlàar, ree`r, fefke,
klauwtjes affcheuren Van, de boomstammen, ; aan welke zy
zich sweeten 'te. hegt.én ; 'dit heeft te meer gronds, daat.
zy ook, gelyk bekend i,^. in holle.boomen .nestelen.
Van zeven Nesten,.gevonden aan een Kerkportaal, op
de Tioogte' van v ftie t^ .voeten boven den grond,, waren
'er ílegts drie , welke de geregelde gedaante pan gen Nest
hadden in het doorfnyden, en waar in men 4e bouwfloffen' eenïgzins' op élkander gewerkt' zag: z Waken fieregelder dan doorgaans in de nesten ,der Mosf hen; die der
Gier - zwaluwen zyn meer met mdscli, min met veeren, gevuld, en doorgaans kléinder.
Weinig tyds , naa dat de Gier -zwaluwen bezit van ecu.
nest genomen hebben , hoort men geltaadig, - ge4uurende,
veilige dagen, en zomtyds 's nagts, een ltlaage i geliid:
op zekere , oogenblikken . denkt men twee ttemtnen
der.
on
fcheiden.te hooren. Is dit eene ,uitdrulking`va
n`..v,éxmaák,
gemeen aan .'t Mannetje en ,Wyfje y is liet eene liefdetoon, door welhen -het Wyfje het Mannetje.,uitnoodigt,,
em de oogtnerketï der Natuure te voldoen', ]jeeze laátíte;.
d
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kisfing. fclt`gtlt de gègrórdíie; té meer, om dat de fiefd
uijg iarï'''het r%1annetje,- *als het' zyne Gádi in Ue lugt
v^lgt', miir'fleépénde Seri aaniigenaarW r is. Men weet niet,
g liet Wyfje; tnét éën Manietje .paart of een gróóter
áWrital'tdehàt i : alles wat' y wéef h is, dat uën , in die
o^mlfan'di eid ", ,dikw ffis :diè crf vier `Gierzwá1 wen róndsám % at ziet ' vliegen, 'en zelfs` de pooreri 'aittfe'èken ,
:gs 't w'nte om zich àaii , den muur te hegw,n ;' doch dit
zouden jo t4ge t ' -kunncu wegzeil vaft het' voorgaande jaar,
el ie -de ,pi áh - hthmer geboorte herkenden: Deeze' 7raa gen
ti., t e ' moeilyke te beantwoorden om dat de Wyfjes by
kans °á*ee1fde• Plïtimadie hebben 'als 'd Mannetje s , èt1 Ii ett
ccldè tèfègenilièill heeft om' ie gëno g van na% té zien,
rot' Fké d5áarn eh etf deezer-'by=zonderheden.
Mëkï ', ¶dogeltjës- hebben , gedudrende'htm •kort verblyf
n onze ` Landftreeken , ffegts° tyd ám ns te broeden
ret' brvd él° Ièticaat dciorgaatis uit vyf witte cities, fcherp
geur , e zee p ' dan the#pig i Sly heb 'er den acht- en
ittl e va ï ap -zien,. ;dle rl^ág niet uitgëbróed wafrt. ` ' ^4*afi neer- de Jongen ' iit ' den do p g'eki'od pe n zyn,
iiaák¢'ri` ` :a , hief' 'in ''geheel 'vetfchlllt'nde van de'Jorlgeti
t' í12 1 Y 2W luwn. hykátis -'geen fluid , 'en vraageti
s h1ll^frvërifáan de Va finer én Moeder 'de ftém der
rt4
Náuure, erf eevén het niets eifchend, l;ebroedzel liet
'Niet' finger dan twée of driemaal daags brengen
^,`+ ëtbEfl ;-&och komen dan ook aan''t Nest met een
in en t and ` ,'van vliegende infedten in den opgefpárden ' bèlt ' áíi efí , `en in den rüimetr krop' bewaard: zy
men ook,' tip dë Spinhekoppen , welke zy in haare''gaten
ó ^9• ár iofriftreeks'' vinden: to haar bek hebben zy zo weiii' ra'g at 'y deezen '.iwakken' prooy 'er niet trede
k&mieii 'veipleften of zelfs beklemmen, en naar welgeval^
?ets behandelen.
tiltrerit het midden van Juny begin en de Jongen te
s1 i4 ; -en verlaaten' welhaast het nest; naa welken ; tyd
de Vader en Moeder zich niet neer met het I oost fchyihen te'blekomiteren. En Ouden en Jongen hebben veel
érliér r 't 'een hun egter 'niet zeer fchynt te plaagen.
uwèi zyn -goed om te eetén , even als alle
IJ Gíél wal
tíl}í3^rerr, wa^ineer ze vet zyn: de Jongen, uit
eibómén' tordan in voye en tsiemon`t voor een
hè
béetie . geIouden. ' Her valt zeer bezwáarlyk de
2ëá
®n ei té á 'í'c ieten, ter oorz'aàkc van de hooge èn fnélle
vuu r: ditch ea; aelheid brez^ t té wet, dat zy stiet
,-

ge;.
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gemaklyk van ftreek veranderen; van dit voordeel bedient
men zich om ze te dooden , •niet alleen met fcliieten , maat
ook met een ftokje; het komt 'er enkel op aár,, dat men
er zich digt by . en op den weg des voorbygangs' vervoege ,.
door op een .toorei t, een bolwerk, enz. te klimmen;
ze op te wagten, ep den flag to te, brengen, als zy u^
haare wooning vliegen, of. 'er uitgagn ' (*). Op het' Eis
land Zanthe vangen de Jongens de .Qierzwliluwen -aan eeti
-

fnoer; zy begeeven

zich aan de openingen van een hoogent

tooren, en al het aas, 't welk zy gebruiken, is een Veer i
deeze willen de Vogels vatten om dezelve' in•hàar nest tè
brengen (t); eet Jongen van g t, op die wyze, v y f'of ^ë
douzyn op één dag. Veelvuldig treft 'men de G errwalu^
ven aan in de Zeehavens ;.hier vallen y gemaklykef 'té
fchieten , en goede féhntters, xt'effen 'er da'gelyks Beni e.
De Gier-zwaluwen beminnen de hette niet, te deeier oor=
zaake brengen zy het heetst van den dag door hi tiaár'.nest;
in de. fpleeten der rotzen , en elders waar zy zich befcht^t
vinden voor de fleekende hette. 's Morgens en 's avond
gaan zy uit om voorraad, of vliegen zonder bepaald oog
alleen om haaré vleugels te oefenen , heen en we--merk,n
der,, Zy keeren om tien uurex , als de Zon doorfchynt',
t' huis, en 's avonds, omtrent een half uur iiaa Zontteondergang. Bykans altoos vliegel zy in benden nieer cif
min talryk. Nu eens befchryven zy cirkels, bintiéncirla ls, zo veelvuldig, dan het niet kan geteld worden ; dan
eens volgen zy als in geffoote' gelederen de rigting van
een tlraat; op andere tyden vliegen zy rondsom''eenig
hoog gebouw, geduurig en uit al haare magt fchreeuwen•
de: dikwyls dryven zy, zonder de vleugelen te btweegen :
en een ppgenblik daar naá (laan ay onophoudelyk en fchië.
lyk met dezelve; men *eet geilo@g van baare.minIerètt
van doen _, doch weinig van de oogmerken, ' welke zy
daar mede bedoelen.
Van de eerfte dagen in de Maand July af, ontdekt men
onder deeze Vogelen, eene beweeging, die derzelver vertrek
(*), Men doodt 'er veele . op deeze wyze in de kleine Stad
waarin ik woon; bovenal van .de Gierzwaluwen , die aan het
bovengemelde Kerkportaal nestelen.

(t) Misfchien neemen zy de Veer voor een lnfeêt: zy heb.
beu een goed 'gezigt , maar fchielyk voortgaande onderlcheidt
.

men altoos rilt. juist.
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trek aankundigt. Hun getal neemt verbaazend toe ; van
den tiendei, tot, den twintigften houden zy vergaderingen
;e Dyon, altoos rondsom dezelfde Toorens , naamlyk 'die
van Sain$ Philibert en Saint Benigne. ' Deeze- vergaderingen zyn zeer ialryl:, en, ondanks deeze taltykheid, ziet
ineti ;et, minder Gierzwa,tuwen dan naar gewoonte ronds.
om de andere Gebot4wen : 't zyn, derhalven, vreemdelingen , die waarfchynlyk uit de Zuidelyker Landfchappen
ppdixagen,en alleen doortrekken. NaaZonneondergangverdeelen zy zich in kleine hoppen, vliegen hoog in de lugt ,
fcbreeuwen 'íferk , en tleemen een geheel andere vliegt dale
als zy vette akshalven' vliegen; men hoort ze flog lang
xtaa ^e uit`1et dog verloren te hebben, en zy fthynelt
na de land yde te verdwynen: zonder twyfel gaan zy den
nagt in de bosfehen doorbrengen ; want men weet dat zy
daar toeven- en óp infeEten jagt ma:tken, dat die zich over
dag in de vlakte onthouden, en zelfs eenigen die de Stad
bewoonen ,, .'.s avonds na het geboomte gaan, en 'er tat
's nafits blyven. De Gier- zwaluwen ,die in de Steden woonen, vergaderen kort daar op, en begeeven zich
op weg om na min heete Gewesten te trekken. De Heer
IIEBERT heeft 'er geeiie gezien naa den zeven- en twint giten July ; by gelooft dat de Gier-zwaluwen by nagt
reizen, niet verre we;, en niet over zee , gaan; zy fchynen in de daad te groote vyauden van de rietre 0th na
Senegal te trekken (*). Verftheide Natuurkundigen , %ls
KLEIN , IiEEt i zt s en nERMAN, villen 'dat zy 's winters
in hare holen ílaapen ; doch dit ' kan i'n onze Lugt11reeke Beene plaats hebben , dewyl zy langen tyd vóór den
winter vertrekken , ei zelfs vóór het eindigen van de
grooti}e Zomerhette. lk kan , daarenboven, verzekeren,
dat ik 'er geen één enkele gevonden. leb in 'de ^-nesten ,
'welke ik liet wegnemen, omtrent het thidden van April,
twaalf of veertien dagen, voor dertelver -eerlie .aankomst.
Niet,

(*) 't Geen AR]STOTEL ES zegt van zyn "A^•vs, die zich een
.heel jaar door ip Griekenland vertoonde , zou fchynen in te
$tti itén, dat deeze de warmte niet zó neef'fchuwt; doch zou
de Vogel, door ARISTdTELES bedoeld, onze Oever- zwaluw niet
z n? deeze befendige inwooning , in een en het ,zelfde land ,
firoo
kt veel beter met den aart van die Z'valuw dan met die
van onze Gier - zwaluw. Een Vogel, , die - elders de hette zo
%eer fchuwt en ontwykt , zou zich weinig naar de Zomerbette van Gríekeniai,d kunnen fclvkken.
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Niettegenftaande deeze geregelde en op dcnzelfden tyd
bepaalde aan- en uittochten deezer Vogelen, ziet men,
2omtyds, in den Herfst, tairyke.vlugten, door eenig toeval van den weg afgedwaald of opgehouden. Van deeze
foort was de hoop, die de Heer HEL'ERT, met het begin
van November in Brie, ten onverwagtfte, dag opdaagen;
dezelve nam tot het middelpunt der beweeginge een Populier; langen tyd vloogen zy rondsom dien boom , einder
lyk begonnen zy zich te verfpreiden: vloogen zeer hoog,
Cu verdweenen met den dag zonder weder te keeren. De
Heer HEBEkT' heeft een andere vlugt gezien op het einde
van Séptember,, omllreeks Nantua , waar men ze niet
doorgaans ziet. In deeze twee afgedwaalde hoopen, heeft
by opgemerkt, dat verfcheide Vogels, die dezelve uitmaak-ten, een gefchreeuw aanhieven, verfchillende van het bekend geluid der Gier- zwaluwen; 't zy ze Bene andere tIem
hebben geduurende den winter, 't zy het de ftem was der
jongen, of van een andere foort uit dit zelfde Geflacht.
Over 't algemeen, mag de Gier-zwa'uw gezegd worden
geen Zang te hebben, maar alleen een gefchreeuw of liever
een fcherp gefluit, waarvan de toonen zeer weinig veranderen. Hy laat zich bykans niet dan vliegende hooren;
in haar hol, waar zy rusten, is alles in.ttilte1 het fchynt
dat zy fchroomen zich door 't geluid te ontdekken. Van
deezen algemeenen regel moet, egter, uitgezonderd wore
den den tyd van paaren, wanneer zy in liar nest het gemelde geluid !laan. In alle andere omllandigheden' is het
nest van eene Gierzwaluw zeer verfchillende van die. altooa,
fnapagtige• nesten, waar van de Digter zingt (*).
Vogels, wier vlugt zo fnel is als die der Gier-zwaluwen,
moeten een zeer fcherp Gezigt hebben; en zy bevestigeit
den algemeenen regel in het Vogelgeflacht omtrent dit
Iluk : doch alles heeft zyne paalen ; en ik , twyfel zeer of
zy een Vlieg kunnen ontdekken op den affland van eery
achtfte van een myl, gelyk Betor<-zegt, dat is, acht- en
twintig duizend maal. de middellyn van die Vlieg, veronderlield dat dezelve negen liniën in grootte haale: een affiand , negenmaalen grooter dan die , op welken een
mensch, met liet beste gezigt begaafd, dezelve zou kun
ontdekken. De Gier-zwaluwerj zyn niet alleen-ne
oven
-

(*) Pakula parrs le g+ens, nidisque loquacibus escac.
VIRGILIl
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over geheel Europa verfpreid. De Burggraaf DE QUEsl^oi aT , heeft ze gezien aan de Kaap de Goede Hoop; en il{
twyfel niet of men vindt ze qok in Ajiie , en zelfs in de
Nieuwe Wereld.
Indien wy een oogenblik agt geeven op deezen zonder•
liegen Vogel , zal men moeten erkennen , dat by eene
vreemde wyze van beftaau hebbe, geheel verdeeld tusfcheu de tegenovergeftelde uiterften van beweeging en
rust; men zal oordeelen dat hy, zo lang hy vliegt , (en
vliegt veeltyds,) beroofd is van het zintuig des Gevoels,
dat hoofdzintuig, en 't zelve alleen in zyn hol wedervindt,
gn daar van een vol genot heeft, door de beurtwisfeling
der heroovinge verdubbeld , en waar over weezens ,
welke die zelfde gewaarwordingen door derzelver aanhou=
denheid noodwendig verll:ompt zyn, niet kunnen oordeelen. Eindelyk zullen wy ontdekken , dat het charaé er
eens Gier- zwaluw: ,vey natuur]yk,een menezel is van wantrouwen en ttqutmoedighetd, Het wantrouwen ontdekt
zicl^; door alle de voorzorgen, welke zy neemt om haar
verblyf te verbergen, waar zy zich, als 't ware, tot den
fiat ,van een kruipend Dier vernederd ziet, verdeedigloosk
bloot gefield aan alle beledigingen. Zy fluipt 'er diefswyze in, blyft'er lang, komt 'er, op 't onverwagtst, uit,
en voedt de Jongen in alle ftilheid op. Maar, wanneer de Gier - zwaluw. vliegt, gevoelt zy haar kragt of liever
haar fnelheid , en wordt, door de bewustheid baars voor
boven de andere Lugtbew.00nders , hout , roekloos -,rangs,
vreest niets ; zich in haat oordeelende om alle gevaaren te
ontwyken , en dilcwyls komt zy, gelyk wy gezien hebben,
om, in gevaaren, gemaklyk te vermyden, door een weinig
oplettenheids en wantrouwens.
De zwarte Gier- zwaluw is veel grouter dan onze gewoone
7wra'lLwen, en haalt meer dan zeven duimen in de laagte.
Zy heeft eendiepgezonken oog , een bleek aschverwige
lléel , het overige der Pluimadie is zwartagtig , met een
groenen weerfchyn; de kleur van den Rug en de beneden
Staart donkerder: de Bek is zwart, de-dekvrna
íPóoten zyn donker vleeschkleur. Het Mannetje is zwaar
dan het Wyfje; heeft f}erker pooien; en de witagtige-der,
plek aan den hals is by het Mannetje uitgeltrekter; en bykans alle de witte veeren , welke dezelve uitmaken
;ebben eerre zwarte zyde.

^ESCHRYVD G. DR B3tp 4? .1 y$^.tT DE NAPTHA. #
,

EESCHRYVHV0 DEP. BRONNEN VAN DE, NAPTHA VAN BAKU&
BY DERAENS AAN DE CASPISCHE ZES.

,(Getrokken uit l'Histoire des Decouvertes faites par deferent

SRvana VoyageurF Rusfes.)

van de Naptha zyn te beroemd, dan dat
D. ewyBronnen
'er geene Befchryving van zouden geeven. K MPze,

ipEIt bezogt
bykans erne Eeuw geleden , en heeft 'ex
verlag dan gedaan: doch de Leezer zal, in het Verhaal,
't welk wy rpededeelen , veele zaaken aantreffen , die hy,
te vergeefsch, in K MPFER zou zoeken.
Het Sthiereiland Apfcheron, door K EMPFER Ocetta ge
thans in onbruik, 't welk zich-hetn,'baig
van de Noordwestkizst van Baku tot de Zee uitfirekt, is
de' onuitputbaarè bron van de Naptha; met deezen. naam
benoemt men daar eene brándbaare, olieagtige Stofte, uit
hei Gebergte komende.
• Men heeft drie uuren werk, eer men by het Altoosbra-dend 1/uur is: te haver weg trekt men het Dorp Keschlor
voorby; niet verre vats 't zelve, doet zich een oude Mahometliaanfche Tempel op, van eerie verbaazende hoogte
-en -groo`ten omtrek, Schoon dezelve nog geene ruïne ge
wordt 'er geen dienst in gedaan. De Aanhan--wordenis,
gers van de See der Schabis niaaken geene zwaarigheid,
als zy op reis zyn , om zich van dien Tempel als een
rustplaats te bedienen : doch een yverig Sunnit zal zich
wel wagten zulks immer te doen. Verder op, ziet men ver
verwoeste Gebouwen, onder welken twee blyken-féheid'
voortyds vèrfterkte. Plaatzen geweest te zyn. Hier om
vindt men; een versterkte Spelonk, welke ten-freks
wyk ftrekte voor den berugten Muiteling STENKO RA-

-

-
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De Plaats, waar het Altoosbrandend Muur (*) is, oatdekt

(*) De Indiaanen fcbryven, volgens GMZLIN, den oorfprong
van dit Onuitbluschbaar Vuur niet toe aan de Naphta; maar
beweeren, dat het duizenden en millioenen van jaaren gebrand
heeft , dat God 'er den Duivel inwierp, om het Menschdour
te verlosfen van dien Boozen Geest , die 't zelve reeds veel
kwaads gedaan hadt. Zy voegen 'er by, dat dit Vuur geduw,
voedzel krigt van het .vet des Duive) S :, ep doen Bedevaar<
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dèkt zich eer men. dezelve bereikt, door den reuk der
.jVaptha die van verre den Reiziger in den neuze komt.
Daar gelomên , doen zich de volgende Verfchyiizels aan 't
oog des Waarneemers op. Voor eerst, eene plaats van eene onbepaalde uitgellrektheid a . want deeze verandert tçi et
het verloop van jaaren. De Grond is 'er van dien aart , dat
dezelve ontbrandt , zo ras mept 'dien met Bene gloeiende
K-pole, of-eenig ) randend lichaam, aanraakt. Deeze vlam
volduurt , indien men ze niet voorbedagtlyk wil uitblus
'er een hoop aaXde..gp , of eerre groote menigte-fchen,dor
waters in , te werpen.. De Aarde, met de h'aptha doortrokken, behoort tot de Leem-' of Potaardè : want zy, bruisclzt
geweldig op niet zuuren , verhard door het Vuur, en laaft
zich, met water gemengd, bewerken: ze is ruw in 't aan
'er zand in is , fehoon de zanddeeltjes veel.-raken:dwyl
minder zyn dan de aarddeeltjes. De kleur is meer. of min
graauwagtig wit , en trekt ook wel na 't geele, ze is gantsch
.van de Napt,ha doortrokken: dit blykt niet all;.ett uit de geheele brokken zo zwart als kóolen 'ggworden; maar nog
duidelyker door het overhaalen , wanpeer men een water
krygt van een alleronaangenaamften (tank , 't geen. ook , .z^
ras men 'er Vitriool-zuur tndqé't , terllond toont welke ei
heeft.
-genfchapt
Wanneer men de oppervlakte deezes Gropd4 ,ter diept,
van één of twee duimen ,losmaat, op welk eene plaats ook
in deeze uitge[trektheid , vat dezelve vuur, als men een
brandend lichaam daar by brengt, De Vlam is blaauwagtig
geel: met flil weer, of een gunfligen wind, ryst ze eenige
voeten boven den grond, en gaat nooit van zelve uit: de
Rook, uit de brandende Aarde opklimmende, is zeer fchadelyk en oudraaglyk , voor lieden met een benaauwde borst
gekweld. De plek^etu, die dàadlyk branden, !en om reden, welke wy vervolgens zullen opgeeverl., zvn ze 'er altoos,) zyn nu eens langwerpig, dan eens fchuins, op anTe tyden rond, of loopen takswyze.uit.. De brandende plek
meer breed , en de Vlam verheft zich in-kenzymiof
ongelyke maate, zoniwylen met zulk een heftigheid, dat
ze door blaasbalgen aangedreeven fchyne. Ondertusfchen
verbrandt zy de Aarde niet.: zy verwarmt ze alleen , en
wel op zulk Bene wyze, dat men de hand niet koene honden op plaatzen, naby de brandende plekken. De Heer
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G11ItLIN liet, ter diepte van twee voeten, graaven ; en kon
niet ontdekken 't welk naar; Puimfteen, of doorgebrande
Steen, geleek; by hevondt alleen ,dat , op die diepte, de
-Aarde zagter was in 't aanraaken , en minder zands in zich
halt, dan aan de opperkorst.
Dit Altoosbran4end huur komt den Inwoonderen vu
Baku zeer te ftade om Kalk te maalken. Zy hoopen de op.
-ipervlakte van eenen kleinen omtrek - deezes brandender
gronds, naar welgevallen op een: zetten-'er de $teenen op
die zy tot Kalk gebrand willen hebben, en waar uit de
grond' ropdsoin Baku bykans geheel be(Iaat: en overdekken
ze met de byeen verzamelde Aarde : in den tyd van twee
of drie dagen , is Kalk gebrand. De Inwoónders van het
Gehugt Frogan begeeven zich derwaards, om hunne Spyzen te bereiden. In 't algemeen kan men de Vlam van de
Nap/ira tot dezelfde einden - gebruiken als aien ander
vuur.
De keuze der Indiaanfche Redevaardgangerc, om deeze
plaats tot hunne verblyfplaats te neemen, brengt niet weinig toe tot derzelver vermaardheid. Zy zyn Afflammelingen van de oude Guebérs : de imam van Dervishes', door 't
gemeene Volk aan hun gegeeven, komt hun geheel niet
toe. Deeze Indiaanen metken dit Altoosbrandend Vuur aan,
als eene hoogstheilige zaak, en een tastbaar teken der God'beid, die zich aan de Menfchen onder geen zuiverder en
volkomener gedaante, dan van Licht en Vuur, kon ontdek ken : zynde deeze ftoffe zo zuiver, dat men ze niet op de
1st der Lichaamen kan plaatzen. De Godvrugtigen deezes
Volks doen Bedevaarden na deeze plaats, uit het hart van
Indië , hun Vaderland. Zy komen hier, om hunne diepe
eerbiedenis toe te brengen aan het Eeuwig Weezen, op eene zo aandoenlyke wyze, dat zy , die het zien, van deeze
lieden geheel andere denkbeelden vormen , dan men zich
gemeenlyk van de Heidenen maakt. Zy hebben rondsom,
de plaats des Altooslrrandenden T/uurs, kleine Tempels viii
Steen opgerigt, voorzien van Altaaren. Te genwoordig gebruiken zy flegts één dier Tempeltjes. Naby liet Altaar
is een Pyp yan twee voeten hoog; uit welke eene fchoon
blaauwe met rood gemengde Vlam komt, welke geen den
mini en reuk geeft : deeze Pyp loopt aan het boyeneinde
naauw toe, derwyze dat men 'er potten op konne zetten:
's winters ver(lrekt dit voor een kachel, en 't geheele jaar
door om 'er fpyze op te kooken. Zo ras men een brandend
llruo daar in iteékt, klimt pie Vlam in de Pyp op, en wil
meis
-
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enen ze doen daalen , men legt 'er een fik ruw linnen o
Benig ander dekzel op. Wanneer de Indiaanen zich by
deeze Pyp ,of by eenige andere, bevinden; want ,zy heb
'er ook in de onderaardfche verblyfplaatzen , niet-ben
verre van den Tempel, vervaardigd, betoonen zy een diep
en Godsdienflig ftilzwygen, niet afgebrooken dan door
Godvrugtige zugten, Zomwylen zitten zy, of houden d@,
handen. op 't hoofd, (eene geflalte waar in één hunner,
niet lang geleden, geftorven is;, naa twintig jaaren achter
ten, indiervoege ,zonder in eenige verandering, gezeten te
hebben; niets eetende ; noch drinkende, . dan zo veel ten
uitgrifen noodi was om het leeven te behouden, en 't
geen anderen hem aan en in deli mond bragten:) of wel
eenre hand in de lugt..uitgefrekt; een hunner, die zeven
Jaaren in deeze ongemaklyke houding bleef, heeft, en geen
wonder, 'er een geheele verftyving door gekreegen.
Geen voorwerp , welk ook , kan hun aftrekken van hunne
Godsdienstverrigting, en liet valt moeilyk te beraamen,
waar in dezelve eigenlyk beUaat, of ze moest gelegen zyn
slat zy in die ,moeily te licbaamsgefl:alte, of in dat,fireng
•en diieppeinzend gelaat, de hoog[le maate van eerbiedenis
fellen, welken zy den Almagtigen toebrengen.
Dewyl de Aanbidders des Vuurs, door de Perfiaanen.,
voor de verfocilykiten onder de Afgodendienaars .gehouden worden, en ze geheel uitgedreeven zyn door scu , cr
4ka As, ;yn ze tegenwoordig in zeer kleioen getale, die
zich in, deeze, itreeken onthouden, en welke men tot ze.
.kere hoeveelheid féhynt te willen duiden. De Heer y:ME.Li:v wondt 'er flechts drie, onderhouden door eenen andè•
.ren Indiaan, SCHAMACHIE geheeten, voor vgelken zy bidden: want zy doen deeze Bedevaarden niet altoos voor
zichzelven; maar ook ten dientte van anderen. Zy gaan
geheel naakt, met een gefchooren kruin: de Schaamdeelen
zyn alleen met een doek bedekt. Hun voedzel beftaat uit
rauwe Woytelen en Vrugten: zy gelyken best geraamten,
met een zwarten huid overtrokken.
Vey -herinneren ons by' deeze Heilige Pyp. der Ir^diaazen, 't geen GASEB :en HANWAY ( *) verbaasd hebbes': te
weeten, dat, wanneer men den grond opkrabt, én een
Pyp, als was dezelve van Riet of zelfs van Papier, daar

:

in
(*'1 De Berme in MULLER'S Sannml. Rusfirch Gefcd. P. t. & Iï
p. 336. De laa: 1e in zyn Relatáon ó' ft r Voyag;-s ea Rw:rk e s
I'e xe, Toni. I, p. zu:.
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ik? eékt .eft het beneedeneinde wel met Aarde bezorgt,de;
1tnp vá'n/ e Naptha,•'boven -in - aaiigeflooken, terilond'
Vlam vat, en, zonder ophouden, als een kaats blyft brandën, tit enen met opzet ze uitblfche y of de Pyp wegnee'trre: - Deeze Poort .wan Pypen dienen tot Nagtlichten 4
en trl^fven it? 1}aá,, áls men in 't zetten de gemelde -Voorzorge gebruikt -heeft , zondét welke de Pyp noodwendig
fc ielyk zou vvrt-e rd zyn.
De Putteíi, tïit_ welke de Naphta gehaakt wordt, . yny
gaf • hee Alteésbí a fiend ' 3 ttur niet x eer "dan een. h^lvr
i+Yerst- irídwesstvaatd geiegen; Et ámem 'er by Itómt
trekt niet} voorby een klein Meir, ''t welk zeer ondiep .i,
;ireestehtyds dreróg 4 en iru Ben. regentyd y alleen, thet waxes
gevuld 'is . -TénWese vn dit rMèk ' fin'Bene volkomi1t
Vlakte, aan den voet van een 'klein Heiweleje•, i% de'
det .Nhptha. Deeze is- eigenlyk een. Pi1t,' ruim deftig 6
tea diep eu twéè weed, uit dezelve Itomtde'Napthrt , d p #
wyze, ten grond uitzypelen , en blyf 'er tot ze wordt weg;
geli^dW.; De -Heter GMELIN zag feg S <Mne zodanige Ptt,
doch de Tri-woonders verzekerden hem, dat zulks van -tyet
tot tyd veranderde, dat welhaast eene bron ophieldt, ett
terVcond eene andere te voorfchyn kwam. De Put ia Over'.
delkt"i ►et vteenen; op -de Kalk van' derzelver zarn&Ivoegitr_g
laat de naatn van -den Khan-gedrukt, ten einde nièn5' itrt
by de Napt!hrt koine konen; of h_V-, -die 'door den Khoit
tiaar toe is aangeíleld, moet deeze foort ven- zegel wegnee=
men.
Men hebbe zich niet te verbeeldefi,-dat de Witte N apt??rr
dien naafi verkreegen heeft om dat ze wit is: zy heeft dien
alleen gekreegen, om dat ze, doorfchytiend en geel zynde s
zich daar door van de Zwarte Naphta onderfcheidt. De
Vlam der Witte Napitta is veel vlugtige.r ,en • veel zuiverder
eis ce Rook, daar uit voortkomende; op verre Iiazoonaaiigenaam niet ais die van de andere.: f dt8gelyks brandt z^
veel fchielyker, en ontvlamt zelfs zonder het vuur aan te
raaken, veeleer dan de Zwarte Naphta. De Batrann,
gelyk aan acht Ponden gewigts, wordt verkogt, goor een en
een halve Abas, of dertig Copecks. De Khan van Bakrt
trekt deeze inkomíten , volgens het welbehaagen van FETU,
,

,
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De Naphta neemt de witte kleur niet aan dan door overhaalen; en dat één of tweemaalen gedaan zynde, wordt zy
zeer zuiver. In Perfië houdt men dezelve voor een der
tierkie ontbindmiddelen in Rheumatismen en Geraaktheden.
De
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en Armeniers bedienen 'er zich vee
van, en zy bekleedt eene allereerile plaats ander hunne
huismiddelen,
't Is , ondertusfchen , op het Schiereiland Apfcheron , door
$IEMPFER befchreven, alleen niet, dat men de Naphta
vindt. Men haalt ze ook van anderelaarzen in dit Land,
als van het Schiereiland , door de Perfiaanen Baël geheeten ,
en by de Rusfen bekend onder den naam van Schachose -Rinock, waar men, in deeze lgat1le •tyden, veelti Putten van
Naphta ontdekt heeft. De 4 Heer OMELIN telde 'er meet
dan zeventig , alle van eenti rolronde gedaante „zonder orde
boven elkander. Een derzelven , de - gtoottle - van -. allen„
dient tot, een verzamelplaats., waar in men de Naphta van
alle de andere bronnen brengt en opflnit; doch _ deeze
Naphta is zo goed niet als die van_ Apfcheron: dewyl-ze
zeer verdund is doorzeewater, en gevolglyk ílggter brandt,
Zy wordt ook alleen na Sallian gebragt , terwyl geheel Per•
fië. zich van de. andere voorziet.
DE Zwarte • Naphta is de eenige van welke iaen 'gebruik
maakt om. ze .te branden: bier in wordt !t-erken handel ge..
De Batmann, van vyftien ponden, wordt verkogt
voor vyf Copecks, dit is ook een der inkomíten van den
Khan. Al de Witte en Zwarte Naphta wordt, bewaard en
vervoerd in lederen zakken: in houten vaten zou ze veel
van 't gewigt verliezen. Aarde vaten zouden beter; doch
glazen, de beste zyn. 't Jaarlyks inkomen ,'t welk de Khan
van Baku van dit voortbrengzel des Lands trekt , wordt
door de Armeniers op veertig duizend 7rbubels gefchat.
Weinig weet men te zeggen van den oorfprong det
Naphta : daar zy voortkomt uit het Gebergte Caucafus ,
welks Natuurlyke Historie nog zeer duister is. De overtol
hoeveelheid van de Naphta loopt in Zee, die 'er zeer-lige
bitter door wordt , en het Zout oplevert , in Rusland be•
kend onder den naam van het Bitter Zout van Ajtracan.
De Mahomethaanen

-
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j[et het volgende te. plaatzen , zullen UE den Berigt.
-Ylgeever verpfigtén..
Iemand alhier (*), zedert lange, een heuvel op ,de heide•,
op den $f(land: van een .quartier-.uur gaans, béfchouwd..hebi.
bende, : als zodanig een, van onder welken., waarfchytr._
lyk, nog wel eenige. Stukken van de Oudheid op te delven
zouden zyn, heeft eindelyk, iri.de..maand October,, daar- ,
toe Arbeiders in 't werk gefield; en. zulks beeft ook min Df
meer 'aan zyne verw.agting voldaan; als zynde -daaiiinagevonden;

.Bene -, Urna, wel niet'groot, maar in haar geheel, _beha!-_
ven dat, in den buik, een gat is: zy heeft eerie zwártag►tige►
coleur; en in de_ breuk vertoout_.ze,zlg'eenigzius leicoleurig.
Etlylke Rukjes van ene foortgelyke ilrna; zo dat 'er'
twee , moeten geweest .zyn.
]ven iDoo^lshoofd : iø zyn geheel:, maar in het ,uitneemeit
gebroken : de tanden, in vier Rukjes van 't kaakenbeen,
waren ko gaaf ei wei. als of ze van een kortlings geBbrven Lichaam. waren. Voorts lagen 'er ook eenige flukjes
van Menfchen- beenderen ; , Ien drie flukjes verroest yzer of
Baal.
Verfe,beiden flukjes duove kooltjes van verbrand hout;
benevens, verfcheiden flukjes van verbrande beenderen.
Wyders nog omtrent 90 fluks Coraalen van allerleie co
leuren, veelerleie.,BoWe, verfchillend fatfoen en grootte#
zeer aartig en zo gaaf als of zy nieuw waren.
Dewyl nu de Vinder meent, dat de Romeinen gewoon
waren hunne Lyken geheel te verbranden, zo doet het hem
vreemd, dat hier een geheel hoofd, en etlyke onverbrande
beenderen , gevonden zyn: ook weet by niet te gisfen, + hoe
cie Coraalen 'er by komen. 't Zal hem des aangenaam zyn,
indien een of ander Oudheidkundige, of Geleerde, de
goedheid hebbe, om hem desaangaande nader te onderrig_
ten.
:

(*,) Te weeten te Nan;erswXk, in 't Craaffehbp Zutphen.
soit

ROKT`.' 1V2RS^.AG ERNER NIEUWE R'tZE NA DR ZUIDZ£Zi
AANGEVANGEN ONDER HET BEVEL VAN DLN RIDDER
MARION, EN, VOLBItAGT ONDER DAT VAN DEN

KIDDER I)U CLESMEUR. ( * )t

C' Heer DE BorGaiNVILLZr hadt, op'tyné lteizd ratlig
Dom
de Wereld, in de Jaaren.. M^iCCLXVIII `étt

-

OCCLXIX , eon Indiaan, yarn liet Tilarrll -TaitE its•: cie
Z 4dzba y _na -Er'ankryk mede : genomen. . Deeze ihdlaan'y Xe.•
Raryuít tapt , maakte zinli door zyne' goede'hbedarlighe4
cterlr gbagt en•lies izrà: Hy werd'na' I^ie de France gezeitu•.
dent m cv laStfáan de.I3e^viadvoercfers op 't zelve-, om l n
ttedeirrhi zyri •Vaderland te bezorgen. f . .
eer MARXÖN Dt F1tENE; een zeer;bekwaajwZeebe..
Velhebber , vatte met drift de gelegenheid aan, c,à2 eenerf
nin Ire :máák n door eene nieuwe Reize, en 41et doen van
bnt+t ldngen (r Weinig bevaaren-Zeeën`.'.Hy•D•oodt den I;e^
+retliebbreti • 4 r.. VQlkplsnttmge eenti: op= eigen ICo$teii , den
Indiaan van Taïti in zyn Vaderland weder te brengen,
Wcr adder klas - eeti'$1Liit chip! des K4nittgs mogt toegevoegd . worden aan een byzonder'Sch.ip', -'t welk hem toe=
1R iO ier -; tdrwyl by alle de kosten der toerustinge- op
BT^i^Y^'11^IIf^
- eihef; q+ ne'k dier' Reine was'zo. verre Zuidwaards op te
9 dat men daar E il#nden biitdektt% ele:Vagte Kust•
i e
3xt i .ZiaiderdeQi.:des aardbols y'; sx_: de::nfttuu^r _haar é
fchrikbaarendite werkplaatzen fchj^nt te hebben, waar on
t lhadré 'brandende bergen, `en bykans belleltdige àa'dbeevingen, omnleetlyk-e landffreeken verwast hebben, welke#
overblyfzels waarfchiynlyk 'het zelfde lot, vroeg of laat,
zullen , ondergaan. Men hoopte daar voorraad te -vinden
van die noodwendigheden , die Isle de France en Bourbon
beleven , en , uit hoofde" van de verre afgelegenheid,
dérwaards ; niet dan niet veel moeite en groote' kosten
#tutif cn overgevoerd worden. Het Hof hadt den Heef:
iE i Rz ouELnN. na Isle 'de France gezonden ,, met vey_
B id• om dit. gedeelte der wereld te bezoeken en, door
,

,
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Zy_
• (*) Deèze 11eize iá te Pais , in den jaaré 1783 , in f t licht

gegeeven, door den Abbé ROSCHEN, Lid van de Academie der
Weetenfcl:appen , uit de • papieren van den Heer CROZET, die,'
t^ de tern greize, 't -bevel over een det Schepelf voerde: '
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5cyn..e ontdekkingen, de kennis des Aardkloots in alle. bewoonde , of bewooubaare, oorden te bevorderen:
Voor 'de oogmerken van het Hof was het van aanbe=
lang, den Heer MARION daar in te doen deelen. Hy irertrok , derhalven , mët twee Schepen , de Mascarin en de
Castries, den indiaan van Táïti met zich neemende. De
oogmerken van den- Heer MARION werden verydeld door
den dood van dien Indiaan, en men verloor alle de voor
welke amen 'iich beloofd hadt door deeieir by zy--deln,
ne L andge iootéh 'weder te brengen. De, beide Schepen
zcildén van Madagascar na de Kaap de Goède Hoop, etí
vulden daar hun voorraad aan' voor achttien maanen.
Van daar affieèkende kwamen zy aan ,'t Land van Diemen,
inca verfcheide Eilanden ontdekt te hebben. In deezeri
overtocht hadden de twee Schepen elkander overzeild, cri
de Castries, te dier gelegenheid, veel fchade aan het tuig
geleden. Een nieuwe hinderpaal voor de oogmerken Vail
den Heer MAR1 iN.
Het Bezigt van Land en vttl Nieuw- Holldnd beloofde
veel door de fchooiiheid van de kust. De vuuren by naga
én de rookkolommen bv dag door, de Scheeplingen gezien , veriekerden hun dat het land bewoond was. 's An
derendaags werden gewapende Sloepen en Boots na land
gezonden. Eenige Officiets , Soldaaten én , Matrbozen;
traden aan land, zonder den niinflen tegenstand te ontmoeten. De Inboórelingen vertoonden zich als goedaai=
tige lieden. Zy verzamelden droog hout , maakten 'ef
een houthoop van; waarop zy aan de ontfcheepte Vreem=
delingen eenige in brandl;e[looke takken aanbooden, eni
unne houding fcheen uit te wyzen , dat zy hun uitnoo=
d igden dien houthoop ih brand te fteekeii. Men Wist niet
wat die plegtiglbeid te beduiden hadt , en ontilak het
hout De Wilden toonden zich geeiizins, verwonderd;
zy leeven_ rondsom dien kleinen hoop Vreemdelingen
liaan, zonder eeiiig blyk van Vrienáféhap of Vyandrehap
te geeven. Zy hadden hunne Vrouwen en Kinderen by
zich. Allen waren zy naakt ,van eene middelbaare grootte , zwart van kleur en wollig van hair. Eenige Vrouwen droegen haare Kinderen op den rug, met biezen koerden vastgemaakt. De Mannen hadden tot wapenrusting
fokken, aan 't chide met fcherpe fleenen, van gedaante
als liet yzer van een byl.
Men poogde hunne genegenheid te winnen doof klelne
.gefchenl:en ; zy verwierpen alles, zelfs yzer t t .piegeliles
'
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zakdoeken , en lappen linnen. Men liet hun Hoenders en
Endvogels. zien, om te beduiden dat men gevogelte vats
hun wilde koopen. Zy namen deeze Vogels , welke zy°
iaiet fcheerien te kennen ,en fmeeten ze met toornige hou.'
ding weg. Niets ziende, 't geen hun aan(londt, beflooten zy de Vreemdelingen te verdryven. En Wilde zonzich van den hoop af, en boodt den Heer MMARiot,t-dert
en anderen een brandend {luk bouts aan , om een kleine
houthoop. te ontfleeken. Het aanneetpen hier van hadt
eene geheel andere beduidenis dan in het eerfte geval.,
Het werd aangezien voor eene oorlogsverklaaring.
Terftond begaven zich .de Wilden op eetre hoogte, deeden een hagelbui van fteenen nederflorten , waardoor da
Heer MARION en een ander Officier een weinig gekwetst
werden. Men deedt eenige fnaphaanfchooten en begaf
zich weder fcheep. De boots en floepen voeren de kust
langs om op een opener plaats te landen. De Wilden
volgden buur . langs de hoogte, er poogdefi de landing te
beletten. Een uit den hoop fehreeuwde met een fchriklyke ftem , en op 't oo g enblik wierp zyn geheele bende
met gepuntte fokken. Een Neger werd gewond, maar
deeze werpfpietzen waren niet vergiftigd. Men brandde
op hun los, Verfcheide Wilden werden gewond, één viel
'er dood ter aarde. Zy namen de wyk in de bosfchen,
namen de gekwetften mede , en men zette ze vrugtloos
naa. Den gedoodden bevondt men dat op de borst $guuren halt even als de Kaffers van Mozambique; by fcheen
ook zwart, doch by 't afwasfclien bleek dat zyn huid natuurlyk rood was. Vergeefsch zogt men versch water eia
boomen , gefchikt óm het tuig van de Castries te lier
-fteln.
Lenige gewapenden gingen twee mylen landwaards in,
zonder bewoonde plaats of huis aan te treffen; 't eenige,
't welk zy vonden, waren affchutzels, Leer ruw van takk
ken genaakt, en overal vuurgaten by deeze affchutzels.
De grond was zandig , bedekt met heide en kleine boompjes, welker bast de Wilden affchillen , buiten twyfel om
de Schulpvisfchen , waar mede zy zich voeden, te braa.
den. Eerre kleine foort van Pynboomen laaien de Inboor
relingen on'gefchonden opgroeijen , en waarfchynlyk zanden zy 'er grooter aangetrofi'en hebben, met dieper in de
naleien' te trekken. Zy zagen 'er een Tyger , Ravens,
even als in Frankryk, Merels, Tortelduiven, en een Pappegaáy, welks Pluimadie volkomen_ geleek na die de Pap-
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pegaay der Amazonen, genaamd wordt. Zy doodden veele Zeevogels, onder deeze Pellikaanen, van welke Vogels
ABEL TASMAN, de eerie ontdekker deezer Landen, gewaagt. De Visfchery ging 'er zeer voordeelig. Men zai
melde 'er vele zeer íchoone en zeldzaame Schelpen en
Hoorens op.
De Schepelingen begonnen gebrek aan water te krygen.
Het tuig van_ de Castries was niet herteld, en de ]1lascarin was zeer lek. De Heer MARIÖN befloot na Nieuw Zeeland te ftevenen. ABEL TASMAN hadt 'er, in den Jaare MDCXLII, een punt van ontdekt. De Heer nE soRvtLLE hadt zich , twee Jaaren geleden , daar onthouden in
een baay , door hem Lauristou genaamd , op denzeltden
tyd dat de Scheepshevelhebber_ COOK ,de twee punten van
diezelfde baay omzeilde , waar in de Franfchen lagen, en
door hem de Dubbele Baay geheeten werd.
De Heer M&IUÖN, op deeze hoogte gekomen, zond_ een
Sloep na land, ten oosten van een Kaap , uit hootde van
de gedaante Cap Qjiarre genaamd. Coox hadt dezelve
den naam van Cap) Lrest gegeeve3i. Op twee mylen afhands van deeze Kaap, deeden zich drie Prauwen op die
by de Schepen kwamen. Het was ílil , en de zee geheel
vlak. Men haalde het Volk van een deezer vaartuigen over
om aan boord te komen. Zy hellooten 'er toe, fchoout
met eenigen fchroom. Men boodt hun eeten aan. Over
deeze behandeling wel vergenoegd , bleeven zes Wilden
des nagts aan boord. Zy hadden by zich hun Opperhoofd, 'rACOURY geheeten. Een hunner ging in de Boot
}net eenige Matroozen, om eene plaats aan te wyzen waar
men versch water kon haalen. Men ging onder zeil om
een beter legplaats op te zoeken.
door coox, de Haven van
Zy vonden die in de
;filet, genaamd. De Heer deedt op het Eiland Motouaro , in 't midden dier Haven gelegen, tenten opflaan,
én de Zieken daar brengen. Veel InJiaaníche Vaartuigen
vertoonden zich. Men Hoeg , toevallig , een lyst van
Ta'itiaanfche woorden op , en bemerkte , met veel ver.
wondering, dat deeze Wilden die taal verflonden , fchoo>z
zeshonderd mylen van Taiti afgelegen. 's Avonds gingen zy weg ; doch verfcheenen 's anderendaags in veel
grooter getal, hunne Kinderen en Dogters mede aan boord,
brengende. Zy waren ongewapend. Zy verzogten om
Taro , dat is Schcepshifchuit. Deeze werd hun , fchoon
in kleine hoeveelheid , gegeevcn. Zy bragten van hunne
zy
F2
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zyde veel visch aan. Men fchonk hun eenig klein glas
werk, en fpykers van twee en drie duim lang. Zy be=
geer,ien grooter, en lieten zu door het Scheepsvolk i'cherpen om 'er eerie foort vaii fnoeimesfen van te manken.
Oe beide Schepen waren onophoudelyk vol Wilden, wier
Opperhoofden van de anderen onderkend konden worden
aan Vederbosfchen , welke zy op 't' hoofd droegen , en
k rulswyze Infnydingen in de huid. Het zeldzaamst teken
't welk deeze Opperhoofden der Wilden bedagt hadden
om zich te onderl'cheiden , beflondt in het aangezigt en de
billei niet de fchrikbaarendfle figuuren te laaten bemaalen :
qp het voorhoofd, de kaaken, ja de neus zelve;, doen zy
zich prikken, en op 't eigen oogenblik dat 'er het bloed
uitkonit,befhyken zy de opperhuid met fyngeftooto, houtskool, 't welk en!iitwischbaare tekens agterlaat. Zy leggen 'er zich op toe om tekeningen uit te denken , welke
bun het fchrikbaarendst vertoon byzetten. Alle deeze te
Opperhoof--Cenigopdazt.vnerfchid
den verfchillen zeer veel van elkander ; doch de billen hebben dezelfde tekening. Een zeer netgemaakte krul
dikte beginnende , befchryft dat geheele ge'-irek,opht deelte.
De getrouwde Vrouwen waren van de andere te onder
aan het hair, knotswyze op den kruin zamenge--kenli
bonden. De jonge Dogters lieten het los hangen; zy kenes
den geene fchaamte ; doch de Vrouwen namen eerre flipte kuisheid in agt. De Scheepslieden , ras bemerkende hoe
zy . zich van de getrouwde Vrouwen hadden te onthouden
loonden dit te gereeder doen, daar zy de jonge Dogters zo
gereed vonden.
Deere Wilden beflaán uit drie foorten van Menfchen.
De eerfie die de Inbooreliingen fchynen . zyn geelagtig wit
in 't kloekst van gef}alte; zy haalen doorgaans vyf voeten en negen duimen in de ' langte , hebben zwart regt
vederhan ;end hair. De tweede foort is kleindei , donkerder geel van verf, en heeft gekruld hair. De derde is de
1leinite van allen , geheel zwart, en heeft wol in Rede
van hdir op 't hoofid. De eerstgeinelde hebben weinig
aards, cie Negers zeer veel. Alle deeze lieden zyn welgemaakt, hebben een welgevormd hoofd , meest kromme.
doch welgeëvenredigde neuzen , den mond vol witte tanden, het lichaam is berk gefpierd , de item hard ; zy zyn,
over 't algemeen , flerker dan de fterkfte Mannen in Frankpe Vrouwen ziezo 'ex gemeen vist, zyii klein en ten-,
ge d
.,
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ger. De Mannen fchynen 'er niet veel werks van te
^rnaaken.
Het leeven der Wilden is een geduurige (laat van, oorlog.
De noodzaaklykheid om voor zyne veiligheid te zorgen,
die bovenal in aanmerking komt by M nlchenëeters , heeft
de Bewoonders van Nieuiv-Zeeland veel kloekzinniger gemaakt dan veele andere Wilden. De Dorpen deezer Volken zyn alle gelegen op uithoeken 'ands', digt aan zee,
en hebben het voorkomen van zo veele bezwaarlyk ge.
naakbaare flerkten. Wapens , Leeftogt, en de Werktuigen, noodig tot het bekomen van leevensmiddelen , zyri
in elk Dorp opgelegd, in drie onderfcheide Verzamelplaat.
zen of Pakhuizen. Men zou bykans tot de gedagten ko.^
men, dat men by deeze Volken de grondbeginzels vondt
van den Burgerftaat van LYCURGUS . In den afgegraavenr
en met palistaden omzetten omtrek , befchermd door _ een
welaangelegde (lerkte aan den hoek van elk Dorp , vindt
men 'de huizen of hutten, ieder zes of zeven voeten lang
en 'zes voeten breed : met een ingang, drie voeten hoog
en twee wyd, geflooten met een houten deur. Dit is
flegts ruw timmerwerf: , doch wel gepend , vast , en met
digSe daken van ftroo overdekt. Gedroogde bladeren, op
een vierkanten vloer van planken, dienen tot een bedde'
de der Bewoonderen. Steeds branden zy een klein vuur.
om de vogtigheid te weeren. Ook neemen zy wel in agt
om den grond binnen hooger te laaten dan die rondsom.
Men vindt in deeze huizen iet van alles wat in de pakt'
huizen is opgelegd. De hutten der Overflen zyn wat
grooter, en vercierd met eenig grof gefneeden houten cieraad. Men (laat met rede verwonderd, dat men planken,
welvastgepend, timmer en zelfs fn werk aantreft by Liedèn , die geen ander gereedfchap hebben dan fcherpge.
maakte fleenen. Doch ' de Wilde rekent den tyd niet,
í ièn by aan eenig werk betleedt : by zoekt, boe lang het
duure, zyn oogmerk te bereiken.
Het voornaamfte buns voedzels beftaat in den wartel
eener plant , gelyk aan ons Vaarenkruid.. Zeevisch ,
Schulpvisch , Vogels , Honden en Ratten , dienen hui
oók tot fpyze: zy gebruiken desgelyks wortelen en jon.ge kalebasfen. Zeer zyn ze geileld op 'eene foort van
groene gom , die zeer verhit. Tweemaal daags eeten
ieeze Wilden, 's morgens en by zonneöndergang. Onze
fterke, dranken , onze wyn zelfs , kon hun niet bebaigen
Y
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Zy hebben het mid V'cl gevonden om draadels te Inaaken
van verlcheide planten , door dezelve te laateti rotten s
naa' dat ze gedroogd zyn worden ze gebraakt en uitgeploozen. Fen lomp rad dient hun tot een spinnewiel,
en zy weete?i met een Ioort vtn moolen- de gefponne
dr;ta_'en te dubbeleis : oost vervaardigen zy van hair dunne
flerke draadtin. '1v hebben desgelvks de kunst van weeVen,. en veeeten f#ntl'en zeer goed voor 't gebruik te maaken. 1lunne Viscttnettcn gelyken nanr Ce onzcin. Hunne
Vaartuigen zyn, van tchoon Cederenhout, waarvan het
land een o lrvloed aflevert. Men zou in de Irídiën veel
voorde ls. 1 t tine . trekken van eenti nadere kennis aan,
en verbiet"'is 4 inet, dceze Volken.
De Nieuw-Z eóaiitle r lcheenen een denkbeeld te hebben
van een Opperweezeu. De geduurige aarbeevingen in{
deeze handen gaven aanleiding om at wcezell. ita- roue
te noes sen., 't _ geen zo veel zegt als by de de farde
fchnidt. Zy zenen hunne gebeden 's nafits tot doezel;
God. op. 't Js onmogelyk te zeggen welt, een denkbeeld
zy van dat Wgezen vormen ; `choon zy , wanneer de
Matroozen bnclei, . zich in dat bedryf, net hun fchéeneii
te vereeni eu , althans zy nasneu dezelfde biddende hou ding aan.
Wy hadden reeds drie- en dertig dagen met (lit Volk,
In Ce vol1omenite yriendfchap, ten minflen van hun kant
in fchyn , doorgebragt , wanneer zy het ontwerp f}neccZden oiil den }eer DIARInN, en alien die niet hens waren,
te, dooden.. Dgezre manmoedige Scheepvougd' be-af,.zir.
te veel op de Landzaaten vertrouwence, met de.I.leereu
VAUDRICOURT; LE HO Ux, en veertien anderen, aan land.
TACOWtY, Opperhoofd van het grootfle Dorp in de na.
L^uurfchap, nog een Opperhoofd, en vyf of zes andere
Wilden , vergezelden hem op eene Vischparty ,, welke
neut zou houden by het Dorp van TACOURY, waar voor
de Heer MARION eene byzondere genegenheid halt opg krat. 's voode -kwam ( e Fleer MARION niet flan boord.
Men meende .dat 'by nat de boot -aan land gebleeverl was,
iron 's .tinderendings den arbeid- van het herítellen van liet
tuig t.ir.; L L stries . te beter voort te zetten. Den vol
's morgens ten vyf Muren , zoudt de Castrijs-gendLi,
men- floep uit om water en hout te haalen. Om negefl
duren vertoonde zich een Man zwemmende by de Schepen. Mena zette een floep uit. Deeze was een der
xoeijers , de Benige die de ilachting van alle zyne Mak-
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kers ontkomen was; by hadt gezien dat de Nieuw.Zeelanders ze allen afmaakten , in stukken onderling érdeel=

den, .zonder den Heer MARlO_v te fpaaren., Dit was het
ongelukkig einde van dien bekwaanlen • Zeeman, dien men
te vergeefsch verfcheide koeren zyn al te Berk vertrouwen hadt ontraaden.
De F-leererï DU CLESMEUR en "C ROZET dit , droevig
pieuws vernomen hebbende , bevlytigden zich , niet de
andere Officieren, om de 1+ranlchen , die zich op drie
onderfcheide plaatzen aan land bevonden , daar van te
verwittigen: ' , Zy trokken door luizend Wilden heen ,
die blykbaar 'toonden een kwaaden toeleg* * te hebben ;
doch men fchoot niet eer goor" dat de Fránfclien dan boord
waren,; doch toen brandde men los om d meerderheid
der l uropefihe wapenen tÉ, tonnen; e , e<vyl 't nog nodig was water en hout }n te neemen. , Zy vlugt0p
sing. weder. n land ,., els, oncierzogt het ledig geloopen
arp ; wRàr, een gedeelte. der ,kleederèn vats i en Heer 10i-.
xiflty en zymer ongelukkig ToChtgenooten gevogden werd,
áls mede eeu ftuk van een Menfehenbeen ,:•ttan een hout
hangende,. en 't geen drie vierde was afgeknaagd,
De Ridder Du CLESMEtU> , fchoott nog zeer jong, beronde zó veel beleids als mnoeds in het behouden van
alle zyne andere Landsgenoàtein en het SCheepsbetluur :
en kwam , verfcheide andere Eilanden • in de Zuid -zee,
í^ezogt hebbende , op het Spaanfche Eiland Gtf m, het
grootste der Marianne Eilanden.
Niets byzonder merkwaardi g s bejegende vports de Tocht-,
genooten. -- •. Wy fluiten dit kort Verllag met eene welgegronde bedenking van den Abbé ktocaQQN (en niet RoSCHEN,.
Zie bl. 76.) Deeze Eilanders hadden reilen om zich te vree.
ken, weg ns eene ftrenge behandeling, hun, twee jaaret3
Beleden, door den Heer DE SURVILLE aangedaan , die, o a
Eiun te ftraffen , over het wegneernen van zyn $loep , den
t-)rand in hunne hutten ftak , en, naa dus fchrik en vernidiíng op de Dorpen verfpréid te hebben • het Eiland verliet,.
zonder tevoorzien, dat deeze ffirafoelening de deerlyldie
gevolgen naa zich zou- fleepen van all £uropeattnen ,die
opgelukkig daar moten landen.
:
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Rene Leerzaams Gefchiedeni.s..

Quibus artibus , & quibus hunt ttt
Moribus irtiituas.
JUVENALIS.

ju het Tafereel van ces.E$, wordt liet Menschlyk Meeven af,
gebeeld onder de gedaante van een ruim Gebouw, van 't
welk de jeugd den ingang uitmaakt. Verbeeldingen en Gevoelens , zo oneindig in aantal,' als verfcheide,p van , aart„
zweeven aan de poort vap ' dit Gef icht , qln, 'de aandagt en
de genegenheid te trekken van ieder naderenden Vreemdeling;
terwyl een goede Geest hun onderrigt, hoe zy 'w arbeid eri
valschheid van elkander moeten fchiften; en toont, bp welk
eené wyze zy fchynbaare en bédrieglyke vertooningen kunnen
onderféheiden, van die, op welken zy zich mogen verl a aten.
in or ze Kindsheid , is dp pligt onzer Ouderen, de post van
dien goeden Geest waar te neemen. De grootte moeiiykheic
be(laat in het kiezen van de gefchiktile wyze om die raadgee-

v.inge,n over te leveren. Stug -en ftrengheid moeten niet evep

zeer betoond worden tegen goeden en kwaaden , den edelmoedigen en dien balftuurigen. Gebrek aan wyze en maat, it
't 1{raftén , heeft, menigwerf, wanneer mep het dempen dei
Ondeugd' bedoelde, een wanfmaak van de Deugd ingehoezentd• De Deugd heeft op zichzelve aantreklykheden, die',
.fonder kuníiíge opcierzels ', of bygevo^gde beweegredenen,
kfagts genoeg bezitten om de harten der jeugd tot edele poo^
gingen aan te zetten, en met drift het pad der Kundigheden
.

te'doen opílaan.
'Doch 't geen VIRGILIUS zegt, ten opzigte van zyne. Lands,
gepooten
ó Fortunati nimium Gila fi bona norint.
Dat is:
^. Hoogst gelukkigen, waart ge uwus gelrrks bewu,ct.
In onze. jeugdige jaares , zyn .wy onkundig van de veelvuldi:
ge voordeel'en, die ons teu d.eele zouden_ vallen, indien war
de gelegenheden, die zich aanbieden, omhelsden : indien wy
ons niet meer bezorgd toonden om vermaak na te jaagen, dan,
ezm bondige kundigheden op te doen.
Eenige kleine, kunftenaarycn zyn, derhalve, geoorlofd erf
magen te werk gefteld worden , ons de drift der jeugd te
i „iten, in het opvolgen van V armaak en Uitfpanning, en het
,
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Vyerlland te neigen tot het verkrygen van Geleerdheid en de
;reeden te vestigen op het fpoor der Deugd.
'De volgende Gefchiedenis, of 'Vertelling, welks Schryver
ons onbekend is, zal onze denkbeeldén , over dit onderwerp,
best ophelderen.

Geduurende het gelukkig Tydperk, waar in het Staatsbeíluur van Sparta bloeide, onder de Wetgéeving van LYCURGUS,
woonde daar D:NARCHON, een Edelman, aan welken het GeIiik haare gunstbewyzen, met eene ruime hand, gefchonken
hadt. Zyn huis weinig mylen van Lacedemon, was de ver=
zamelplaats der Ryken, der Geestigén, der Geleerden en der'
Schoonen. Ruime bezittingen waren de eenigtle gaven niet ,
met welke het Geluk DINARCHON bèfchonk, hy was bevallig
en innéeménd van Perfoon, en zyne Verkeering lokte uit door
derfcheidenheid, verftand, en inrchiklykheid.
Zodanig was DINA RCHON . Ii 't best 'zyner Jeugd hadt by
eerie Maagd getrouwd, in alle opzigten , zulk een 'Egtgenoot
iivaardig. Hun Huwelyk was gézegend' met één Kid, een
Zoon, EUTYCHES geheeten. In deezérvóege deeds Huïslyk ge-;
not het geluk van deezen edelen Spartaan bykans hèt toppunt
van aardfehe gelukzaligheid doen beklimmen. Zyn rykdorn
maakte hem een zege voor de Armen, zyn edele" aart' fielde
Item ten voorbeeld van de Vermogenden, én door zyne uitgel
breide kundigheid, was hy het sieraad zyns Lands.
Maar hoe onzeker en bedrieglyk is Menschlyk 'Geluk. :Te
midden. van deeze vrolyke .Leevenstooneelem, werd zyné Egt,'
genoote hem door eene heete Koorts ontrukt, en het huis,
^bvaar in 't Vermaak gewoond , en Geleerdheid alle haare veel=
yaldige aantréklykheden ten. toon gefpreid hadt , was, door
deezen éénen flág, de zetel der Eleiide geworden.
Welk een Ommekeer ! lang viel de tyd, veer 'te ílerk was
ren de genioedskwèllirigen van DINARCHON, eer zyhe Wysbee
geerte of Rede zyn boezemfinerte kon overwinnen. In 't einde, egter,, verzagtte dezelve door de Vaderlyke genegenheid
,

tot zyn Zoon, en de pligten'aan diens Opvoeding verbonden;

en by fcheen , zonder' leedwezen, zich aan 't Hemels' befluiteu
te onderwerpen.

' De Opvoeding var) ZUTYCHES nam thans zyne gedagten geheel in. Hy zag om na de beste Leermeesters in ieder Kuns*
en Weetenfchap , om dien Lieveling te onderwyzen. De zorg t
óm 'op zyne zedelyke 'geffelrenis agt te eeven, nam hy op
zich:, 'dit voor eene post houdende van te groote aangelegen..

held, óm die aan iemand andèrs toe te vertrouwen. ' Deeae
Jongeling' hadt thans zyn zestiende jaar bereikt.
DINARCHON ontdekte in zyn Zoon een onverzaadelyke zugt

tot de Letteren, en dat hy de lesten van zyne Leermeesters
liet gretigheid en vermaak hoorde. De Vader fcheen, te verte
jongen doer deeze gutallige vooruitzigten, omtrent zyn Zoon',
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en werd weder -vatbaar voor de geneugten der zamenleevirg .
Eén eenige zwaarigh4;ic verhinderde de voltooijing zyns geluks.. Hy ontdekte, dat zyn Zoon een vuurig Bewonderaar
was van de ,Cchooiile Sexe, aan oogonlust verllaafd , en al te
zeer ingenomen met de bekoorelykheden van liehaams beval-.
ligheid. Het vermaak, waarmede hy luisterde na de lesion der Wysbegeerte , de ftreelende faal der, Dichtkunde, en de verhaalen,
der Gefchiedkunde, fclieenen te verzwakken , als by vezoek
moest afleggen by eerie Schoone, of wanneer de aantreklykheden eerier Vrouwe hem van zynen Leermeester aftroonden. •
Met zeer veel finerts en fpyts ontwaarde by deezen trek in
?t_ Character van ivi .YC.taes-, en by begon te vreezen, dat zyn
Zoon ten prooye zou worden van. Vrouwlyke treeken, 't -well-•
2yne hoop, op eenmaal., zou kunnen doen ver(luiven. Fly,wiSt,, dat raadgeeven zeer waarfchynlyk niets zou uitwerken : dewyl t+e menschlyke natuur,, in eer ige geliefde najaaging,
doorgaans de heerfchende drift blindlings opvolgt. " Om deeze
rede begoot by in 't einde, door eerie fchuldlooze kunftenaary,•,hem te waarfehuwen, tegen deeze overheerfchende drift,
welke hem i>i ontelbaare zwaarigheden kon inwikkelen, en, in
',t @Me, ,,mggelyk zyn volflaagen verderf bewèrken'. vermids
de:.leevendigheid vau zynen aart hem buiten f1egt zou flellen.,om
der verleidingen van de wereld wederftand te bieden.
Een.; traan van tedere toegenegenheid bedekte dikwyls de
:
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kaakes Van mINARCHON, als hy 2'y!í Zoon aanzag, en by tragt.
te, in den loop zyner doorgaande. gefprekken, hem te overruigen, dat Deugd. de eenige weg was tot Vermaak. l,indelyk
bedagç, by een middel om •VeriVaak den wog tot Deugd te
doen worden,, en begoot zyn plan terflond uit te voeren.
DUUgARCHON bragt zyn Zoon, als 't ware by toeval, in eerie
gaandery met fchilderyen, door zyne Voorouderen verzameld,
en .door hem grootlyks vermeerderd. Hy wees hem op een
der Stukken, waarin de Schilder al het, vermogen zyner Kunfie
,Jiadt aangewend, zo in de tekening als in het coloriet. „ Ziet
... myn Zoon," (prak hy, „ ziet dit Ruk, merk op de-fehoor-.
„ heid van het Vrouwenbeeld, op de verrukkingen cues ,longe _
r li s , dien zy niet verrukking omhelst, terwy 1 by op zyne
kmën voor haar geboogen ligt. Dit kunstuk. des Hemels
, y f`Gtiynt bykans íip zyn bezit." ------- o Gelukkige Yongeting,1
4 •btr{y¢en;waarde Staat! riep de jongeling uit. ---- „ Gy
,, okt ," hervatte de Vader, „ als of gy zyn Staat henydde.
s ^ , } men zou, in 't denkbeeld komen, dat gy zulk -een fchat..
„ hoe veel het ook mogt kosten, zoudt willen koopen
;, M%ar gy -•Cpteekt, met eerie al te geestvervoerenden yver,
Zo ge,
„„over eerre bezitting zo gemaklyk te verkrygen.”
rta aklyk zeide, de vervoerde jongeling, zo gemaklyk ! hoe?
,waar? door IViem? WS dd1ç a, toef 4e&n •.ogen_
blik
---

EN ZYN ZOON EUT;•CHES.

ó7

onder de Kin,Icrera der Menfclzen
te inaaken? „ t Zou geen utoeilyke taak zyu, myn

Lik om uw. Zoon den getukkig(len
;

„ EunYCUES_, ' , hernam de Vader; „ maar ik vrees dat driftig
„ heid van uwen aart u onbekwaam maakt tot zult een onder„ nee'ming. _ Veel zclf^verloochenings, en gedulds, is 'er noodig
„ om zulle een hoogte van geluk te beklimmen."
Het berigt eteezer hinderpaalen maakte EOTYCHes te vuuriger,
De Vader leen te blyven weigeren , en de ,Zoon drong 'er op
mét verdubbelde •drift.. ETndelvk (prak DIN ARC,HON, door de
^anpoudendheid. dos aauz eks als overwonnen, hem in deezcr=
voege aan., „ Ik ap à.en ernst , waar mede gy myne onderre „ ringen begeert, nier langer wederUaan ; douch ik zal u eere
verborgenheid ontdekken, welke: u de middelen • aan de
,, han4 geeft om een rcfiat te verkrygen, dien in de fchildery
„ vertoond evegaarende. — Het Sclhikjyriluk is de, Cop y van
,, een Qriginecl , bewaard in den Tgix^pt l v atai1 ;anq . te Eplie„ fen. Gedenk, daargtn UTYçHES D eert :.onfahen,tbaáre g&
émhou.ting. te bc:suaareal , en, in geen de g@rira ftè- byzpn.
,, 4r1ieid zelPe.` fit" e kvyketl van de bedingen der 7e'rborgen,, .held in welke ik ,u zal, inwyen. -----,-. Weet dat .de verrasdër van 'ï geheim , en de overtreeder van 't gebod , altoos
„ met -den dood geflraf't is. -- , Overdenk , derhalven,
,, eet. ik voortvaare, of gy moods genoeg zult lebben om
„ ftandvástig te » z.yn in de proeven welke de (:Ggdin u op„ legt."
DI9Vt1^RCHAN hield eene poos op. E_uTYCHEs bezag de
fchildery nog ééns , en verzogt zyn Vader voort te vaarcn ;
deWyl hy getroost was, om dit genot, alles te ondergaan.
„ De Jongeling, dien gy ziet, vervolgde DINARCHON, was
, t een Inbooreling van Cyprus, een doldriftig Minnaar der
Vrouwen, en verliefde op een denkbeeldig voorwerp, eene
fehoonbeid gefchaapen door de kragt zyrer eigene verheel„"ding. " Op zekeren dag aan een aroom zittende, ende Inge.
hteglde. gedaante. bct'ehauwende, overviel hem een diepe
„ flap. In een .:droom vcrlèheen hem DIANA , en ottdcrrigtte
„ ham, dat, indien, hy terfond na Ephefen te rug wilde keeren, en zytle $uisheid ; den tyd van vier jaaren, bewaaren , en
„ zynen tyd, befteeden aan .d.e. aankweeking zyner Verf}andlyke
„ bekwaamheden; ten einde hy, eenigermaate, zulk een bezit
iylógt waardig zyn, zy zou hein alle zyne wenfchen toet aan.
Eene fchoonheid, vervolgde de Godin, zo o.verfchoon
„ van : gedaante, en ryklyk voorzien van alle uitmuntende
„ zierlshoedanigheden, ais de Vrouwe, die thans uwe aandagt
„ trekt-,- zal de uwe we.ezen. Gaa dan heen volg rnyne raad,, geevingeu, en wees gejukkig!"
„ Naa deeze aarifpraak verdween dg Godili; en de jongeling
„ ontwaakte. De Droom maakte op!hem.eenen diepen indruk,
, en daar by 's nagts wederom denzel;fden droom droomde,
-
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„ belToot hy, naa een weinig bedeukens, de hemelfche aanmaa.

ning te volgen.
„ Hy keerde weder na Ephefen. Zonderde zich af van alle
, verkeering met de Sexe , en zette zyne Letteroefeningen. voort
niet orbezweeke drift. -- Naa 't verloop van zeker beflemd
„ tydperk verreheen de Godin hem op nieuw, met vermaan,
dat by weder zou keeren tot den ftroom, by welken by
„ haar voorheen gezien hadt, en dat hy daar de belooning
van zyne kloekmoedigheid en Randvastigheid zou ontvangen.
„ De Jongeling gehoorzaamde terftond, en werd ggfleld in
't bezit van den prys, zp lang van 'hem, verlangd, en verdienddoor arbeid en votítandigheid.
„ In 't vervolg van tyd werd dit eene Godsdien(lige Ver.
, borgenheid. Dewyl gy nu onderrigt zyt van derzelver oor„ fprong , zyt gy verpligt de proeve door te haan. Ontdoe
„ u, derhalven, van uwe zugt tot Vermaak, 't welk uw
„ verderf zou berokkenen. Ontdoe u van uwe bewondering
,, der Sexe, welke u ten val zou brengen. Denk om het be,, fluit van den verliefden jongeling van Cyprus. Laat het uwe
, zorg weezen , zyne kloekmóédigheid ná te lreeven , en do
Godin zal u eene foortgelyke belooning bezorgen a'
DINARCEION hieldt op, en lette op de houding èn 't 'voorkomen van zyn Zoon, die na °hem geluisterd hadt met de ingeliannendfte aandagt. fly zag zyn' Zoon, door firydige driften beftreeden. Fly ging de gaandery op en neer. Verfheide
keeren (ch'een hy te willen fpreeken , doch kon niet. De Vader deedt geene pooging, altoos, om hein te bedwingen ; maar
liet alle de aandoeningen van zyn-hart een vollen loop houden;
In 't einde verklaarde EUTYCHES zyn Vader, dat by Remde
in de harde voorwaarden door de Godin opgelegd. Hy ver-.
trok terftond met toeftemming van DINARCHON, die zich "ver
dat overleg en vitftel veelligt al zyne wenfchen-zekérdhilt,
zou vernietigen, en zyn geliefd plan doen mislukken.
` Euz•Ycxvs troostte zich , geduurende de reis, met het denk
dat hy, in 't vervolg van tyd, den ruimen teugel zots-beld,
vieren, aan zyn Vermaak, fchoon hy tegenwoordig zich ílreng
moest bepaalen.
In 't eerfte jaar, nogthans; was de firyd tusfcben Pligt en
Neiging heftig; en, by verfcheide gelegenheden, kon z no
kloekmoedigheid naauwlyks zyne driften onderhouden. Een
copy van het Schilderl}uk, in zyne kamer opgehangen, was
zyn beftendige toevlugr, en deedt de Rede 'de overwinning be.
haaien.
Met het tweede jaar namen de zwaarigheden af. Het een-,
zaam leeven verveelde hem minder, en de ziel , voorheen aam
,Vermaak v`erflaafd, Was, eer liet derde Jaar ten einde liep, onvèrfchillig ten opzigte van Uitfpanningen , op Letteroefening gefield, en aan de Wysbegeerte gehegt. Hy,zag, langs hoe mirt.
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der na de Schildery, en Vrouwlyke Schoonheid hadt op•hed
geen aantrekkend vermogen.
Hebbelyk gewordene Letteroefening voltooide dé Zegepraal , eer de helft van het laatfie Tydpérk over was. EbTYctlES was nu meester van zichzelven. Zyne driften waren gerègeld door de Rede, en 't geen hem eerst tot den Letterar.:
beid aanzette fcheen bykans vergeetcu.
In zeker gefprek maakte DINARCHON gewag van de Schil
Zoon vroeg hem terftond, wanneer by de heer=-.dery,nz
tyke belooning voor zyne Zelfverlochening en arbeid zou ver
hebt het reeds ," zeidé DINARCHON , f , liet-krygen.„G
„ verhaal des .jongelings van Cyprus was eene Fabel van my„ ne eigene Vinding. be Figuuren, in de Schildery, zyn zin„ nebeeldig. Zy vertoonén het MENSCHL VK LEEVEy, tragten„ de na de omhelzingen van GELUK , die de Dogter van
„ DEUGD en GEMAATIGD14EID genaamd wordt, en altoos de zo„ danigen , die tot haar door hunne Ouderen gebragt worden f
;, met gunstbewyzen bekroont. --' GELUK wagt u, derhal„ ven . DEIƒGD heeft haare zuiverfie beginzels in uwe ziel
i, ingeprent , en GEMAATIGDHEID regelt alle ut e bedryven.
„ Gy hebt reeds de voordeelen van zulk een gezellchap op uw
„ leevensweg

ondervonden,

en

zult,

des

houd ik

my verze-

,, kerd , O t zelve niet verlaaten. Zet uwe tegenwoord^gd
„ plans in 't overigé uws Leevens voort, en gy zult welhaast
,, overtuigd zyn, dat de Schat, welke gy tegenwoordig bei
„ zit , meer waardig is dan Ifykdotnmen en beftendiger dan
Schoonheid!"
DE GEBOORTE VAN SMAAK.

Eene Allegorie.
In een grot eens Bergs op het Eiland Creta , Woonde eene
Nymph , BESPIEGELING geheeten , naar 't verhaal der Beeld
Uit JUPITER gefprooten. Zy kwam, even als-fprakchyven,
Van PALLAS vernield wordt, uit het hoofd baars Vaders voort,
terwyl by aandagtig de werken der Seheppinge befchouwde.
APOLLO , deeze bergtoppen bewandelende, ontmoette deeze
Ihemelfehe Maagd, terwyl zy zich onledig hieldt met haare ge.
woone bezigheid, het befpiegelen van het wonderfchoon Wereldflelzel. Verrukt door haare bekoorelykheden, vervoegde
hy zich in de grot; welhaast werd zy zwanger, en baarde een
Zoon, die van zyn Vader APOLLO den naam van wYsnzu
kreeg, zinfpeelende op de verheevene gedagten , welke den

geest

der

Moeder vervulde, toen

hy

haar

de eerfle

keer aan -

fchouwde.
Men zegt, dat de Nymph BESPIEGELING, op een avondiond,
het Geftarnte befchouwende, en den fiand en beweeging der
Hemellichten nagaande , haar Zoon, niet verre van zich, op
een

9b

PDL! GEBOOítTE VAN SMAAK.

een bed van violieren hadt nedergelegd , dat een Nagtegaal
toevloog, 't zelve met Laurierbladen bedekte, en niet haarera
welluidenden zang in flaap zong. Omtrent deezen tyd hadt
het Delphifche Orakel verklaárd , dat eene Zonneftraal zich zou
verfpreiden over Griekenland, Italie, en een gedeelte van Klein
4/ic, en eenige duwen lang die Landftreeken verlichten.
Toen de wYSHntD meer dan kinderlyke jaaren bereikt hadt i
wilde APOLLO, dat by niet alleen onderweezen zou zyn in de
afgetrokkene kundigheden zyns Moeders ; maar ook fmaak
krygen in zulke andere Kun[len en Weetenfchappen als hem
tot een Weldoender zouden maaken van het Menschdom, in 't
algemeen, en van zyn beguntligd Volk, de Glïeken, in 't by.
zonder; by naral den geliefden Congeling na zyn eigen verblyf,
en gaf hein over aan de zorg der NEGEN ZANGGODINNEN ,r
en detzelver Zusters, de sEVALLICHZ r)rN.
Hier werd de WYSHEZD eerst ondeiiti eczen , he de grootes
Bouwheer des Hemels de zwervende Hoofdt of en fcheidde ,
en uit den Chaos dit heerlyk-werk,muk vervaard "gde; voorts,
hoe de Zon, die fchitterende onrl'prong van licht en warmte,
aan het blauwe uitfpànzel pronkte. ht middelpunt van alle
Hemelfiche Lichaamen uitmaakte, wier Klootèn; in zekere bepaalde wandelkringen , in beflemde tydperken daar rondsom
rolden; hoe de fchuinfche Rand der Aarde, in den jaarlykfcheit
omloop, de aangenaame beurtwisfeling der jaarfaifoenen opleverde; hoe de milde regenvlaagen en koesterende warmte der
L. me , den Echoot der aarde opende , de knoppen der boomen ontwikkelde, alles" met groente bekleedde, en met bloemen vereierde ; hoe de reelttftandiger ftraalen der.. Zonne de
Vrugten des 'Velds en het .Ooft deeden typen in den Zomer;
hoe de Herfst zich met den Oogst van alles verrykte; en de
Winter zelve den Stervelingen zo nuttig was als de andere bekoorelyker jaargetyden , daar deeze rust verleende aan de
Alanten, die hier door krakt kreegen om haare Poort te vernieuwen,en voedzel te verfchaffen aan het Dierenryk; hoe dit alles in dien kring rondliep , tot 'er geen tyd meer zyn zou ?
Van deeze algemeene kennis der Natuure werd de
wysnrrp opgeleid .tot het onderzoek van de zamen(elling der
byzondere deden, van de Lichaamen der Dieren. en byzonder
derMenfchen, om de oorzaaken der Kwaalen en Ongefteldheden
te ontdekken , en Geneesmiddelen voor dezelve uit te vinden.
Wanneer de DOGTERS DER GEHEUC,ENJSSE , naar het voorfchritt
Van APOLLO, de WYSHEID onderweezen hadden , in alle deeze
takken -van kundigheden , deeden zy naaren Onderwyzeling
allengskens. begrypen , dat een Hemelfiche Geest, voor een tyd,•
vereenigd was niet het menschlyk lichaam; hoe deeze, (laande die vereeniging, get]ingerd werd door verfcheide driften,
en dat, naa de ontbinding van het ftoflyk deel, die Geest zou&
overgaan in een afgezonderden ftaat van Geluk of Ongeluk,
naar gelange van het gedrag in den Staat van Beproeving geleid
,
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leid. Den Mensch, tiet alle zyne gebreken en zwakheden
beschouwd hebbende, gaven de ZRIYGGODINNE/Pr, in 't einde,
haaren Leerling een volkomen inzigt van het Menschlyk Geflacht in de Zamenleeving , waar door de goedheid van dent
Maaker aller dingen , die eigenl^e behoeften van elk Mensch
op zich zelven, het geheele Geflacht -veréénigde, en de onderlinge vervulling van elkanders; behoeften ze allen met een
vasten band zamenbondt. Zy onderweezen haaren Kweekling
ook te zyner uitlpanninge in de Muzyk, de Schilder- en -Dicht.
„kunde: de eerlie was gefchikt om den geest te vervrolvken,
de tweede om ons gefmaakte geneugten te verleevendigen,
met ze ons voor oogen te brengen, de derde om zuivere Liefde tot de Deugd in te hoezemen , daar zy de eerbiedenswaardige geheugenis bewaart van Mannen die hun Geslacht tot
roem ilrekten.
De wvsHEID , volkomen onderweezen: in alle Kunflen en
Weetenfehappen , verliefde op eene der BEVALLIGHEDEN, die
zyné Liefde met wederliefde beantwoordde. Op zekeren dage,
dat de twee andere met FLORA en haar Roet van zaPHYR9
zich verlustigden, namen zy die gelegenheid waar om in een
grot van den berg Ida eene lang uitgeftelde begeerte te voldben. De vrugt deezer owhelzinge was Bene Dogter,, door
de Ouders SMAAK geheeten. Deeze Nymph , die alle de kun
verkreeg van haaren Vader, en alle de bekoorelyk--dighen
beden van haare Moeder , werd , toen zy opgroeide , de lieveling van Goden en Menl'chen. Op de Feesten der Hemel=
goden zat. zy altoos naast venus, en op Aarde hadt. zy de eer,
uat aan haaren invloed alles wat zeer (èhoon was in Zeden,
lu Kunden en Weetenlchappen, werd toegefchreeven.
-

DE LEEUW EN DE VOS.

(Uit liet Hoogduitsch an den Hecr MEtsstiea.)
Een Leeuw was in oorlog met vier Bceren. Hunne vereen
de magt,wierd hem byna te7Ierk. Hy zondt den Vos uit,
om met hun te handelen. Lang bleef by agterwcge; doch eina
delft kwam hy, met cie vreugde op 't gelaat, terug.
Wat brengt gy my slede? riep dc Leeuw reeds van verre ,
als by hem zag aankomen , --- Vrede?
Dat niet; maar inogelyk nog wat beters. —Zekerheid der
overwinninge.
Vafl waar die?
Wyl ik, onder die onverzoenlyken met u, zaad van tweedracht géftrooid hebbe; en gy twyfelt immers niet, dat ee+>c
twi.s ende.vyand .reeds zo goed als een overwonnen zy?
Maar hoe dan , als by zig ondertusfchen vOfzoent ?
Ook dan 1 geftopte reeten zullen toch nooit een geheel uít:
maaken.
floe na hebben Engelands Vredensboden zig ook van dit
kunstflukje bediend; en hoe gelukkig. zyn deeze hunne poon

gingen tot dus, verre verydeld ! C .. .
LUCHTS.
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De extra Waarn. tot den 12. Zie in 't voorige Stukje; de verdere zal Ik
nader mededeelen,

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KON$TEN EN WEETENSCHAPPEN)
BETREKKELYK.

REDENVOERING, STREKKENDE TEN BEWYZE, DAT DL
WAARHEID DES CHRISTLYKEN GODSDIENSTS BEVESTIGD
WORDT, DOOR DE WYZE , OP WELKE DE BLYKBAARHEDEN VOOR DENZELVEN, WORDEN
\OORGESTELD.

Door den Hoog el. Heer ALEXANDER GERARD, DoEiar
en Pr.ofes for in de h. God,'ge,eerdheid te 4berdeen.
Hoewel ik van nzyzelveza getuige , zo- is nogthans ntyn
getuigenis waaragtig.
CHRIStUS. loan. VIII. 14.

beirigt ons in liet voorgaandc gedeeluangelist
E
te deezes Hoofd!huks , dat Benige
eene Vroubragten , hem zyrt
we , in o.crCpel gcgreepcn , tot
IOANNES

Pharijèen

JESUS

oordeel, in dit geval vraagende, gereed, oln, wat by ook_
mogt zeggen , zich daarvan tegen hem te bedienen. Doch
zyne kVvsheid verydelde hun boozen aanlag , en bevestigde, in 't einde, de uitmuntenheid van zyn Charaéter
en Bediening; zeggende: Ik ben het / icht der waereld (*).
DDe Pharifeen berispten dit als een ydel pochen, en hielen het voor 't kenmerk eens Bedriegers. Gy getuigt van
u zelven , uw ` getu gen is is niet waaragtig (t). Hy antwoordt hier op. Hoewel ik van my zelven getuige, zo is
no, thans myn getuigenis waaragtig. Dit zeggen geldt niet
alleen te dier gelegenheid; het behelst in ziel) deeze a1gem,eene flelling. „ Dat CHRISTUS JESUS de Blykbaarhe„ den van zyne hemeliche Zending op eene wyze voor„ flelde, die , wel verre van derzelver gewigt te vermin„ deren, 't zelve vermeerderde."
Nanwlyks is 'Cr eene proeve van Waarheid, min aan
misflag en twyfel onderheevig, dan deeze, dat dezelve
te
(*) VS. 12.
(t) vs. 13.
VI. DEEL. NENGELW. NO.
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te onlochenbaarder worde , naar gelange men dezelve
firenger onderzoeke, en uit hoe meer gezigtspunten merk
dezelve befchouwe. Het Christendom levert veele
trekken op , 't , by 't eertte voordoen , dc Godlykc
herkomst van t zelve aanduiden ; doch elke nieuwe (land
^n welken het kan geplaatst worden , ontdekt bykomende
merktekens van Godlykheid. De kragt van verfcheide
Blykbaarheden, op zichtelven belchotiwd, is dikmaals en
ten vollen aan den dag gelegd; dan dc wyze, waar op
deèze ,Blykbaarheden eerst werden voorgemeld , is zo algemeen niet in aanmerkinge genomen. Dat die wyze
verfchee afzonderlyke blyken voor de Waarheid van den
Christlyken Godsdienst aan de hand geeft , zal ik, in
deeze Reden voering, trasten aan te tooncir.
Ter bereiking van dit oogmerk zal het noodig zyn ti
dat ik in de
I te plaats onderfcheiden tlaaga , op welk Bene wyze
CHRISTUS en zyne Apostelen oorfpronglyk de Elykbaarheden van, het Euangelie voorftelden; en in de
fI*fe plaats ontvouwen , op welk eerie wyze zy dezelve
voordroegen ingevalle van Tegenkanting.
I. In de eerfle plaats moeten wy letten op de wyze,
die CHRISTUS cri zyne Apostelen hielden , in het oor
voor(tellen van cie Blykbaarneden der Euange--fpronglyk
Iieleere; dat is als zy zich vervoegden tot de zodanigen,
die nog Beene vooroordeelen betoond , noch tegenwerpingen tegen het Euangelie ingebragt , hadden,
In dat geval, vertoonden zy enkel de Blykbaarheden hun ner Zendinge , zonder de kragt daarvan aan te dringen
door redenkavelen , of zich te bevlytigen om het inbrengeri van tegenwerpingen te voorkomen. Zy verkondigden
Lcerfl•ellingen uitmuntend in zichzelve; doch leggen zich
by alle gelegenheden niet toe , om te beweeren dat ze uit
aan te dringen, dat derzelver uitmun--muntedzy,of
tenheid ten bewyze vair derzelver Godlykheid dient. ---Zy verrigtten Wonderwerken , daadlyk vervuld van alle
omtlandigheden , om dezelve geloofwaardigheid en kragt
by te zetten; doch zy verledigen zich niet om door redenen te toonen , op welk eerie wyze, en hoe zeer de
onderfcheide omfandigheden , tot het een of liet ander
einde, dienden. In veele gevallen ontdekten zy hunne kunde van liet mensclllyk hart, en voorfpelden toekomftige gebcurtenisfen; maar zy lieten Tiet aan de Menfehen- zelve over, op te maaien , dat zy cene Godlyke
Zen.
-
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Zending laadden : bykans nooit trekken zy zelve het gevolg. ---- Zy b: weezen , dat JESUS de Mes/is was,
uit de Schriften der Propheeten ; doch, deeden - het op de
eenvoudigfie wyze , zonrtycls door zich op .de . Schriften
des Ouden Verbonds in 't algemeen te beroepen, dikmaals
met enkel Bene byzondere plaats aan te haaleti,_ en altoos
zonder de. toepasling door een redetikaveling ze .bevestigen.
Dat deeze eenpaurig hunne Leerwyze was , in ,de Blykbaarheden hunner Zending, Oerfpronglyk te toonen, by.
de zodanigen , die geen geest van Tegenkanting lieten blykeri,zouden wy kunnen flanven door eene breede lyst van
voorbeelden uit het Nieuwe 1 est.iment ; doch het zou zo
verveeiènd als overtollig weezen.
Maar geeft dit vertoon hunner Leerwyze geen {Teun aan
eene Tegenwerping tegen het Christendom, in 't midden,
gebragt, te weeten, dat liet, by de eerfte Verkondiging,
niet gegrond is op bewys? Het geeft geen fleurs, zelfs in
fchyn aan deeze Tegenwerping, wat derzelver hoofdbedoeling aanbelangt. Het duidt, zelfs niet van verre, aan,,
dat het Clrristendr7m niet gegrond is op bewys, of om ei-.
genlyker te fpreeken , dat het zelve niet onderfchraagd
wordt , door redelyke Blykbaarheid: want de bygebragte
aanmerkingen hebben geheel geese betrekking tot de Blykbaarheid zelve, maar - betreffen alleen de wyze van dezelve voor te flellen. - Maar, geeft het , nogthans; geen
fchyn om ten min lien te beweeren, dat de Blykbaarheid
der Enangelieleere op Bene oneigene e.n onvolkomene wyze wierd voorgedraagen ? Geeft het fchyn tot zulk eene
Tegenwerping, liet geeft niets meer. Deere Leerwyze is
zo verre van eenig weezenlyk vermoeden tegen de waarheid des Christendoms te verwekken , dat ze, integendeel,
een Clerk vermoeden ten voordeel van 't zelve baare.
Het behelst geen vermoeden tegen de waarheid des
Christendoms: want die Leerwyze was noch oneigen, noch
onvolkomen ; doch genoegzaam om Geloof te wege te
brengen in de omílandigheden, in welken men zich daar
van bediende. Indien het Evangelie, by de eeríle verkondiging van 't zelve, niet onderíceund wierd, door Bewys,
het werd nogthans onderíleund door Baarblyklykheid. -Baarblyklykheid verfchilt van Redenkaveling : bemerkte
Baarblyklykheid is de onmiddelyl;e oorzaak van Geloof;
Redenkaveling is ílegts een middel om de Menfchen tot
het bemerken der Baarblyklykheid te brengen; een middel,
op verre na, in alle gevallen, niet noodig. De fterkst
G2
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mogelyke overtuiging wordt te wege gebragt door enke'
befchouwen. De Blykbaarheid van natuurlyke en zedelyke waarheden„ en in 't algemeen van alle gebeurtenisfen,
vordert geen reeks van bewyzen, om begreepen te worden: een daad wordt vertoond, en uit dezelve het befluit
tot eene endere daad regttireeks opgemaakt: de natuurlyke
gelleltenis der ziele bepaalt ons otu het befluit te trekken
en aan te neemcn, z.)nder eenige vergelyking der denk
-beldn.DBykarhvetEungzybeurtenisfen; wonderwerken , by voorbeeld, welker beitChouwing de ziel natuurlyk opleidt om 'er de waarheid
van het Evangelie uit op te maakeu. Men bemerkt deeze gebeurtenisfen zonder te redenkavelen , en bemerkt
zynde, wordt het beft tit desgelyks zonder redenkaveling
opgemaakt. Natuurly'ke Blykbaarheid is, door de oor
onzer ziele , voor het \Terfland ge--fpronglyketdhi
fchikt; 'er zyn beginzeis van Geloof den- Mensen eigen,
aan welke deeze Blykbaarheid zich houdt, en door welke zy onmiddelyke overtuiging te wege brengt, by de
onbedorvenen van hart. CHRISTUS verlchafte eene Baar
om op de nstuurlykee-blykheid,opnwzgfchkt
beginzelen van Geloof te werken: by deedt de Menfchen
bedryven aanfchouwen, uit welke de waarheid zyner Zendinge onmiddelyk volgde, zulks was genoeg: langs deezenr
weg worden de nmeufchen dagelyks in dergelyke gevalleti
overtuigd.
Baarblyklykheid, van welk eenti foort ook, laat reden kaveling toe; de Baarbfyklykheid van onzen Godsdienst
kan op veelerlei wyzen, door hewysredenen, opgehelderd
en verdee .igd wtsrden. Maar het is, in geen geval, toe
overtuiging noodig, dat iemand lette op alle bewysredeiien , .voor welke een onderwerp vatbaar is. Indien hV
de Bfvkbaarheid, zonder dezelve, begrype, zou het geheel
overli 1iig weezen. Het verdient ook onze opmerking;' dat de Blykbaarheden van het Euangelie zich niet
In . 't: zelfde licht aan ons vertoonen , waar in zy zich
voordeeden aan de Perfoonen, welken zy oorfponglyk
werden voorgcdraegen. Onze toehand verfchilt van den
hunnen in veele omflan ligheden ; en 't is, uit deeze om
dat de meeste Redenkavelingen , vervolgens,-frandighe,
ter .verdeediging van het Christendom ingevoerd , den
oorfpronïg ontleenen. Te onzer Overtuiging moge het
noodzaaklyk weezen te redenkavelen doch hier uit volgt
in geenen dccle , dat redenkavelillg noodig was om faun
te.
,
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tre overtuigen. Dc Baarblyl,lykheid word hun onmiddelyk
-vertoond: en moest, indien dezelve weezenlyke en natuurlyke [aarblyklykheid was, liet Geloof te wege breit

gen.
Hunne Overtuiging was , desgelyks, ten voller, redelyk.
\Vy hellen zeer over om kieschkeurigheid en beknibbeling
van Blyhhaarheid , en fchroomvalligheid in dezelve te erkennen, met een al te gunfti ; oog aan te zien. 't Geen
de toef}emming onredelyk maakt, is dat men ze ' geeft olf
eene ongenoegzaame Blykbaarheid; niet dat men die gere.edlyk geeve als dezelve genoegzaam is. Toe(Iemming.
is altoos redelyk , wanneer zy volgt op weezenlyke en
xegtmaatige Blykbaarheid; en hoe gereeder zy gefchouken
wordt, hoe redelyker dezelve is. Zich door eerie ongennegzaame Blykbaarheid te laaten bedriegen , toont een
gebrek aan Vertland ; natuurlyke Blykbaarheid niet vaardig
te begrypen , daartoe eene menigte van ophelderingen en
bewyzen noodig te hebben , flrckt ten blyke van een gelyk
gebrek. De vlaag is gezond, wanneer dezelve door eige
kragt de fpyzen wel verteert; het Oog is goed , wanneer
het , zonder behulp der kunst, de voorwerpen klaar ontdekt: n.et de kragt des \'erftands is liet even zo gelegen.
Voor de zodanigen, die geen blylc gaven dat zy met de
kwaaie des Ongeloofs behebd waren , werden d e Blykbaar,
lieden van het Euangelie eenvoudig voorgeileld: dit verwekt geen vermoeden tegen het Christendom, zulks was
genoegzaam om een vast en redelyk Geloof by de zodani,
gen te wege te brengen.
Deeze Leerwyze dient in verfcheidenerlei opaigtento ni
een sterk vermoeden ten voordeele van het Christendom te
-

bannen.

• Wel verre van in te fluiten , dat geene weezenlyke Blykbaarheid gegeeven was, luit het noodzaaldyk in, dat.die
Blykbaarheid zeer flerk ware. De ferkíte Blykbaarheid
werkt, in alle gevallen , het vaardizst op 't verpand. ' Indien de Blykbaarheid zwak of twyfelagtig is, kan de kragt
van dezelve niet bemerkt worden , zonder het behulp van
opheldering en redenkaveling. 't Is zeker, dat de Blykbaarheid van het Evangelie, in den beginne, alleen ver
dat veelen, in de daad,-tondwier,hsvzk
overtuigd wierden, door het ecrile voor[Iel van dezelve;
't is, derhalven onlochenbaar, dat de Blykbaarheid van
het Evangelie niet alleen weezenlyk was, maar ook llerk.
^----- De Menfchen zyn , ik beken liet, zeer lietgeloo-
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vig, en gelooven menigmaal zonder genoegzaame Blykbaarheid. Doch dit gel biedt alleen -, wanneer liet gebrek
aan Blykbaarheid bedekt wordt door fehynbaare redenkaveling of eenige andere l;untienaary. Jut was liet geval
niet by de oorlpronglyke verkondiging van het Luangelie.
Hadt 'er eenij; gebrek aan Blykbaarheid plaats gegreepen , het moest zich geopenbaard hebben en bemerkt geweest zyn : want men bezigde Beene middelen om het te
bedekken. Was de Blykbaarheid niet clerk geweest, dezelve kon geen Geloof te wege gebragt hebben : want
dezelve werd enkel vertoond. Zeer zekere waarheden
zyn verworpen geworden, óm dat men het bewys niet
genoegzaam hadt aangedrongen; naar nimmer werd eene
valscllheid met opgang ingeboezemd door eene bloote en.
kunstlooze vertooniug van voorgewende 1,1_ykbaarlieid.
Wyders. Deeze Leerkvyze was de ailrrgefchiktfle om
de onbevooroordeelden te overtuigen. Hoe eenvoudiger
de Blykbaarheid kan voorgefteld worden, met klaarheid
beftaanbaar blyvende, hoe beter dezelve aan 't bedoelde
einde beantwoorde. Waar redenkaveling niet noodzaaklyk
is,, overlaadt dezelve de Blykbaarheid, en verbystert het
verfland. Dit geldt in 't byzonder ten aanziene van gebeurtenisfen. 'Wy zyn natuurlyk gefchikt om 'er onmiddelyk of met éénen flap gevolgen uit te trekken , dit gaat
bovenal door., ten opzigte van het gros des Menschdoms.
Stel aan een, Mensch , zo als de Nlenfchen doorgaans
zyn, eetje .weezenlyke Blykbaarheid voor, gefchikt naar
den aart , des Onderwerps : by hemt , zonder in twyfel te
hangen, toe : treedt in de breeder ontvouwingen , _welke
men ten áapziene van alle onderwerpen heeft uitgedagt,
by verflaat u niet. Elk Mensch is bekwaam gemaakt,
om door weezenlyke Blykbaancuid overtuigd, te worden;
maar veelen kunnen de tcherpzinnigheden van gefchilvoesing niet vatten. De Christlyke Godsdienst was ten dienRe van allen verordend ,. niet gefciiikt om de weetgierigen
alleen te voldoen. Indien de Blykbaarheid van denzelvei3
tveezenlyk was, zo moest het eenvoudig voorftellen daar
van , op het kragtdaadigst, Geloof te wege brengen by de
Menfchen in 't algemeen : indien dezelve , dus voorgefteld,
niet gefchikt was om Geloof te veroorzaaken , was ze
niet voor 't gros des Menschdoms gefchikt. GOD heeft
de Blykbaarheid naar deszelfs kratten afgemeeten CHRIS
'us dezelve voorgefteld op de beste wyze om 't zelve te
overtuigen ; en dit wyst niet duister • aan , dat het Euange'
-
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gelie afdaalt van die zelfde Wyslieid, welke 's Menfchen
gefteltenis vormde.
Deeze Leerwyze voegde ook best aan het Charatfter van
den Godlyken Leeraar. Zy fielt ji:sus rechtllreeks tegen
Bedriegers over. Zy maaken veel ophefs van éene geringe
Blykbaarheid; zy kunnen geen beter aanvoeren, en daarom flellen zy alles te werk om de Menfchen te overtuigen, dat het geen zy voordraagen van het uiterfie aanbelang is. Het voegt eenen Leeraar, waarlyk van GOD
gezonden, integendeel, eene Blykbaarheid van zyne Zending te geeven, uit eigen aart gefchikt om Geloof te wege te brengen , en dat hy, bewust van de kragt daarin
gelegen , die voordraage, zonder eenigen ophef.. By ntn^H0METUI vinden wy de ecrtte, en by CHRISTUS de laatfte
handeiwyze, op het volkomenst; deeze draagt alle kenmerken van Bedriegery, geene de onbetwistbáare trekken
van Waarheid. Wanneer iemand, by aanhoudenheid, zich
,op de fterkte zyner bewysredeneu beroept, baart by agterdennken: hy, die geen oogmerk heeft om het oordeel te
zwenken, helt zyne redenen voor, laat het voelen van
derzelver kragt over. Eenvoudigheid van Leerwyze is altoos een aanduiding van Waarheid, en ILsus bezat dezelve in de hoogde mate.
Zulks toont teffens floe zeer by bewust en overtuigd
was van zyn regt tot het Charac`Ier, onder 't welk hy
zich op hier aarde vertoonde. Iemand , die. weet dat by ten
oogmerk heeft te bedriegen , is natuurlyk agterdogtig.
Maar jnsys ontdekt geene angstvalligheid in zwaarigheden
te voorzien en voor te komen; en zyne Apostelen verhaalen de dingen, gelyk zy wisten dat ze waren, zonder eenig blyk , dat zy zich over de gevolgen bekreunden. Dit
is dat eerlyk vertrouwen, 't welk natuurlyk uit opregtheid
voortvloeit, 't geen een Bedrieger nooit kan aanneemen;
het bewyst dat zy waren, die zy verklaarden te zyn.
Eenvoudigheid van Leerwyze is, daarenboven, een kennek van weezenlyke waardigheid, MAHomnTH wendde
waardigheid voor; doch dezelve was van eene valfche
foort., en geheel kwalyk geplaatst. Hy verfmaadde trotslyk
I',lykbaarheid van zyne Zending te geeven: en die te geeven was hy verpligt. Ten zelfden tyde maakte by een
vertoon van Blykhaarheid : en 't was door dit :te vermyden,
dat waare grootheid moest blyken ; dit verraadde eene
laagheid van ziel , dit toonde dat zyne waardigheid op au.
dere tyden gemaakt was , alleen om het gebrek -aan BlykG 4baar-
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baarheid te verbergen. ,Jasos nam een hoogst eerwaardig
Character aan ; doch zyne Leerwyze wees uit dat het
hem toekwam, deeze drukte 't zelve eenvoudig uit, by
hieldt dit Charac er ongemaakt en op 't natuurlykst haande; by gaf 'er gereedlyk Blykbaarheid van, by onthieldt
zich alleen van met praal en vertooning te verklaaren t
Waarlyk deeze is de Zoon van GO!) (*).
Indeezervoe^e behelst de wyze, waar op de Blykbaarheden van het Evangelie oorfpronglyk werden voorgedraagen , verfcheide vermoedens voor de waarheid van 't zelve,
Ze zyn zo íterk, dat, indien gy het Euangelie voor valsch
houdt, het geheel onoplosfelyk is dat men ooit die wyze
zou verkooren, en het onmogelyk is, dat zy ooit zou
gelaagd hebben.
(*) MATTH .

XXVII. 53.

(Het Vervolg by dR eerfie gelegenheid.)
BRIEF OF BERIGT, WEGENS DE AFZETTING EENEI.

VROUWE BORST; AAN DEN HEEkE G. GREEVE,

Beroemd Stads- Heel- en Vroednneester , ena.
te Utrecht.
DO0It

G. J. V A N W V,

Stads Operateur van den Steen, en Chirurgyn van hef
Pesthuis, te Amf
lerdam.
Wel Edele Heer! Geachte Vriend
il; UWEd. op uw verzoek , den uiting eener
Bmeeneloofde
thans zoo zeidzaame als gevreesde
(ik
de
eener
Kunstbewerking,

Vrouwe Borst,) welke ik op den
Oden van de maand Augustus 1783 alhier volbragt te berigten; zo volbreng ik deeze belofte te gereeder, dewyl de ge
zo volkomen, als gelukkig, bereikt en uitgevallen-ncezig
is; zls om dat een zeer ongunflig verfchynzel na de Operatie,de geneezing weerílreevende, afgewend en te boven
gekomen is ; het welk my heeft doen denken, dat het
piet geheel onwaardig zonde geoordeeld worden, dit Antwoord op "uwen Brief, in dit Maandwerk, te plaatzen.
Pe Weduwe w, STERK, oud ,}a Jaaren, kreeg, na dat
Afzetting

'
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xy negenmaaltn gekinderd httd, een floot tegen de regter

Borst, en, ingevolge hier van, Bene kleine Scirrheuje verharding, welke , van tyd tot tyd grobter wordende, eindlelyk de geheele ]3orstfchyf innam , en pynelyk wierd ,
't welk haar aanfpoorde naar hulp om te zien, na dat zy
haar ongemak reeds dkie Jaaren gedragen had.
Hier toe raadpleegde zy de bekende , [en te onrecht
beruchte] Bagyntjes , zonder hulp te, erlangen; integ n.
deel, deze Geestelyke Dochters befchouwden haar onge.
anak van dien aart te zyn , dat de aanlegging hues middels
niet baaten zoude , en lieten haar ongetroost , onder het
veelbeduidende fchouder optrekken , (toen de Lyderes ver,
langde te weeten, of haar ongemak hulpeloos en gevaar
vertrekken.
-Jykwas,)
Niet te eden niet de afwyzing van gemelde Meeste resfen , kw1m zy den leden July mynen raad en hulp
verzoeken, Ik vond de geheele IJorstfchyf knobbelagtig en zeer hard, of Scirrheus, en de Lyderes, op de
eerfle voorttelling ,. tot de wegneeming , zeer genegen.
Zy was, buiten dit ongemak , voor 't overige,
gezond, en op dezen tyd ontdekte ik geene andere , van
de llorst afgelegene klieren , opgezet of verhard, althans
recce inwendige aangedaane Borstklieren , waar omtrent
men zeer naauwkeurig onderzoek, wil men de afzetting
der Borflcn , volgens den voorzigtigen en ver(iandigen
raad van Profeslbr CAM R, met gewenschten uituag in 't
werk . (tellen , behoort te doen , kwamen in bedenking.
Een zeer onguní't ig kenteken , (fchoon niet in (laat my af
te fchrikken,) vertoonde zig egter , en verwekte by my
eenige bedenking: daar ontlastte zig uit den tepel geduurig eene bruine , en zomwylen bloederige , fcherpe [lof.
- Volgens het gevoelen vno de beste en beroemdite
Heelkundigen , word dit verfchynzel niet , dan iti die
Scirrl:i , welke op 't punt (laan van , kwaadaartig te worden , en eerlang in eene opene en woedende kanker uit
te berften, waargenomen. Althans LE DRAN, aan wiens
getrouwe en egte«Taarneemingen, niemand zoo min, dan
aan zyne ongemeene kunde, twyfelt , zegt hieromtrent.
„ Het gebeurt veelmaalen , dat 'er uit eene kwaa4 , de Borst , verfcheide maanden lang, uit den tepel, of
„ zelfs uit de huid rondom den tepel, eene dunne bloe»
derige fl:of, of eene etteragtige wei, zweet.. Het onQ , gemak der Borst neemt daar door niet af, maar wan(5
„ neer
,
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„ neer deze uitlekking ophoud , neemt het gebrek (by
bedoelt de Kanker,) heel fchielyk toe."
Hierom fcheen het my toe, dat de Afzetting, de eenige
kans, ter herstelling, en voorkoming van eene woedende
Kanker was , en dat dezelve , tydig gefchiedende , ge
gevolgen hebben koude; indagtig het geen de-wenscht
kundige A. BALTHASAAR , in zynen Brief, aan Doc'or
J. VOEGEN VAN ENGELEN, in het Genees - , Natuur- ei
huishoud kundig Kabinet geplaatst, zegt: — „ Indien de
„ kanker kan en mag weggenomen worden, dan fpreekt
„ het van zelfs, dat de Afzetting de korífie en veiligfle
s, weg is;" te meer , dewyl de klierige ];arstfchyf ,
fchoon geheel en al ontaard ,- voor 't overige van de
l3orstfpier los ware , en de beroemdtIe Heelkundigen in
foortgelyke gevallen, indien men ze niet all an onkunde
en ontrouw hefchuldigen mag, veelmaalen áagd zyn;
ook vond ik my verpligt, liever dit hulpmiddel te be
proeven, dan haar aan het dreigend noodlot over te geeven. want, alfchoon men al eens vastfielde , dat de Af
zettioag een onzeker hulpmiddel ware , zoo blyft het ondertusfchen, naar CELSUS wyze Spreuk , zeker , dat het
beter :is een onzeker hulpmiddel te beproeven , dan de
Lyders hulpeloos aan hun noodlot over te geeven ; te
meer, indien dat hulpmiddel, door getrouwe eu kundige
Waarneemers veelal goed bevonden is.
Op zodanige gronden ífelde ik myne Lyderes, de weg
aan -nemigvadhlBorst,zgemakyn
voor, als mogelyk , en geoorloofd was , ten-nemlyk
einde haar niet af te fchriklcen. Naar eenigen tyd , en
na vooraf , ook den raad van den Hoogleeraar BONN ,
welke met de myne volmaakt ftrookte , ingenomen te
hebben , belloot zy tot deze Heelkundige bewerking zeer
kloekmoedig. .
Onverwagts , en even voor ik gereed ftond het handwerk te beginnen , befpeurde men eene verharde klier
onder den ,Arm , welke noodwendig geoordeeld wierd ,
(zoude de Operatie wel flaagen,) weggenomen te moeten
worden.
Hierom zag ik van de gewoone wyze van
Afzetting ,- welke ik my had voorgelteld te zullen volgen;
af; beginnende de incifie van onder den Arm ten einde
wel 'verzekerd te zyn, gemelde klier, aldaar, weg te neemen, of het reeds daar heen verfpreide kankergift geheel
en al te ontwortelen , het welk my , om hier in door de
bloeding als anderzints niet verhinderd te worden , best
toer
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toefcheen. Deeze incite vervolgde ik zoo verre,
als ik noodig en veilig oordeelde, om niet te vroegtydig
de Mams-flagader van een te fcheiden, welke my, buiten
deze voorzorg, hinderlyk had kunnen zyn. Hierom, tot
op die hoogte genaderd zynde , vertoonde zig ook geene
bloeding van aanbelang , althans geene zodanige die in
flaat was my. in het handwerk te kunnen hinderen , en
derhalven was -ik in Haat, om gemakkelyk , en op de gewoone wyze , de Borst op nieuw , niet myne vingeren
van de ribben af, en tot my, trekkende, van de Borstbeenszyde Gene tweede incite te beginnen, dezelve te
doen doorgaan tot in de eerste, en aldus de Operatie te
voltrekken.
Door foortgelyke voorzorg , had . ik het genoegen te
zien , dat de .d,'anas fl-gader, niet , dan op 't einde der
Kunst bewerking , doorfneden wierd , en gelegenheid vier.
fchafte , (door de kundige hand van den Heere LABE,
welke dit vat volmaakt digt floot, onderfteund ,) om het
verband genoegzaam droog aan te leggen , zodanig daar
door aanplakkende , dat 'er naderhand geene bloeding
weder verfcheenen is.
In het doen der Kunstbeiverking, had ik, ten opzigte
van het kankergezwel , en 't geene daar aan vermag
fchapt was , niets gefpaard, dan wat het vel aanbelangde; hieromtrent had ik , zoo veel my mogelyk was, en
veilig toefcheen , de fkaarzaamheid in 't oog gehouden,
ten einde eene fpoedige geneezing, naar kunstvermogen,
te bevorderen.
Zoodra de verëttering der ontbloote deelen genoegzaam
fcheen , bevorderde ik dit oogmerk verder , door de
randen van• 't vel , met [Irooken kleefpleister , en een
voeglyk verband, tot elkanderen te doen naderen.
De geneezing vorderde , fchoon langzaam, tot aan den
egden Otober,, en wierd zekerlyk zeer begunfligd door
de toediening van de Cort. Peruvian. Dan , niettegenllaande alle aangewende zorgen , en alhoewel de zweer
plat en zuiver was , niets dan een weinig vel .belLoevende,
zoo hield de heeling op , en dezelve bleef onveranderd tot
den 5den. November. Maar , den Eden dito het verband
afneemende , zag ik , met verwondering en leedweezen,
het reeds .byna voltrokken velteken , ter grootte van een
guldenfluk, losgebroken; laager in het zelve vel- oflidteken,
ontdekte ik twee kleine zwarte nipjes , of verflorvene
huidplekjes.
Ge-
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Gemakkelyk bezeft UWEd. welken uitdas ik my toen
van deze Kunstbewerking konde belooven. tVaarlyk , ik
vreesde niet weinig dat de weg tot myne veröordeeling,
ten dezen opzigte , gebaand was , en eene op nieuw uit
moordzieke kankerwoede myne Lyderesfe-bertludn
verflinden 'zoude ! Althans, toen ik den volgenden dag
befpeurde, dat ook gemelde zwarte flippen , ieder in gaaten , ter grootte van een hollandfchen t}uiver, veranderd
waren.
Den yden van bovengemelde maand, was ik reeds bedagt, en herinnerde my , ' t geen ik in myne Prvsverhandeling (*) aangetekend heb. „ De Afzetting zal altyd
gelukkig (langen , indien men dezelve tydig genoeg
„ doet , vooral wanneer de kanker door eene uitwendige
„ oorzaak voortgebragt. is , of haaren eersten oorl'prong.
„ genomen heeft , volmaakt los ligt, en de Lyders voor
't overige gezond , middeljaarig , althans niet te oud
„ nog verzwakt zyn. .Dog in ongunt'ige voorwerpen of,, gévallen, die uit eene inwendige oorzaake voortgekomen zyn, de Afzetting doende, kan het gebeuren, dat
„ de kanker , na de wegneeming , met des te grootex.
„ woede wederkeere, het zy op dezelfde of op Bene au„ deze plaats.
„ Men zal dit toeval evenwel veel kunnen verhoeden,
„ en eene welgedaane Afzettinge te hulp komen, door
„ een Caustirvzn op eiken arm te plaatfen , om, wan„ neer,- de verëttering van de wónde begint op te hou
armen, de kankeragtige-„den,orvëtigpde
„ ílofen, welke met de vogten vermengd zyn, af te lei„ den. Lc DRAN heeft dit , in zyne Raadpleeg. p: 6o.
„ na .het wegneemen der kankeragtige t or(len, zeer goed
„ gevonden , en zeer goede gevolgen daar van gezien.
„ Mogelyk zonde de fchil van het Bois de Garou , niet
minder dientlig zyn. Althans LE DRAN heeft de Af„ zettingen , onder zoortgelyke voorzorgen , zeer goed
,, bevonden (t )."
Dit gaf my aanleiding de fchil van het Bis de Garou,
aan den Arm van dezelfde zyde des gebreks, ter beproef
ving aan te leggen; dan, zoo lange deze geese genoeg-.
zaa.
(*) Zie het Geneesk. Genootfchap, Servandis Civibus, IV. D,
bl. 189 , enz.
(t) Zie .Mens. de l'Academ. R. de Clair. Tom. VII. pag. Iza,
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taaie afleiding maakte , veranderde de miskleurigheid
niet , en het reeds vernietigde velteken wierd dagelyks
grooter ; zynde de omtrek der zweer , die zoo wel in
diepte als omtrek toenam, op de mint'Le aanraaking, allergevoeligst.
Niet
onder redenen
geheel
vreesde ik
een b g
zonder
ge
gen uitflag van dit handwerk te zullet] ondervinden , terwyl ik myne Lyderesfe, op alle mogelyke wyzen , in haare
opgevatte hoop van herfielling te gemoet kwam , en fierkt e , zonder iets van wegens gegronde vrees van het tegen•
deel te laaten blyken.
Niet weinig was ik verwonderd en te vreden, over eene
even fpoedige omkeering van zaaken , welke weder nieuwe
hoop , ter gelukking van mie geneezings- intenties opleverde , toen ik den iiden November befpeurde, dat deontvelling, door de fchors van de Garou aan den Arm,
eene ruime hoeveelheid ichor geloost had.
Van dien dag af, ontdekte ik geen fcherp vogt meer
uit, de Borstzweer vloeijen : integendeel eene goede, Witte, balfemagtige etter bedekte dezelve , en begunífigde
derwyze de heeling, dat deze, den t9den van laatstgemelde maand, reeds voltrokken was.
Niettegen(Inande de hertelling haarer volkomene gezond
een zeer !ierk en duurzaam beloovend lidteken,-heid,n
vond ik , veiligheidshalve , raadzaam , de etterdragt aati
den Arta bellendig te doen aanhouden , om dezelfde redenen als ik zoo even gemeld heb.
Nog een zeer geruimen tyd , en in Gene ruime hoeveelheid, liet ik niet het gebruiken der Cort. Peruv. aanhouden; althans myne Lyderesfe verzekerde my onlangs,
hier mede tot aan het laatfte van December voortgevaaren
te zyn.
Den 2of'en en 29ften van Slagtmaand , wierd zy door ver
beroemde Genees- en Heelkhndigen befchouwd,-fcheidn
en voor volkomen geneezen erkend : dan , deze geneezing
was ook onbeftendig , zy trof, den }den December, het
ongeluk van te vallen ; een der voorbygangers rukte haar
in eens by den regter Arne aanvattende, op, en hier door
wierd het lidteken , liet welk zig van de Borst tot onder

den Arm uitlirekte , vanëengereeten !
Den 5den dito haar weder ziende, vond ik eene ontvelling , ter grootte van een twee ftuivers ftukje. Eene
eenvoudige en z:agte behandeling heeft haar, (niettegenilaande deze tergende beproeving, gelyk men het zoude
k un
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kunnen noemen , of de . geneezing duurzaam zyn zoude , )
ook van dit toeval gered. Zy was den iaden dito weder
volkomen geneezen.
Niets kan men , onzes bedunkens, voor zekerder bewys ,
van eene geweezene plaatzelyke Kanker , door de AJzeiting, houden, dan wanneer 'er foortgelyke omitandigheden , als in ons geval , plaats hebben; en wanneer nog
daarenboven , het gemaakte lidteken, het zy door toevallige of andere omilandigheden beproefd, en getergd wordende , desniettegenttaande weder te regt gebragt kan
worden , en behendig geneezen blyft.
My dunkt ik hoor UWEd. deze Opmerking of Vraag
reeds voortellen.
Zonde men niet te regt twyfelen , aan een gelukkigen
uitfIag , in foortgelyke omfhandigheden en toevallen , als
'er in gemelde geval vertoond zyn, indien de etterdragt
aan den Arm verzuimd was ? Althans uit het voorgevallene, tusfchen den Eden en iaden November, fchynt
zulks gemaklyk en duidelyk opgemaakt te kunnen worden!
Zie daar, Wel Edele Heer! reeds verfcheidene Vraages
an UWEd. beantwoord ; de overige zal ik, zoo kort
mogelyk, oplosfen.
Eerfie. Is de beweeging of fpauning der Borstfpier niet
telkens hinderlyk , en een beletzel geweest , om de vol
sluiting der wonde te voltrekken ?
-konie
Voor zo verre de verhindering in de geneezing , door
de beweeging van den Arm , en dus door de fpanning
dër Borstfpier , kon te weege •gebragt worden ; heb ik
zulks door de rust aan te beveelen , en zoo veel kunst
te beletten, met den Arin-wbgelykas,d in
àa-ti die zyde, en 't bovengedeelte, met het windzes, het
welk voor 't overige de Borst bedekte , te omvatten , en
tegen het ligchaarn aan te fluiten, met gewenscht gevolg
voorgekomen.
Tweede. (In eene laater tyd.) Is liet Lidteken ook zoda.
iilg ingetrokken , en de huid op dc l orstfpier vastgeb cht, dat het gevaar loopt, van weder op te fcheuren?
Door voorgemelde hegtpleisters, waarmede het vel van
den omtrek der wonde, traande de geneczing, bygefchov'eu
en bepaald wierd, is de wond, en dus ook het lidteken,
zeer verkleind geworden, en bied weinig' oppervlakte ter
openfcheuring in de gewoone beweegingen aan, en derhalven de Borstfpier voor diet grootfte gedeelte met onge-
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gefchonden vel gedekt , heeft 'er geene merkbaare fpanning, maar gemakkelyke glying in de beweeging, plaats.
Derde. Betpeurt men ook op andere plagtzen verfchynzelen van. Scii rhi of Kanker ?
Een naauwkeurig onderzoek , eenigen tyd naar de voIkomene geneezing gedaan, doet my deswegens volmondig,
neen, antwoorden; want, alle die plaatzen, alwaar men
uitwendig aan 't ligchaam klieren ontdekt, en daar men
bygevolg zodanig kenteken zonde moeten gewaar worden,
zyn tot heden niet opgezet , nog Scirrheus , veel min
Kankeragtig , ontaard; maar integendeel zagt, en op het
aanvoelen onmerkbaar. Die plaatzen , welke niet
voor het uitwendig gevoel vatbaar zyn, kan men veilig
welgefteld vooronderflellen ; dewyl de Lyderesfe nog
geene ongemakken of pynen ; waar uit eene ongefteldheid
van het klierweezen op te maaken is, heeft waargenomen.
Vierde en laatfie. Mag, en moet men, in eene enkelde
plaatzelyke Sciri hits of Kankergezwel, die den geheelen
Arm beflaat , met aandoening der Oxelklieren , in zoo
verre die voor het mes vatbaar zyn, om weggenomen te
kunnen worden, on .angezien de twyfelagtige oorzaak van
in- of uitwendig, , volgens eene goede Heelkunde, het
handwerk ter uitroeijing beproeven ?
Volgens goede Heelkundige Waarneemingen van de beroemdfle Mannen, in de Schriften der Ouden', volgens
het getuigenis der Nieuweren , de Proeven der tydgenooten en onze eigen Ondervinding, kan, mag en moet, een
Sci;rhus (*), ook die kankeragtig genoemd kan worden,
of liever het kankergezwel zelve , weggenomen worden;
onáangezien de aangedaane Oxelklieren , zoo lange ook
deze, veilig, en geheel met de aangedaan Borst kunnen
medegenomen worden , en in die gevallen, inzonderheid,
alwaar eene uitwendige klierbe]ediging gelegenheid gegeeven heeft, tot eene plaatzclyke kankerverhastering.
En , wat aanbelangt uwe meerdere gewichtige bepaaling
tot die gevallen, alwaar de oorzaak van het kankergezwel
on(*) Immers dit firookt met uwe eigen denkbeelden vol
zelve verklaarde, „ dat, onaangezien-makt;dewylg
„ onze hedendaagfche Heelkundigen van andere gedagten
„ waren , gy evenwel verzekerd waart, dat de uitroeijing
„ door het mes alleen , niet voordeel , ter uitroeijing van
„ Scirrhi konde in 't werk gefield worden , en dat deeze
werkwyze de zekerlle was."
,
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onbekend, of twyfelagtig is ; hieromtrent beken ik gaarne, dat eerie zeer naauwkeurige oplettenheid en oordeelkunde te pas, komt , ten eimie Ibortgelyke Heelkundige
bewerking aan te pryzen , bovenal uit te voeren, af te
wezen of te veroordeelen.
Voor tny, zoo lange ik niet beter onderrigt worde, niets
van her eigenaartige gift kenne, of voor zoo verre de oor
Scirrhus ons onbekend zyn , en-zakenr gti
eene kankeragtige ontaarting der klieren plaatzelyk is, geloof ik voor zeker , dat de geheele ontworteling , door
middel van 't mes , het eenige zeker geneesmiddel
zyn kan; en het fchynt my toe, uit het geen anderen, en
my zelven, meermaalen gebleeken is, eveneens te zyn , of
eene uitwendige belediging Benig klierwezen aanleiding
tot foortgelyke kankeragtige ontaartiug gegeeven lheeft;
dan, of eerie kankeragtige ge(i:elcthcid in het lighaam aan
Bene ons onbekende oorzaak, zig in de mam-wezig,dor
of elders plaatst en openbaart , indien maar de geheele
wasfa des bloeds niet niet tiet kankerfinet vergiftigd ver
kan worden ; het zy door eerre algemeene-onderftl
kankeragtige verbastering der vogtcn , of door verbreeking
van die bekende blaasagtige bewaarplaats van het kanker
midden van fornmige plaatfèlyl:e kankergezwel -giftnhe
huisvestende, liet welk gelegenheid geeft, dat deeze-len,
finetftof, onder vogten opgenomen en medegevoerd wordende , bet handwerk verbied , door veele klierige ougeileidheden allerwegen, kennelyk , te vertoonen.
Indien de kankeragtige ongctteldheid der klieren, altoos,
afhing van ecnv algeweene beftuetting of kankeragtige
ontaarting der vogten , en dat dit altoos vooraf plaats
had , eer 't zelve in eenige klier zig openbaarde , en dat
dus , de Kanker nimmer afhing van eene uitwendige
belediging, of plaatzelyk zyn kun; dan zoude de weg
it geen geval, hoe ook genaamd , flaagen kunnen,-nemig
en men zoude aan alle \Vaarneetningen, welke het tegen
niet reden twtiwyfelen , zoo niet het geloof-delbwyrn,
ontzeggen kunnen ; ook zoude daar uit noodzaaklvk volgen
dat de uitslag ecuer gelukkige geneezing doet blyken
dat het kliergehrck , 't welk men weggenomen heeft, geen
Kanker, maar Bene verharding van Benen anderen aart,
moet geweest zyn.
Dan, wie zal zoo dwaas zyn , zulk eerie Theorie , die
de beste en getrouwde Heelkundige Waarneemingen den
bodem inflaat, te omhelzen, en zyne Lyders op dien voet
de
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de mogelyke hulp ontzeggen. Wat regt tog, hebben wy
verkreegen , of zouden wy ons aanmaatigen , om de be=
roemdlle Mannen , door verdienf en geëerbiedigd , ten de=
Zen opzigte van ontrouw, of onkunde, te beschuldigen
daar wy niet beter, misl'chien minder, de Kanker kennen, dan de oudfle Heelkundige Leermeesters.
Immers, deze hebben hunne Theorie, op menigvuldige
ondervinding gegrond, en dat is de regte weg, om op zekere gronden a Posteriori gevolgtrekkingen te manken , en
een leerffelfel aan te bieden. — Zulk een leerflelfel kan ,
mag, en moet men omhelzen, in plaats van zulk een,
daar de ondervinding gewrongen, en verklaard word
naar eene Theorie die men uitgedagt heeft , en voer
nieuw en bewezen wil opdisfchen : is dat niet tegen alle
regelen eener gezonde oordeelkunde?
Niet in alle gevallen, het is waar, zal de Afzé'tting
altoos ilaagen; maar, heeft men daarom het regt om te
íiellen, dat, by alle mislukte bewerkingen alleen, en niet
by de welgeflaagde , vooriif,, een Kank rgezwel plaats
had ?
Is dat wel iets anders, dan den uitflag eerier kunstbewerking beoordeelen , naar eerie Theorie, welke men gedagt heeft niet de gezonde reden overeen te Remmen
dan, die op geese andere dan wankelbaare gronden (leunt,
en gebouwd is op die enkeltje ongelukkig uitgevallene
'handwerken, welke, kort na deszelfs 'uitvoering, door eciie woedende Kanker, op dezelfde, of eene andere plaats,
gevolgd zyn? Floe heeft men tog kunnen opmaaken, dat, bygevolg, de wegneeming der Vrouwe Bonten t
in alle gevallen van Kanker, altyd afgeraaden, en veroordeeld behoorde te worden? Indien dit doorging, dan tonden wy imwers heel veel andere kunstbewerkingen op
denzelfden prys waardeeren, en heel veel menfchen onze
hulp ontzeggen snoeten, om reden dat men nimmer zeker
is van eenen gelukkigen uitslag onzer uitvoeringen. Om
dit met een voorbeeld op te helderen, zonde men kun
Wanneer een Arm of Been, om reden vatl-nevrag:
een aanmerkelyk Jieenbederf,of Iioudvuur,nodig en nood
zaakelyk geoordeeld wierd af te zetten, en zulks niet
eén gewenschten uitílag uitgevoerd wierd •- snaar dat, kost
daarna, het koudvuur aan den flomp, n? op eerie an^lc?t^
plaats, door verborgene oorzaaken, weder verícheen , els
de Lyder deed flerven ; zoude men daarom (Ie afzettlo^
gen voor altoos, an in alle andere gevallen,veroordeelen,
;

;
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en af Leuren? Om te bewyzen dat dit het zelfde en niets
anders gezegd is, zoude zeer weinig moeite kosten; en
dat zulk eene veroordeeling van foortgelyk Heelkundig
handwerk ongegrond zoude zyn, zal ieder Heelkundige
gemakkelyk bezeffen , en van weinigen aangenomen worden.
Ik vleije my uwe Vraagen ,voor liet tegenwoordige , vol
beantwoord, en uwe gegronde bedenkingen opge--doen
lost te hebben: met reden derhalver. zoude ik hier eindigen kunnen, dan, ik vinde het nodig, den toeíland van
myne Lyderes, tot op heden, nog kortelyk te moeten me.
dedeelen, dewyl daar uit te meer de volkomene en wel
kunstbewerking , en de duurzaame geneezing,-getlad
blyken zoude.
De maandelykfche ontlasting verfcheen , by myne Lyderes, op den gewoonen tyd, agt dagen na de Operatie,
en, van dien tyd af tot op heden, houd dezelve eenen
geregelden loop.
Van den tien December tot op heden, heb ik haar
van tyd tot tyd gezien , en bevonden , dat het lidteken ,
zoo wel op de Borstfpier, als onder den Arm, volmaakt
wel blyft , frerk genoeg om de beweegingen te kunnen
verdraagen. Op myn aanraaden, niettegenflaande
zig alles guntlig opdoet, draagt zy nog aanhoudend de
etterdrazt op den regter Arm, welke zeer aan het oog
voldoet.
-merk
Heb ik voldaan aan uwe begeerte, met de mededeeling
deezes gevals, kort , egter naauwkeurig, wat de omflandigheden belangen, op te (lellen ; ontvang dezelve met die
toegenegenheid en zugt om nuttig te zyn aan 't Menschdorn , u byzonder eigen , van uwen welmeenenden
Vriend , die met waare boogachting wegens uwe verdienen , onderlinge , hartelyke , en gulle vriendfchap , zig.
noemt.
-

Wel Edele Heer, Geachte Vriend!
UWEd. zeer D. W. Dienaar
G. J. VAN WY.

Amf ierdam ,
?3 February, 1784.
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14ATUURLYKE HISTORIE DER SPECHTEN IN 'T ALGEMEEN,
EN VAN DEN GROENEN SPECHT IN 'T BYZONDER.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)

I

e Specht wordt in 't algemeen in 't Grieksch
vaxoaa^rtn5, ell ookgeheeten,
in 't Latyn , Picus ; ' in 't Italiaansch , Pico; in 't Fransch ,
Pic; in 't Engelsch, Woodpecker ; in 't Spaansch, Bequebo ; in 't Poolsch , 1)ziezjol, in 't Turksch, .Sxgcriek'.
De Dieren , die de vrugten des Velds eeten , zyn de
Benige die in eene Maatfchappy leeven : de overvloed is
de grondflag van liet Inílint der zamenleevinge, van die
zagtheid van zeden , en de vreedzaatrie byeenwooning ,
het eigendom alleen van Schepzelen , die geen reden
hebben om elkander iets te betwisten ; zy genieten ongeftoord den ryken voorraad van leevensmiddelen , welke
hun omringt. Aan de welvoorziene tafel der Natuure ,
is de overvloed van den eersen dag aan den anderen
gelyk. De andere Dieren , onophoudelyk bezig in
het naazetten van een prooy, die hun Reeds ontvliedt,
door behoefte geprangd, door gevaar te rugge gehouden,
zonder voorraad, zonder eenig redmiddel, dan het betoon
van vlyt en wakkerheid, hebben nauwlyks tyd om zich
van het noodige te verzorgen , en althans geene om elkander te beminnen. Zodanig is het lot aller Vogelen
die van de jagt leeven : uitgezonderd eenige bloahartien ,
die op een dood kreng aanvallen, en veeleer zamenfpannen als Roovers , dan zich vereenigen als Vrienden, leeven alle de andere eenzaam, elk voor zichzelven.
En, onder alle Vogelen , door de Natuur beflemd om
van de groote of kleine jagt te leeven, is 'er geen, die
een werkzaamer en moeielyker leevenswyze is opgelegd
dan de Specht ; by is tot den arbeid , en , om zo tc
fpreeken, tot een aanhoudenden flaaffchen arbeid verweezen : terwyl andere Vogels loopen, vliegen , zich in hinderlaagen verfchuilen, of openlyk aanvallen; werkzaamheden, waar in moed en beleid te pasfe komen , is den
Specht eene moeilyke taak opgelegd; by kan zyn voedzel
niet vinden dan door den fchors en de harde vezelen
van het hout der booroen , waar onder het bedekt is
to
II ,
dEd^'poxo7la^sz.5,
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te doorbooren : zonder tusfchenpoozen bezig aan deezen
iioodzaaklyken arbeid, kent hy geen rust ; dikwyls zelfs
unapt by , en brengt den nagt door in de gedwonge
houding van den arbeid des daags ; by deelt niet in de
aangeuaame verlustigingen der andere Lugtbewoonderen ,
in de verrukkende zangchooren, welke zy aanheffen; by
flaat geen ander dan een wild geluid , welks klaagende
toon , de flute der bosfchen afbreekende , getuigenis
fchynt te draagen van zyne verdrietlykheden : zyne beweegingen zyn hortende; zyne houding duidt onrust aan:
zyne gelaatstrekken woest- en wildheid ; hy fchuwt alle
zamenleeving, zelfs die met' zyne Geflachtgenooten; en,
wanneer de natuurlyke behoeften der Liefde hem nood
Gade te zoeken , gefchiedt zulks zonder die-zakten
bevalligheden, met welke deeze aandoening de beweegingen bezielt van alle weezens , die dezelve met een gevoelig hart ontwaar worden.
Zodanig is het bekrompen en ruw Inflin eens Vogels , gefchikt tot een droevig en armoedig leeveu. IIy
heeft van de Natuur zin- en werktuigen ontvangen , naar
dat lot gevormd , of liever die zin- en werktuigen , met
welke hy gebooren is , noodzaaken hem tot die leevenswyze. Vier dikke , welgefpierde vingers , twee voor- en
twee agterwaards , fiaande , aIIe gewapend niet groote kromme nagelen , ingeplant in korte fievige pooten , dienen
hem om zich wel vast te hegten, en in allerlei rigtingen
om de tammen der boomen te kruipen: de vinger, die de
fpoor verbeeldt , is de langfte en de fterkíte : zyn finydende
Bek, recht , iq de gedaante van een wig, vierkant aan
het grond[Iuk , in de langte gegroefd , aan de punt als
een beitel, geplat en gekant, is het werktuig, waar mede by den fchors doorboort, en diep in 't hout der boomen dringt, waar de Infecfen de eitjes gelegd hebben;
deeze Bek, van eene harde en vaste zelffiandigheid , zit
aan een dik bekkeneel, flerke (pieren in den dikken hals ,
ondertleunen en rigten de herhaalde (lagen , welke de
Specht onophoudelyk doet om door 't hout heen te komen , en zich een weg tot in het hart der boomen te baanen; by {leekt een lange dunne ronde tong uit, niet ongelyk aan een Aardworm, gewapend met eerie harde beenagtige punt, als een angel, met welke by de Wormen
ophaalt , die zyn voornaamfte voedzel uitmaaken ; zyn
Staart, be[laande uit tien pennen, binnenwaards omgeboogen, en aan de tippen geknot, voorzien van ruwe vee ren,
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ren, dient hem ten (leun in cie dikmaals omgekeerde rigting, welke by moet aanneemen, om, ten meesten voor
te kruipen en te kloppen. De Specht nestelt in-del,
boomgaaten, welke by zelve voor een gedeelte gemaakt
heeft; en 't is uit het holle geboomte, dat dit Geflacht
voortkomt, 't welk, fchoon gevleugeld, niet te min ver
dezelve te kruien , 'er op nieuw-weznis,rodm
weder in te gaan om voort te teelen , en 'er zich nooit
van af te fcheiden.
Het Geflacht der Spechten is zeer talryk in foorten ,
die in kleur en grootte verfchillen : de grootae . Spechten
zyn van gef'alte als een Raave, de kleinf'e als een Mees;
doch elke foort fchynt niet talryk op zichzelve , 't geen
het geval moet weezen van alle Schepzelen, wier ongeinaklyke leevenswyze dé vermenigvuldiging verhindert.
Ondertusfchen heeft de Natuur Spechten voortgebragt in
alle landlireeken waar zy 13oomen plantte', en veelvuldigst
in warme Gewesten.
De drie foorten van Spechten , in Europa bekend , zyn
de Groene, de Zwarte en de Bonte Specht: van elk deezer
willen wy afzonderlyk handelen , en bepaalen ors thans
tot den Groenen.
De GROENE SPECHT heet in 't Grieksch, K.Oos,; in 't
Latyn, ficus Martius ; in 't Italiaansch, Pico tierde; in
't Hoogduitsch , Grun- Specht; in 't Engelsch ,,, Green- en
if/oodpecher; in 't Fransch , Pic Vert ; in 't Zweedsch ,
Groen Erick ; in 't Poolsch , Drieciol Zielony; in 't Laplandsch, Zhiaine; in 't Deensch, Gron fpcct.
Deeze is de bekendite en gemeenfle in onze Bosfchen.
Hy komt in den Voortyd, en doet de wouden weergalmen van het fcherp en hard gefchreeuw,, Tiacacan ,
Tiacacan , 't welk men op een grooten aland hoort,
en boven al van den Specht geflaagen wordt, als by by
horten en ílooten vliegt : by daalt , en heft zich in de
lugt op , golvende boogen befchryvende , 't geen niet
belet dat by zich lang in de lugt ophoude; en, fchorn2
by tot geene groote hoogte opvliege , overtrekt hy uit
om zich van het Bene-gebridomlzJanftek,
bosch in het andere te begeeven. In den Paartyd flaat
de Specht, behalven het gewoone geluid , een toon ,
welke eenigzins zweemt na fchaterend aanhoudend lagchen, dertig of veertig maaien agter een roepende, tio,
tio, tio,
Meer dan andere Spechten onthoudt zich de Groene r,p
H3
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den grond , bovenal omlIreeks Mieren-nesten , waar men
ze vry zeker kan vinden en vangen. Hy neemt de voor
Mieren waar'; liggende zyn lange tong in het-bytreknd
voetpad, 't geen zy gewoonlyk volgen : voelt hy zyne
tong met die Dierrjes bezet , hy haalt ze in , en (lokt ze
door; doch, indien de Mieren niet genoeg in beweeging
zyn, en de koude ze nog in hunne holen houdt , opent
hy met bek en pooten het mieren-nest, pikt ze op zyn
gemak, eti vindt een fmaaklyk onthaal in de jongen.
Op alle andere tyden klimt de Groene Specht by de
boomen op , welke hy met herhaalde flagen met den bek
klopt ; op de onvermoeid[te wyze werkende , berooft by
dikwyls drooge boomen van al die bast: men hoort van
verre dit kloppen, en kan de {lagen onderfcheiden tellen:
dewyl hy traag is in alle andere beweegingen, kan men
hem gemaklyk naderen ; by fchynt geene bewustheid te
hebben om den Vogelvanger op eene andere wyze te ontkomen , dan door den tak rond te gaan , en zich aan den
anderen kant te onthouden. Men zegt, dat hy, naa eeni-ge flagen met den bek gedaan te hebben , na den anderen kant des booms gaat, om te zien of hy dien doorgepilkt heeft, doch dit doet by veeleer, om op den bast de
Inlecten , door hem wakker gemaakt en in beweeging ge
te zoeken : en 't- geen nog veel zekerder gaat,-bragt,op
is, dat de .klank, door het geklopte hout gegeeven , hem
de plaatzen fchynt aan te wyzen , die hol zyn , en waar
in. zich de wormen, welke hy zoekt, onthouden, of wel
eene holligheid , waar in hy kan huisvesten, en zyn nest
maak en
Dit Nest plaatst hy in een vermolzemden boom , op vyftien of twintig voeten boven den grond , meest in boomen die zagt van hout zyn. Het Mannetje en Wyfje
werken onophoudelyk en beurtlings om het leevende gedeelte des booms te doorbooren en tot het vermolzemde
hart te komen; zy holen uit, en werpen met de pootera
liet afgekapte buiten ; zomwylen maakes zy het gat zo
fchuin en diep, dat het daglicht 'er niet in fchyne. Zy
voeden hunne Jongen dan in 't donker. Het broedzel is
doorgaans van vyf Eijeren, groenagtig van kleur, met
kleine zwarte vlekjes. Nog zeer klein beginnen de jonge
Spechten op de takken te kruipen , en lang eer zy kunnen
vliegen. Het Mannetje, en Wyfje, past ze op, zy gaan
vroeg, en vóór andere Vogelen, rusten, ea houden zich
111 't nest tot den dag;
,
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Lenige Natuurkundigen hebben gemeend, dat de Groene
Specht de Regen -Vogel (P/uvice Avis) der Ouden is : dewyl men in 't algemeen gelooft dat hy den regen aankondigt door een gefchreeuw , zeer verfchillende van 't ge.
woonlyk geluid: dit gefchreeuw is klaagende en Ileepende,
plieu, plieu, plieu, en wordt op eenen zeer verren af
fland gehoord. In dien zelfden zin noemen de Engelfchen
deezen Vogel Regen•hogel , en by wordt in eenige theeken van rankryk , als in Bourgonje, door het Volk de.
Procureur der Molenaars geheeten : dewyl by den regen
aankondigt en dus het wasfen des waters , 't geen de
Molen doet omgaan. Die Waarneemers geeven
zelfs voor, in den Groenen Specht, een zonderling voor
veranderingen in het weer befpeurd te-gevoIand
hebben: en het is waarfchynlyk , in gevolge van dit natuurlyk voorgevoel , dat het Bygeloof 'aan deezen Vogel
nog veel wonderbaarder kundigheden heeft toegefchreeven.
De Specht bekleedde een voornaamen rang in de vogel
liever zyne Fabel ,-wichelaryn;zGfides,o
gemengd in de Beeldfpraak der oude Helden van Latium (*) , vertoont hem als een geheimzinnigen en boorfpellenden Vogel, welks tekenen uitgelegd , welks beweegingen als veel betekenend, en welks verfchyningen heilloos, gehouden werden. PLINrus heeft 'er ons een treffenden trek van bewaard , welke ten zelfden tyde in de Oude
Romeinen twee characters aanduidt , die men nnbe1 aanbaar met elkander zou oordeelen , Bygeloof naamlyk en
Grootmoedigheid (t).
.

De
(*) Pieus , Zoon van SATURNUS en Vader van FAUN, wad
de Overgrootvader van Koning LATINUS. Om dat by de Liefde van CIRCE verfmaad hadt werd by in een Groenen Specht
veranderd ; en een der Landgoden , onder den naam van PiCUMNUs. Terwvl Cie Wolf ROMULUS en REMUS zoogde, zette
zich deeze heilige Specht neder by hun wieg. GESNER. p. 678.
(t) Een Specht zette zich op 't hoofd van den Hoofdfchout,.
ELIUS TUBERO ,terwyl by in 't openbaar op den rechterftoel zat,
en liet zich niet de hand vatten. De Priesters, geraadpleegd
over dit voorteken, antwoordden, dat liet Ryk met den ondergang gedreigd wierd als men den Vogel liet vliegen, en
de Hoofdfchout met den dood als men hem vast hieldt. Tu.
BEao liet den Specht terilond los, en weinig tyds daar naa ,
zegt PLINIUS , werd de Godfpraak vervuld. Lib. X. Cap. 18.
II 4
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De Gro3ne Specht vindt men in beide de Vaste Landen, en, fchoon klein van aantal, is dezelve zeer wyd
verl'preid. De Groene Specht van Louifiane is dezelfde
als die van Europa (*) ; de Groene Specht der Antilles,
is alleen eene verl'cheidenheid (t). De Heer - GnIELity
fpreekt van een Groenen Specht by de. Tungufes, eene
foort die zeer naby komt aan de Europifche, of 'er alleen
eene verfcheiderrheid van -uitmaakt (§) Wy twyfelen
geenzins daartoe ook te brengen den Specht, met een
gryzen Kop in Noorwegen , van welken EDWARDS gewaagt,
en de Heeren KLEIN en BRISSON eene byzondere foort ge
hebben. Hy verfchilt , in de daad, van onzen-makt
Groenen Specht niet, dan alleen daarin, dat zyne kleuren
veel flauwer zyn, en de Kop niet voluit gezegd kan worden roodverwig te weezen, fchoon 'er vooraan iets van
die kleur te zien is. EDWARDS merkt te recht op, dat
deeze kleurver,fcheidenheid alleen uit het verfchil der Lugtllreeke hervoort kome, welke invloed heeft op de Pluimadie
der Vogelen, even als op de Vagt der Viervoetige Dieren,
welke de Poolkoude wit of bleek maakt. De Heer BRISsoN houdt ook den Geelen Specht van Perfië voor eene byzondere foort; doch dezelve is , naar alle waarfchynlykbeid, ook niets anders dan de Groene Specht. Hy heeft 'er
de
(*) LE PAGE DUPRAT fohryft in zyne Hist. de la Louifiane,
117 ; de Groene Specht is hier dezelfde als in

Tom. I. p.
Erankryk.

(t) Op .St. romingo is een Vogel , dien men aldaar den

7inmerman noemt , buiten twyffel om dat by op de booroen
klopt en dezelve uitholt ; indien deeze de Groene Specht van
Europa niet is , behoort by tot dezelfde foort. Hy heeft 'er

de kleur, de gedaante , ei i den zang van: by doet veel nadeels aan de Palmboomen , en is zo gefield op Cacau , dat,
tegen het repen daar van , jagt op deezen Vogel moet gemaakt worden. Eene Aunt, medegedeeld door den Ridder
DESHAYES.
(§) GMELIN , Voyage en Siberie, Tom. II.

LEFEBVU

p. 113 , te welker gelegenheid by dit zonderlinge optekent; de Tungufes van
Naijaia-tunguska (cllryven aan hunnen Specht zekere kragt toe;
zv doen dien Vogel broaden , flooten hem fyn , en mengen
dit poeder niet vet van allerlei Poort , uitgenomen het Beeren.
vet , om dat hetzelve fchielyk bederft: hier mede befineeren
yh do pylen, welke zy op de jagt gebruiken ; een Dier % met
dk een pyl gewond , valt tcrllond (lood neder,
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de gef}alte en bykans de kleuren van . ALDROVANDUS
fpreekt van deezen Geelen Specht uit Perfië alleen, volgens
eene afbeelding hem te Venetie vertoond: het is niet op
eene kundigheid zo onwis, en waar in die Natuurkundige
zelve weinig fchynt te ílellen , dat men een byzondere foort
moet invoeren.
ALBERTUS en SCALIGER hebben verzekerd , dat de Groene
Specht praaten leert, en zomtyds eenige woorden volkomen
uitbrengt WILLUGHBY lochent zulks met rede; het maakzei van de Tong der Spechten, welken hing is als een
Aardworm, blykt geheel niet gefchikt te weezen, om wel
klanken voort te brengen ; daarenboven maakt-gevormd
hun wild en onleerzaam chary &er hun ongefchikt ter Opvoedinge : want men kan, zeer bezwaarlyk, Vogels, die alleen leeven van lnfecten tusfchen den boombast verborgen,
in den gevangen !:laat, opbrengen (*).
FalsCii verhaalt, dat de Groene Specht, in Duitschland,
in de Byenkorven vernieling aanrigt : wy twyfelen zeer aan
dit berigt: dewyl 'er zeer weinige, zo één , in Frankryk dat
jaargetyde overblyven : en naardemaal het nog veel kouder
is in Duitschland, kunnen wy geen .reden vinden , waarom
zy daar liever zouden overwinteren.
Het werktuiglyke van de Tong, in de Spechten, heeft de
verwonderende aandagt van alle Natuurkenneren.getrokken.
BORELLI en ALDROVANDUS hebben de gedaante en werking
van dit lid befchreeven; OLAUS JACOB^EUS Cl) MERY 'er eene
keur.

(*) De HeerBurggraaf DE QuzRHOëNT verzekert ons, dat hy
Spechten eenigen tyd gekweekt heeft : (naar tefiens geeft by

getuigenis van hunne llegte geaartheid. „ Ik heb gezien,"
fchryft hy, „ dat de jonge Spechten, welke ik opkweekte,
„ terwvl zy nog in 't nest waren, heftig met elkander vog„ ten. Toen ik den boom , waar in zy het nest hadden , open„ de, gingen de Ouden op de vlugt, en zouden de Jongen
van honger hebben laaten ferven. De Spechten zyn boos„ aartig en twistzoekend ; zwakker Gevogelte (trekt hun ten
„ ílachtoffer : zy breeken den kop met hun bek , zonder iets
„ van dien prooy te gebruiken. Ik had een Specht in een
„ vlugt met Patryzen , by maakte ze alle, de een na den
„ ander, af. Als ik 'er bekwam klom by my by de beenen
op. Hy liep op 't veld, en kwam in de vlugt om te ee„ ten ; voor gemeenzaamheid feheen by vatbaar ; doch niet
, voor v&rknogtheid."
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keurlyke ontleediging van opgegeeven (*). De Tong var!
den Groenen Specht eigenlyk gefprooken, bef'taat alleen in
dat beenagtige gedeelte , 't welk alleen den punt fchynt
uit te maaken. 't Geen men veelal voor de Tong neemt
is het Tongbeen zelve, omkleed met een feheede, agterwaards uitloopende in twee takken, eerst been-, vervol-.
gens kraakbeenagtig; die, naa de lugtpyp omvat te hebben, zich over den Kop krotamen, en verborgen in eene
ileuve van het Kopbeen, en ingeplant zyn aan het voorfte
van den Kop, by het grondftuk van den Bek. 't Zyn
deeze twee takken ,voorzien met een toertel van veerkragtige banden en fpieren, die zich uitrekken en intrekken,
de verlanging en beweeging geeven aan de Tong. Dit alles is omgeeven met' een vlies, eene verlenging van het
vlies, 't welk de Onderkaak bekleedt, indiervoege, dat
het zich uitftrekt en ontvouwt als een worm, wanneer het
Tongbeen wordt uitgeftooken, en inkrimpt, en in ringen
opvouwt, als de Vogel dit been intrekt. Het beenagtig
punt, 't geen alleen voor de waare Tong moet gehouden
worden, is onmiddelyk op het uiteinde van dit Tongbeen
ingeplant, en overdekt met een fchubagtig bekleedzel, vol
kleine agterwaards baande haakjes: en ten einde 'er niets
outbrecke, aan de foort van angel, om den prooi te fteeken en vast te houden, is dit werktuig altoos beftreeken
met eene lymagtige ftioffe, door twee uitwerpbuisjes uitgefort, aan 't einde van de Onderkaak, afkomende van
twee klieren. Dit maakzel van de Tong, in den Groenen
Specht, is het modél van de Tong in alle de Spechten;
zonder ze alle onderzogt te hebben, maaken wy dit op
uit de overeenkomst, en gelooven zelfs dat dit kan toegepast worden op alle Vogelen, die de Tong, dezelve ver
-lengd,uitk.
Volgens FRISCH, hebben de Mannetjes alleen rood aan
den Kop. KLEIN beweert zulks mede. SALERNE Wil,
dat zy hier in mistasten , en dat de Jongen, zelfs in het
nest, alle den Kop van boven rood hebben. Naar de
Waarneeming van LINNEEUS, verandert dit rood, en fchynt
nu eens met zwarte , dan met graauwe, vlekken doorInengd, en dan eens zonder Benige plekken. In eenigen,
ea
,

(*) ColleFtion Acadein'g9te, Partie Etrangere , Tom. IV. p.
Reg. Sc. Aced. Rist. a J. H. DUHAMEL , Lib. IV.
Sea. Vi. Cap. S.
958 , en
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en dit zyn waarfchynlyk oude Mannetjes, ziet men de
twee zwarte vlekken, aan de hoeken van den Bek, roodverwig en vry fterk van kleur.
De Zwarte Specht heeft een dikken Kop, en kan de
kleine ronde pluimpjes, boven op denzelven ,overeinde net ten ; van hier is liet, dat PLINIUS hem een kuif toefchryft.
Hy levert een liegt voedzel uit, altoos zyn deeze Vogels
hier zeer mager en droog; fchoon ALDROVANDUS zegt,
dat men ze te Bologne 's winters eete, en zy dan vet genoeg zyn. Wat hier 'van weezen moge, het leert ons, dat
de Groene Spechten , op dat Jaargetyde, in ltal¢e gevonden
worden, terwyl zy Frankryk als dan verlaaten hebben.

DE UITWERKINGEN VAN D VRUGTBAARHEID OF ONVRUGTBAARHEID EENS LANDS, OP DEN STAAT EN HET CHARACTER DER INWOONDEREN.

(Uit het Engeisch, van

Vrugt

WILLIAM FALCONER ,

M. D. F. R. S.)

baare en aangenaame Landen , hoe behaaglyk voor
baareheeft de Ondervinding. geleerd, dat niet firekoog,
ken tot volínaàlcing der Menschlyke Natuure. De Inwoonders derzelven worden befchreeven als traag en verwyfd,
boosaartig en wreed van aart, wellustig en Blood in zeden,
weinig gefchikt om vorderingen in Kunflen en Weetenfchappen te manken , en Slaaven eener eigendunklyke Regeeringe (y ).
Onvruetbaare Landen , integendeel, — ten minflen
zulke, waar de Onvrugtbaarheid alleen zo verre plaats heeft
dat ze firekt om vlyt te wekken , niet uit te dooven , brengen een Volk voort van een zedig en geregeld leeven , en
werkzaame geaartheid (t), edel van hart, bekwaam om
Kun(}en en Geleerdheid te kweeken , doorgaans leevende
onder een Staatsbefluur,'t welk in de Voorregten der Vryheid deelt.
Vrugtbaare Landen brengen veelal een grooten overvloed.
voort van Leevensnoodwendigheden , zonder dat het veel
arbeids kost: ingevolge hiervan, hebben de Inwoonders
een groot gedeelte ledigen tyd over. Dit was de oorzaak
dat
( ) HIPPOCRATES de JEYibus, 4quis & Lucis §. LVII.
(t) MONTESQ. Ejpr.

des Loix. Liv. XVIII. Ch. I.
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dat de Bewoonders der Oost -Indijn , volgens 't getuigenis van
STRARO en DIOUORUS SICULUS, zeer Iui waren (*). Deeze
gewoonte van ledigstaan, en de ruimte om voldoening te
schenken aan dierlyke lusten, maakt hun teder en weelderig, waar uit dartelheid en ongebondenheid volgen (t).
Maar in Landen, die de Vrugten des Aardryks niet zonder arbeid opleveren , moeten de Bewoonders hunnen tyd
meest in den arbeid be[leeden. Zy hebben dien niet over,
om denzelven door te brengen in lustopvolgingen, welke
ook veelal buiten 't bereik zyn der zodanigen, die weinig
meer dan 't noodzaaklyke deezes leevens genieten. Eigendom, door vlyt verkreegen, drukt een denkbeeld in van
geregeldheid en naauwkeurigheid in onze handelingen , van
cie waardye des tyds, arbeid en geld: omftandigheden,
alle medewerkende om eerlykheid en gefchiktheid in onze
bedryven hervoort te brengen.
Vrugtbaare Landen brengen Volken voort, min moedig
dan die van Ontvrugtbaarder Ereeken. STRABO merkt op,
dat de Bewoonders der eerstgemelden na een vreedzaam
en ftil leeven haaken; dat die der laatstgenoemden, van
moediger aart, op den Kryg gefield zyn (S). Dit ontftaat
uit verfcheide oorzaaken. — Ledigheid baart, naar 't
getuigenis van HIPPOCRATES, befchrootndheid en blokar_
tigheid (*). — Overvloed en Weelde, die 'er mede gepaard gaat, hebben eene foortgelyke uitwerking. Livius
tekent aan, dat de Gaulen, die een gedeelte van Afa
overmeesterd, en zich daar nedergezet hadden,.'t zelfde
bardvogtig en werkzaam Volk niet meer waren als hunne
Voorvaders die het bemagtigden , en voert den Burgemeester MANLIUS in; de Soldaaten, op 't ernf}igst waarfchuwelide tegen het veemen der vermaaken, welke dat
vrugtbaar en vermaaklyk Land aanboodt, als f}rekkende
om braafheid en dapperheid te verdooven (1). SALLUSTIus
(*) HIPPOCRATES, ut

fup. §. LVIII.

(t) SrRABo. Lib. XV. DIOD. SICUL. Lib. II.
(g) PoslnoNtos fct:reef de Weelde der Afiatifcice L'olkeu
grootendeels aan de rykheid des gronds toe. ATHEN I. Lib.
V et XII.
(*) STRAaO. Lib. II. HIPPOCRATES Ç. LIV. HERODOTUS 1S
van 't zelfde gevoelen. Lib. IX.

(.1) Lrvri, Lib. XXXVIII.
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vs fchryft het bederf des Legers door SYLLA , in Afia, aan
dezelfde oorzaaken toe `*).
Te deezer oorzaake hebben de Zwitzers — die moge
naar gelange van de ttitgeftrektheid des Lands, het-lyk,
a; tenswaardigfte Volk van Europa zyn , en hunne Zeden,
\Vetten, Vryheid eu Onafhanglykheid bewaaren , daar hun
Land flegts weinig van de Wellustigheden des leevens oplevert, en Beringen Handel dryft , het nogthans
raadzaam geoordeeld, Verteeringswetten vast te hellen,
om den invoer van buitenlandfche Weelde te beletten : aan
welke verílandige fchikking, onder andere voorbehoedzels ,
hunne tegenwoordige gelukkige gelfeltenis is dank te weeten.
Misfchien zouden wy ons, in den eerften opslag, verbeelden, dat een Land, naarmaate het vrugtbaarder is,
ook zo veel dierbaarder moet weezen aan de bezitters,
en dat zy , overzulks , zich te manmoediger zullen kwyten in de verdeediging van 't zelve; doch dit volgt in geenen deele, en de Ondervinding leert, dat de rykfle Volken verre zyn van de dapperile te weezen : daarenboven ,
hoe waardiger een Land is, hoe liet ten begeerlyker lolaas (trekt van den Vyand , die 'er met te meerder greetigheids op aan zal vallen (±).
Landen van groote vrugtbaarheid, en fchynbaare voortrcflvkheid boven andere, in 't flak van Vplksvoordeelen,
worden , by ervaarenis , de gunfligfte niet gevonden voce
Kunflen en Koophandel. Eenige graaden van ongunstig
beid, in de ligging, wekken den geest op ,en de hoop, op
een gelukkigen uitflag, moedigt de poogingen aan. 't Is
ir, de ongunftigtte omftandigheden, fchryft ROUSSEAU ,dat
de Kunílen meest bloeiden. Ik zie ze in Egypte vertoonen, zich verfpreidende met de overvloeijing van den Ny l ;
in Africa hoog opklimmende uit een rotzigen grond en
zandwoestynen , terwyl ze aan de vrugtbdare oevers van
de Eurotas geen wortel kunnen fchieten. Het fchynt ,
zegt xvME , in zyne Proeve o'er den Koophandel , eerie
vreemde Helling, dat de armoede des gemeenen Volks, in
Frankryk, ltalie en Spanje, eenigermaate toegefchreeven
moet wonden aan de rykheid van den grond, en de gelukitige Lugtítreeke : nogthans ontbreekt het aan geen redenen
om
(*) SALLUST, Bell. Catil. Lucius Floats, Lib. 1I. Cap. II.
0) Livii , Lib, XXXIX. Cap. I.
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om deeze wonderfpreuk te verdeedigen. In zulk een weltoebereiden grond als die der Zuidelyke Gewesten, is de
Landbouw eene gemaklyke kunst, en één Man, met een
paar gemeens Paarden, is in that, om, in één Zomer,
zo veel Lands te bebouwen als eene ruime rente aan den
eigenaar verlèhatt. Al de weetenfchap des Landbouwers
beltaat hierin, dat by den grond, zo ras ze uitgeput is,
één jaar braak laat liggen: de warmte der Zonne, de gunIlige Lugtftreek , herf}ellen van zelve de vrugtbaarheid,
Zulke arme Boeren hebben tot hun onderhoud weinig noodig, en geen rykdommen , welke meer behoeften maaken':
seffens zyn ze altoos afhanglyk van hunnen Landheer, die
geen Land te huur geeft, noch vreest dat zyn Land bedorven zal worden door eene flegte bearbeiding. In
Engeland is de grond ryk, maar weigeragtig ; dezelve moet,
met groote kosten, bebouwd worden, en krengt, niet welgehavend , een tlegten oogst voort, en , op de beste wyze
aangelegd, geen volkomen voordeel dan naa 't verloop van
eenige waren. Een Landman, in Engeland, heeft derhalven
veel gelds noodig, neemt veele huurjaaren,'t welk daar aan
geëvenredigde voordeelen opbrengt. De heerlyke Wyngaarden in Bourgonje en Champagne, die dikwyls den Landheer
ryke winst geeven, worden bearbeid door lieden, die nauw
hebben. De rede is , dat zy niets behoeven dan-lyksbrod
hunne eigene lichaamsleden en werktuigen van bykans gee ne waarde. De Akkerlieden vinden zich, in deeze Landen, in eenigzins beter omftandigheden; doch de Vetweiders leeven het 'ruimile van allen. De rede is dezelfde ;
de Menfchen moeten voordeelen trekken , geëvenredigd
aan de kosten welke zy maaken , en het gevaar, 't geen
ze loopen.
Deeze zelfde aanmerking gaat door, ten opzigte van de
Letteroefeningen , en Zedelyke Vorderingen , welke een
Rand vereifchen , in de meeste gevallen, gelykende naar
die 't best gefchikt zyn voor Kunden en Koophandel. De
oorzaaken hier van behoeven niet diep opgedolven te
worden. Ledigheid en Weelde, die in Vrugtbaare Landen tieren , zyn , wanneer de laatstgemelde veel voets
krygen , hoogst nadeelig voor alle werkzaamheden van
ziel of lichaam , en, gevolglyk, onbekwaam om 't ver
uit te breiden.
-fland
De Regeeringsvorm , in Landen natuurlyk zeer vrugtbaar, helt over tot het Eigendunklyke; in onvrugtbaarder
tot het Vrye. Dit kan men waarneemen in de groote l:yken

EENS LANDS.

I2 j

ken van Afa , Aftica, America, en zelfs in Europa.
Veele oorzaaken loopen zamen om dit uitwerkzel te wege
te brengen. Een ryk Land is zeer gefchikt om ongelykheid van eigendom te veroorzaaken onder de Leden van
den Staat (*) ; eene omflandigheid , zeer flrydig met de
Vryheid : deeze verwekt natuurlyk hoogagting voor Rykdommen, zo gevaarlyk voor de Vryheid. De Suionen,
fchryft TACITUS, fchatten de Rykdommen hoog, zy zyn
ontwapend en in flaaverny gebragt. Misfchien zal men
als een voorbeeld van het tegendeel hier aanvoeren , dat
het Gemeenebest van Sparta, in een zeer vrugtbaar Land
nogthans vry was. Doch, in f{ede van tegenbedenking op
te leveren, bekragtigt het ons voorftel. De firenge tngt ,
en harde leevenswyze, de gelykheid van eigendom , het
verbieden van geld zelfs, diende by LYCURCUS, behalven
andere redenen , om 't gevaar van de vrugtbaarheid des
gronds tegen te gaan. Misschien zou by te Athene, waar
het Land onvrugtbaar was , min firenge Wetten hebben
voorgefchreeven.
Hier by komt, dat de verdorvene en ydeltuitige Zeden ,
de lafheid en verwyfdheid des Volks, aanleiding geeft tot
deeze eigendunklyke Regeeringsvorm. Daarenboven is
een zeer Vrugtbaar Land doorgaans vlak, kan door een
buitenlandfchen vyand gemaklyk overvallen, of door een
ftandhoudende Legermagt te onder gebragt , worden. De
vlakten van Tartaryen leveren een opmerkenswaardig
voorbeeld op van de uitwerking deezer Landsgefteltenisfe,
op het invoeren van een eigendunklyk gezag. De Tartaaren, fchoon van eenen oorlogzugtigen aart, fchoon niet
verwyfd door weelde , leeven niet te min in Slaavernsr,
ten aanziene van hunne Staatsgelleltenisfe. Hun Landis
vlak, hunne Rivieren leveren zeer zwakke befchutzels op,
en liggen dikwyls toegevroozen : zy hebben geene fierkten of vastigheden, waar zy heenen kunnen trekken, of
die hun in Plaat Rellen om den indrang eens vyands te
lIui(*) De natuurlyke Rykheid van den grond, getuigt mHucYDIDFS, (van eenige Griekfehe Staaten fpreekende,) de raagt
van eenige doende aargroeijen, verwekte die magt burgerlvke
oneenigheden, die op derzclver verderf uitliepen , en , ten
zelfden tyde, neer bloot fielden aan buitenlandfchen inval.
't Was alleen de onvrugtbaarheid des gronds, die Attica den
lang(ten tyd bewaarde , gerust en ongefloord in een onaf ebrooken recht van bezitters. Lib. I.
;
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fluiten, of zich te beveiligen tegen willekeurig geweld.
Alle oorden des Lands verfchaffen voorraad tot onderhoud
der Ruitery, daar meest in den kryg gebruiklyk ,) en
bygevolge voor de Menfchen, die in Tartaryen van deeze Dieren leeven. Dus is het ganfche Land allerw egen
open voor invallen, dit moet beurtlingfche te onder brenging van eiken Stam te wege gebragt,en de overwinnaars
zelve tot flaaven gemaakt, hebben (*). Arabie , integendeel, fchoon een Vlak Land , en gelegen in Bene
heete Lugtftreek , heeft naare f'aatkundige onafhangelykheld bewaard, enkel door de Landsgefteltenisfe , welke in
den eertlen optlage geene voordeelen belooft, zynde eene
drooge zandige woestyn. Dit Land verfchaft fpys noch
drank aan de Ruitery, noch befchutzels tegen de brandende zonneftraalen; en, in zo heet een Land, is het bykans onmogelyk zulk eene menigte voorraads van lyftocht
en dekzel heen te voeren, als voor een geruimen tyd noodig zou weezen. Van hier zyn alle krygstochten tegen
dit Volk mislukt, en het Land, hoewel vlak, mag, uit
hoofde van de ligging, fterk genaamd worden (t).
Deeze nmf.andigheid, die de Staatkundige Vryheid der
Arabier,.. behouden heeft, bewaart ook hunne Burgerlyke. Dewyl zy nimmer overwonnen zyn , zyn ze nimmer
aan Slaaverny gewend, maar gewoon die altoos te weder
denkbeeld zelfs is heatlyk. Burgerlyke-íirevn:ht
Dwinglandy kan, te deezer oorzaake, niet onderfchraagd
worden door vreemde magt. De Krygsmans leevenswyze,
onder 't ganfche volk, voorkomt dwinglandfche magtóefening , zy zyn allen gewapend , en het eene gedeelte
des Volks kan niet gebruikt worden om de rest te onderdrukken , gelyk in veele Oosterfche Landfchappen
plaats heeft , waar de Vorst zichzelven een (laaf maakt
van het Krygsvolk , otn 't zelve als een werktuig van
Dwinglandy over de rest des Volks (s).
Ryke Landen, daarenboven, kunnen eene vry groote
maate van Verdrukking verdraagen , zonder het Volk van
de L eve n snoodwendigheden te berooven : dus worden
ze tot geen wederhand gedreeven, door volftrekte nood -

zaak-

() Men zie, DU FALDE.
(t) Droo. sICUL. Lib. II. DioN. CASs. Lib. III.
(§) _.^----- SHAW. Travels, Ch. IV. §. I. ErLs IRw1N. Voyage up the Red fea.
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táaklykheid. Doch het tegendeel gebeurt in fchiaale Landen, daar zal verdrukking, vlyt en bearbeiding fluiten , en
gevolglyk terflond veelen van de middelen des beiiaans
berooven ; hier door muitery en oproer verwekken. Dit.
was het geval der Zwitzeren , onder de heerfchappy van
het Huis van Oostenryk. Tegenwoordig betaalen de Zwitzers geene íchatting aan hunne Overheid; doch, gelylc
MONTESQUIEU aanmerkt, zyn in deeze bergagtige. fireeken
de leevensmiddelen zo duur, en het Land zo volkryk ,
dat een Zwit,.er viermaal meer aan de Natuur betaalt dan
een Turk aan den Sultan. Hoe zou zulk een Land kun
hef{ aan onder cie afkneevelingen van eigendunklyke-ine
ma;t?
Vrugtbaare Landen flaan ook meer bloot, dan fchraale,
voor de aanílagen van Overheerfchers, en wel in evenredigheid van de meerdere waardye des Landeigendoms der
Ingezetenen. Zyn Rykdommen lokazen voor buitenland
Aanvallers, ze zyn 't niet minder voor den binnen -fche
Overweldiger. Maar, in een onvruchtbaar Land -l,andfche
kunnen de bezittingen van elk Ingezeten nauwlyks toereiken tot enkel leevensonderhoud, van weinig rde in
zichzelven; zy krygen die alleen door eigen vlytbetooning,
en 'er kan geene groote opëenhooping van eigendom weezen. Geen of weinig verzoeking, derhalven, voor .den
dingen, na volfhrekte Oppermagt. „• Volks-armoede," ge.
lyk de fchrandere FEE ctLsoN opmerkt, „ is liet middel,
waar door Eigendunklyke Heerfchappy, zelfs wanneer
ze ítand gegreepen heeft, haar eigen val bewerkt. Als
„ 'er geen voordeelen te hehaalen , geen verfchrikkingen
„ meer te vèrwekken zyn , is de tovery der Overheer„ fchinge over , en de naakte (laaf Raat verfield , en be„ vindt, als uit een droom ontwaaktnde, dat by vry is.
„ Het bebouwde veld wordt niet meer boven het woeste
„ woud geagt. De verdrukte vliedt:, waar de knevelaary
„ hem niet kan bereiken, waar de vreesagtigen en ver•
„ faafden bezeffen dat zy MMlenfchen zyu; waar de Dwin=
„ geland mag dreigen , doch waar men weet dat hy niet
„ meer dan een Mensch is , waar hy niets dan 't leeveii
„ kan héneemen , en zelfs dat niet dan niet gevaar van
„ zvn eigen (*),"
Rykdommen , integendeel , de zodanige inzonderheid,
als onroerende zynde, of althans niet gernaklyk, van de
eeg
(*) Civil Soc'ety.
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eene plaats na de andere kunnen gevoerd worden , moedigen tot dwingelandfcfie onderneemiugen aan; door de vastigheid welke zy verleenen, en de verknogtheid daar uit
ontslaande. Verbeurdverklaaringen en Geldboetens , de
gewoone gezellinnen der Dwinglandy, doen de Vermogen
o flerk aan , en deezen alleen, dewyl , waar de eigen--den
dom van ieder perfoon onaanmerklyk is , 'er weinig beweegmiddelen van bedwang zyn. Alles wat, in 't laatíle
geval , kan affèhrikken, moet den Perfooii zelve, of zyn
Gezin, of zyne Maagfchap, betreffen. Doch gevaaren van
dien aart kunnen . gereed ontweeken worden door de vlugt ,
---- naardemaal 'er weinig drangredenen zyn van plaats
minoen uit belangzoekende inzigten,-lykeghtbid,n
----- of anders kan men 'er zich met geweld tegen ver
Maar wat de Vermogenden betreft, hun landei-zetn.
andere bezittingen, welke zy niet kunnen-gendom
medeneemen , hegten hun aan eene plaats, en zyn de
zekerie waarborgen van hunne onderwerping en gehoor
worden door veel meer-zamheid.Drykbln
beweegredenen gedrongen te berusten onder eenig Staats
dan zy , wier beweegredenen enkel perfounlyk-beftur,
zyn (*).
De Germaanfche en Gallifche Gemeenebesten , door TACITUS en CESAR befchreeven , waren wonder gefchikt om
die verlaaging van geest, welke hervoortkomt uit het op.
hoopen van perfoonlyken eigendom, te beletten. Het Land
behoorde daar geheel en al aan den Staat, en een nieuw
gedeelte werd dikwyls , in f}ede van een ander, bearbeid:
gevolglyk was 'er geene gelegenheid tot ophooping van
Schat , noch ook voor een Vorst , tot dwinglandy ge
om zyne Onderdaanen vreeze van deezen aart aan-neigd,
te jaagen. Mogelyk fieunde dezelfde inilelling in 't Spartaanfche Gemeenebest op dien eigen grond; dewyl Laconia,
volgens RERODOTUS, een zeer vrugtbaar Land was (t).
Eene andere omflandigheid, zeer begunfligend voor de
inbreuken op de Vryheid, be;aaat hier in: dat de Ryken
doorgaans ten uiter(fien afkeerig zyn van alles wat den
fchyn heeft van 't geen zy ontrusting noemen (s). By
hun
(*) THUCYDIDES , Lib. I. Espr. des

Loix. Liv. XVIII. Ch. 2.

(t) CESAR, Comm. Lib. VI. Cap. io. HEAODOTUS.
(§) Espr. des Loix. Lib. XVIII. Ch. r.
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bun wordt elke beweeging van een Vry Volk aangezien
als een voorfpel van Regeeringloosheid en Verwarring ;
en zy dugten terf'ond . dat hunne eigene bezittingen ten
eerden prop zullen firekken van den verwekker des op.:de flappen tot Dwinglandy en EigendunkItands. M
nnen niet gefluit worden dan door tegenlyke Magt
weer ; en alle tegenweer , met geweld gepaard, veroorzaakt, ten minflen voor een tyd, onrust. •Deeze zoeken
de Ryken- doorgaans af .te weeren , niet alleen nit vreeze
voor hunne Bezittingen; maar ook uit- Hoogmoed, die de
bezitting van veel fchats , bovenal wanneer dezelve fchielyk verkreegen is, inboezemt. Volks -opfchuddingen, wanneer zy wel flaagen, in de handhaaving der Vryheid, ver
altoos, althans voor eene wyl, een' graad van-orzaken
gelykheid onder de Leden van den Staat, en wyzen andere middelen aan om invloed en agting te verwerven i
dan die enkel uit Rykdom voortkomt. De Verflandsbefchaaving wordt een voorwerp van aandagt, als 'er Rangonderfcheiding en Magt mede gepaard gaat; en, gevold
lyk, moeten , in zodanige om(landigheden, de Ryken 'er
veelen zien, hun, in deeze opzigten , gelyk , of hun overtreffende, die in bezittinge verre beneden hun zyn; eene
doodlyke kwelling voor Lieden, die zich aangewend hebben de Rykdommen aan te merken als de grootfte bron
van aanzien en gezag. Zulks vervoert hun dikwyls om
de eifl hen van volílrekte Oppermogenheid veeleer te bei
guntligen , dan te than op. de regten en vrydommen van
een Vry Volk : dewyl zy het minder vernederend, eanmerken zich te onderwerpen aan nen-, hun volzeker in
Rang overtreffende, dan anderen, die zy voor laager dan
zichzelven houden , toe te Baan in dezelfde voorregtert
met hun te deden. Zulks was voor een groot gedeelte
het geval in Spanje met den Adel, in den jaare NJi)XX. 1
die zich eerst by de Gemeente vervoegde , om het herilel
der Vryheid en der oude Staatsg`efleltenisfe te verzoeken;
doch , zo ras hunne eigene atzonderlyke eifchen vervuld
waren , niet alleen het Volt; lieten dryven , maar de wapenen opvatte tot het ondqrclrnkken hunner Vryheid7nekende poogingen , -- in welken toeleg zy maar al te
gelukkig Qaagden. Korten tyd daar naa vond cnt.rr_
en diens Opvolger, zich in' (laat om de voórregten cie
Adelftands , nu beroofd van 's Volks fteun , . met vocted
te treeden : en deezen 't zelfde juk op' te leggen , 't well
zy op den hals des Gemeens hadden helpen drunken.
1A
jee
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De Vrugtbaarheid of Schraalheid eens Lands heeft, In
Benige opzigten, invloed op den Godsdienst, of ten minRRen op de uitwendige. gedaante en plegtigheden van denzelven. leve Godsdienstoefening, overlaa met ontelbaare plegtigheden , is bykans noodzaakt een zeer
vrugthaar Gewest, om den tyd te korten, e dat verbaazend Zedebederf te keer te gaan, waar toe Ledigheid,
gepaard met eene groote ruimte, ter voldoening van zin
lusten, zo natuurlyk opleidt. Dit is., naar allen-lyke
fchyn , eene voornaame oorzaak van de Zedigheid der
Turken, en het Volk in de Oost-indiën. Elk Mensch begaat, volgens de regelen van den Godsdienst, hoz voorzigtig by ook moge weezen, dagelyks eenig misdryf dat
boete vordert, of maakt zich fchuldig aan eene verontreiniging, die gezuiverd moet worden : hier door wordt hun
leeven eerre aaneenfchakeling van Boetedoeningen en Wasfchingen.
In Landen , waar men de Leevensnoodwendigheden gemaklyk verkrygen kan, en dezelve, om zo te fpreeken,
van zelve voortkomen, kan ook eerre Godsdienstoefening
geduld worden, die vol is van Feestdagen, op welken
men den arbeid faaakt; eene fchikking, welke , in onvrugtbaarder flreeken, onverdraaglyk zou weezen, en het Volk
van honger doen flerven. Dit wordt beweezen door het
voorbeeld der Mahomethaanen en der Christlyke Godsdienst
4anhangen in 't Zuiden van Europa, wier Feestdagen veel
menigvuldiger zyn dan die van dezelfde Gezindheid in het
Noorden.
De invloed deezer omfiandigheid is, desgelyks , zigtbaar
in de Opoffering den Goden toegebragt. Terwyl men ,
in eenige Landen, by groote gelegenheden, wanneer men
voorhadt een uitfieekend eerbewys den Goden te betoonen, het Vee by honderden ílachtte, was het te Athene
een grondregel , dat zy , die den Goden een klein gefehenk , by voorbeeld een Ey,, gaven , hun meer eerden
dan die een Os ten offer doodden (*). Deeze grondregel
ging ook door by de Spartaanen. „ Wy offeren," zeg
kleine giften aan de Goden, op dat wy altoos-genzy,„
„ wat mogen hebben om hun te offeren!"
(*) Te Athene was Bene Wet tegen het dooden der Os.
fen. iF-LIAN. Varic Hiss. Lib. V. en YARRo, de re rustica.
Lib. Ii. Cap. 5.
EEN-
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EENVOUDIGE MANIER , OM VLIEZIGE LUCHT&OLLEN,

MET KONSTLUCHT TE VULLEN.
DOOR
W. VAN B A R N S V E L D,

Lid van het Provintiaal Genootfchap, van de Maat
te Amfierdam. -fchapydesLnbouw,Apthcar

Naarmaate de Natuurkundige Ontdekkingen nieuw zyn,
N-^►nieuwsgierigheid
of vreemder en verbaazender voorkoomen, word de
van het algemeen meer opgewekt om

dezelve te befchouwen. Deeze nieuwsgierigheid is een
Spoorslag voor Natuurkundigen , om hunnen yver te ver
vervulling der nieuwsgierigheid, de-dubeln,or
goedkeuring van de Befchouwers weg te draagen. Geene
andere oorzaak, ten zy hy zulks om winst deede, dryft
hem aan; want voor zigzelven ontdekt hy ras, dat de
natuurkundige ontdekking, hoe verwonderlyk die fcheen,
(van agteren befchouwd,) niet anders is, dan een natuur
't welk hy te vooren meermaalen heeft-lykverfchnz,
waargenomen; maar niet met die oplettendheid - opgemerkt,
om 'er nuttige gevolgen uit te trekken: Van dien Aart is
de ontdekking der Lucht-Machiene. Wie zag de rook
van zyne Pyp, en de geblaazen Zeepzopbellen, niet in den
dampkring opryzen ? de Phlogistieke deeltjes der Tabak,
de door warmte uitgezette lucht der Zeepzopbel , zoortelyk ligter zynde, dan een even grooten omtrek Damp.
kringslucht , zyn de oorzaaken van derzelver ryzing. Wie,
in de Luchtkunde - ervaren, wist niet, dat het foortelyk
gewigt van de inflammabele yzerlucht, tot de gemeene
Lucht, aanmerkelyk ligter was?
De Bereiding van deeze kunstlucht, thans het hulpmiddel zynde, om kleine Luchtbollen op te laaten,is te algemeen bekend , dan (lat ik 'er van gewaagen zonde; maar
daar elk het verfchil niet vermoed, 't welk 'er in de
onderfcheidene manier der bereiding van deeze Lucht gelegen is, neem ik de eerfle gelegenheid waar, een zeer
eenvoudige wyze, om Luchtbollen van vliezen te vullen,
den Liefhebberen mede te deden.
Indien men na de gewoone manier, dat is, naar die
van Doctor PRIESTLEY wiens naam ik hier met eerbied
noeme , de ontvlammelyke lucht vervaardigt, door water
gaande, en dezelve vervolgens doet overgaan , in een
Luchtbolletje, dan is dit myn berigt van weinig nut, maat:
Ida
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daar dit, voor zulk een werk te omslagtig en ongemakkelyk
is , aangezien 't water in 't gemeen by dunne vliezen nadeelig is, en ook elk de nodige toette] tot de bereiding der
Konstluchten niet heeft, vult men de Luchtbollen onmiddely, uit het glazen vat, in welke de Lucht te weeg gebragt
word. In dit geval gaat deeze Konstlucht niet door water,
en behoud, omdat dezelve met een heete,effervéscentie ver
warme lucht bevat,-orzaktwd,lesfmi
daar ze door water gaande afgekoeld zonde worden, en
de waterige dampen verliezen.
De ontvlambaare Lucht derhalven bevat,, in dien Raat,
vry wat vogtdeeltjes; weegt veel zwaarder; maakt dikwils
den hals des vliezigen Bols nat, en deeze zyn de oorzaaken,
dat een Bol , die anders zoude opryzen , nu foortelyk te zwaar
is.. Zornmigen hebben , om dit voor te komen, een koelvat
van water op hun toeftel gemaakt, door welke , de Lucht
heen klimmende, de warme dampen verdikt worden ; doch
deeze nanier heeft, behalven dat het zeer omslagtig is, veel
ongemaks : 't water fpat, met de opklimmende Luchtbel.
len , naar boven, enz.
Icier over denkende, viel het my in, by het onmiddelylc
vullen der Luchtbollen, in de pyp, door welke de Konstlucht pasfeeren moet, een natte ?naar flyf uitgedrukte fpons
te plaatzen. Deeze zou, naar tnyne meening, mids niet al
te vast geflopt zynde, de lucht gereed doorlaaten, en het
water, dat in de lucht zweefde ,optlorpen, 't welk te gere,
der uit de Lucht aangenomen moest worden, om dat de
fpons niet geheel droog was. Ik nam van deeze veronderftelling wel dra de proef, en myne verwagting wierd met
een volkomen goede uitkomst beantwoord.
Om nu de opvulling der vliezige Luchtbollen nog ge.
makkelyker te maaken, hedagt ik, by het gebruik van de
fpons , den volgenden toeftel: Ik nam een groote vies ,welke
vier of vyf wynbottels bevatte, hebbende eet] wyden mond
en hals. ik liet een mondfluk over den mond deezer vies
-maaleen, en tevens in dit mondstuk twee fchuinfche gaaten
van boven ruim een vinger breed van elkander, en van onderen binnen in het Mondfluk, zo naby elkanderen, dat ze
beide in de opening van de vies toeloopen. Het eene gat
fluit ik met een kurk, en het andere met een kookex, die
va,o binnen, ruim een half duim middellyn en anderhalf
duim hoog, hol is.: Deeze holligheid, door welke de
Nonstiucht pasfeeren, moet, vul ik met de gemelde fpons
dean liet hoveneind van deezen koker is een divarspyp,
pieV, Lolligheid wet die vara dent kuoker gemeenfchap heeft,
q
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Over deeze dwarspyp , fluit ik een andere pyp , losjes , maar
zeer naauwkeurig ligt, heen, en aan welke ik vooral den
op te vullen Luchtbol vast gemaakt hebbe. Deeze. losfe
pyp fchuyf ik niet eer over de dwarspyp , voor dat alles
gereed en de gemeene Lucht, na het begin der efervescentie,
uit de vles gedreeven is. Door het gat, 't welk ik met de
kurk gefloten heb, do ik het Yzer-' en Vitrroolzuur,, of
de Zinc en het Zout-zuur, welk ilk verkieze. 't Mond.
ítuk zelve, de kooker voor de fpons en al het overige is
van Palmhout gedraaid, misfchien was koper daar nog beter
toe gefchikt. Ik fluit voorts dit Mondlluk op de vles,
door middel van een fchroef aan den mond der vies gemonteerd; ook vat men ligt, dat men zich op andere tnaniereit van een fpons bedienen kan, zonder juist aan deezen
Apparatus in alle opzigten gehouden te 7,yn(*).
Schoon deeze toellel, en de manier om een Luchtbolletje, met drooge Inflammabele lucht te vullen, zeer eenvoudig is,kwam my dezelve in deezen tyd van te veelbelang
.voor, om On Konstminnaaren te onthouden.
flmnfierdam,
I; Maart , 1784,
,

(*) Deeze toeftel word vervaardigd door den Konstdraaijer,

Sandkamp, op de Elandsgragt , te Amfterdam.

NB. 't Is te vreezen, dat, in den aanfaanden zomer, de VIiefige

Luchtbollen, het gewoone lot van alle blaazen en andere vlie.,
zige zelfflandigheden, die niet gevernist zyn , zullen ondergaan; te weeten , om van de wormen doorknaagd te zullen
worden ; daarom raade ik elk, by tyds, hunne vliezen in een
welgeíloóten glas te bewaaren , niet byvoeging van een Rukje
Campher; of, dat zy, die eene Lucht-Pomp he p ben, de Lucht
in het glas, in welke de Vliezige Luchtbol bëwaard word ,
verdunnen.
TWEE BRIEVEN, RAAKENDE DEN DOOD VAN DEN GROOTEN
WISKUNSTENAAR , LEONARD El1LER , OP DEN 7 SEPT.
O. STYL I ,I783, TE PETERSBURG OVERLEDEN.

Brief van den Heere JOHN ALBERT EilLER , Secretaris van
de Keizerlyke Academie der Weetenfchappen te Petersburg,

I

aan den Heere J. F1. DE MAGELLAN , F. R. S. ge_
dagtekend, Petersburg, ;6 Sept. í7E3.
k vat de pen op, om u, myn waarde Vriend en Acaàdemie broeder, eens gebeurtenis, voor my allertrefIci.dst,
,

14.
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te melden. Myn Vader heeft , naa een deugdzaam en
roemryk leeven van zes- en zeventig aaren , den tol der
n op den 7den
Natuure betaald. Hy eindigde zyne dage
Sept. Oude Sty!, door een toeval van Beroerte, 't welk
hem overkwam op een tyd dat hy bezig was niet nieuwe
.Ontdekkingen te doen: en hy fprak, op dat tyd[lip , met
zyne Vrienden. Zyn einde was zo gerust als zyn leeven:
hy hadt maar even tyd om te zeggen, Ik Sterf: zints dit
oogenblik, tot het tydlip zyner ontbindinge, 't welk eenige uuren daar naa kwam, verloor hy allen bezef en bewee-

tn
Ik verzoek u, myn Heer, deeze droeve gebeurtenis bekend te maaken aan de Koninglyke Societeit te Londen, en
byzonder aan de Gelastigden om de Lengte op Zee te bepaaIen. Verzeker alle deeze Heeren van de opregte dankbaarheid , welke myn overleeden Vader hun toedroeg, tot op 'G
oogenblik van zyn verfcheiden , voor de vriendfchap en
gunfte , waar mede zy zynen arbeid vereerden.
In mynen laattien had ik u vergeeten te melden , dat de
Markgraaf, D'ARCONATI, my, by zyne aankomst in deeze
Stad, uw Brief overgegeeven heeft; en u te danken voor
de verpligting die gy op my gelegd hebt, door my een
Heer te doen kennen wiens. verkeering my zo veel genoe.
gen fchenkt. Deeze Heer is zeer getroffen door den dood
myns Vaders. fly hadt verzogt de Avond -lesfen by te mogen woonen, die myn geweezen Vader geregeld aan zyne
I(weekelingen gaf. Myn Vader, gaarne met den Markgraaf verkeerende, antwoordde dat by zich zulks tot eere
zou rekenen.' De Markgraaf kwam drie dagen daar naa,
en oordeel over zyne ontfleltenis, wanneer een myner Neeven hem aan den trap den dood van mynen Vader vermeldde. IIy keerde, in aller yl, te rogge, en ik heb hem
zedert niet gezien (*). On() De Markgraaf heeft, eer deeze Brief geflooten werd,
een bezoek afgelegd by den Heer J. A. EuLER, en fchreef 'er
deeze weinige regels in aan den Fleer DE MAGELLAIQ. -„ Ik
„ weet u niet genoeg dank te zeggen, waarde en hooggeag„ te Vriend , voor de kennis, welke gy my bezorgd hebt aan
„ den Heer J. A. riiLER , dien ik zeer agt om zyne bekwaam„ ,.heden en verdienften , aan welke ik zeer verpligt ben.
„ Vees verzekerd van nryne dankbaarheid , vereer my niet
uwe Vriendfchap, en geloof dat ik ben
Uw nederige Dienaar,
PALL D'ARCONAT4,
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©nmiddelyk naa den dood myns Vaders, hielden de Leden
van de Keize; tyke Acade?nie der W"eetenfci apperr eene Ver
waar in het my niet toegelaaten' werd te komen.-gaderin,
Zy beflooten 'er eenpaarig een Gedenkteken voor hunnen
geflorven Oudf'en op te rigtén. De Heer DE STEHLIN ,
het oudite Lid der Academie naa myn Vader, las een Ver
Overledenen; en zes van de-tog,erdanisfv
voornaamfle Academie-Lieden, 1 eerlingen van myn Vader,
kwamen overéén om het Lyk ter aarde te bezorgen: gelyk
eergisteren 's avonds gefchiedde in de P'roiéftantfche Kerk
van st. Paulus: veel en luisterryk was het gevolg 't welk
zyn uitvaard vereerde.
Gy zult, waardlle Heer , -wel deel willen neemen in de
myne hooggaande droeffenisfe : en ik ítreel my met de ge
dat gy my met uwe Vriendfchap wel zult willen-dagten,
vereeren, en hoop dat gy niet twyffelt aan myne wederkeerige vriendlyke gevoelens. Ik blyf,, met de volmaaktile
-

1iQogágting,

Uw zeer ootmoedige en verpligtte Dienaar,
JEAN ALBERT EÜLER,

.brief van den Heer "A. J. LEXELL, Lid van de Keizer
Academie der Weetenfchappen te Petersburg, aan-lyke
den Heere 1. A. DE MAGELLAN, F. R. S. behelzende
Benige I-yzonderheden van liet aifierven des Heren LEONARD EL LER. Gedagtekend, 3o Sept. 1783.
WAARDE VRIEND!

Toen ik u de laatfle keer fchreef, dagt_ ik weinig dat
het zo fchielyk myn lot zou weezen , u het droevig
nieuws te melden van den dood onzes grooten en onvergelyklyken EÜLERS. Op den 16den van September voelde
by zich ongetleld, en eenige duizeling in 't hoofd. Op
den iSden, ten vier uuren in den agtermiddag, kreeg hy
een toeval van Beroerte , die hem binnen kort van 't gebruik zyner zinnen beroofde. Hy lag tot elf uuren dien
zelfden avond , wanneer hy den adem uitblies. By behieldt die tegenwoordigheid van geest, en bondigheid van
oordeel, hem zo eigen, tot het nogenblik zyner Beroerte,
gelyk gy zult zien uit het onderhoud, 't welk ik met hem
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had op den dag zyns overlydens, en waar van ik u met

deezen Brief verflag doe.
Het Leeven van onzen gadeloozen EuLEEt is een geduu.
rig opeenvolgende bezigheid geweest van de verheevenfte
nafpeuringen in elk gedeelte der Wiskunde : zelfs in de
laatfte dagen zyns leevens, wanneer de duizeligheid hem
belette te rekenen , hieldt zyn geest niet op met te denken , over verfcheide onderwerpen, en zelfs de keurigfle gedeelten, der Wiskunde, gelyk ik zelve daar van getuigen
geweest ben in het gefprek,'t welk ik met deezen uittleekenden Wiskunílenaar hieldt; uv enig uuren,voor dat hem
de flag trof, die een einde maakte aan een leeven, zo
nuttig en roemryk voor het Menschdom. En, dewyl men
de laatfte leevensoogenblikken van groote Mannen gaarne
wil weeten , -hou ik my verzekerd , dat het verhaal onzes
gefpreks genoegen zal fchenken aan allen, die de voortreftyke verdigniten des Overledenen kennen.
Naa over den ítaat zyner gezondheid gefprooken te heb
begon by het onderhoud, met my te vraagen , of ik-ben,
de ingeleverde hukken geleezen had ,- over .de Starrekundige Vraage, wegens de daagl5*kfche beweeging der Aarde:
wanneer ik hem het een en ander over de ingekomene
antwoorden gezegd hadt, betuigde by my zich verzekerd
te houden, dat de eenige omflandigheid, bekwaam om eenige verandering in de omwenteling der Aarde, te .wege te
brengen, wederftand der logt was; en naardemaal het uit
dien wederland den tyd der dagelykfche om -werkzlvan
zou verlengen , zou dezelve , gevolglyk , de-wentlig
lengte van het Jaar verkorten; en door de Oude waarneemingen , wegens de lengte van het Jaar, met de heden
te vergelyken , geloofde by, dat 'er eenige kans-dagfche
was , om ten naasten by te ontdekken, of 'er weezenlyk
eenige verandering in den duur der dagelykfche omwenteling ware voorgevallen: want, indien de duur van de dagelykfehe eenige verandering ondergaan hadt, moest zulks
blyken uit het maaken deezer vergelykingen. Als
ik hier op aanmerkte dat wy niet veel af konden gaan op
de waarneemingen der Ouden, gaf by ten antwoord, dat
MAIJER , uit eenige oude waarneeniino en , niet genoegzaame zekerheid, de Equatie van de Maan voor Bene eeuw
gevonden hadt.
Vervolgens gaf by my te kennen verflaan te hebben,
dat de Proeven, door my genomen, met het Werktuig van
den Heer of MAGELLAN, om den aflfiand der Maane van
de
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de Vaste Starren, enz. te meeten ,nauwkeurig uitkwamen,
en verzogt my dat ik hem dit werktuig (liet cirkelronde
werktuig,) zou befchryven;"en vroeg, welke de grootlle
voordeelen waren, die men daar van kon trekken; 't welk
hem gelegenheid gaf om . eenige aanmerkingen mede te
deelen over het; gebruik der. Werktuigen op Zee.
Wyders fprak ik met hem over de wyze om de oogglazen in een Telescoop zamen te voegen , door den
Heer HERSCHEL in gebruik gebragt , waar van de Heer
DE MAGELLAN my een .bezigt gezonden hadt: hy verlangde zeer te weeten welk eene uitwerking die oogglazerl
deeden ; en of het, door de voorwerpen drie- of zesdujzendmaal te vergrooten , niet onmogelyk wierd eenig ding
onderfcheiden te zien, uit gebrek aan licht.
Naderhand liep ons gefprek over de. beginzels, volgens
welke men de /iëroftatifclie Bollen toeftelde : hy merkte
op, at het een keurig Wiskundig Vraagífuk zou weezen , de beweegir^g van zulk een Kloot te bepaalen , uit
de bekende evenredigheid van de logt daar in beflooten
met de gemeene lugt. Hy merkte ook op , dat, deeze
evenredigheid getteld zynde als een tot twee, de grootllé
fiielheid van den Lugtbol zou weezen een- en veertig voeten in een feconde (*)
Over tafel zittende, fprak by over de nieuwe Planeet,
door den Heer HERSCHEL ontdekt, en vroeg my, of iemand
reeds tafelen van den loop deezer Planeet hadt opgemaakt.
In deezervoege eindigde de grootPte en beroemd{fe Wis-.
kunllenaar onzer Eeuwe zyn leevensloop: hy hadt tot liet
jonglIe oogenblik , dat de Beroerte, welke een einde maakte aan zyne dagen, die flerkte van geest, die beklonken
oordeel , welken altoos zo zeer in hem uitblon--heidvan
ken : zyne laatfte uuren waren niet onwaardig aan een
leeven zo uittleekend, zo roemryk! Hy heeft eene menigte
van nog ongedrukte Werken nagelaaten, welke de Keizer
Academie der Weetenfchappen te Petersburg voor heeft,-èyke
in haare jaarlyksch uitkomende Stukken te voegen.
Ik blyf,,
-

U Dw.

Dienaar.

A. LEXELL.

(*) MIy hadt in den morgen van den dag, op welken- by
ftierf, berekeningen gemaakt , van de beweeging eens Lugtbols, welke een Vriend opfebreef.
SE-.
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BEI)F^NKINGEN OVER HET ZWAARWIGTIGE VAN HET CAPITEIN-

SCHAP OP DE OORLOGSCIEREN.

Den Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.

15YNE HEERENT

z , De zwaare ramp, jongstleden, 's Lands Esquader, onder

den Vice- Admiraal VAN REINST overgekomen , was niet
in de Nieuwspapieren van den dag vermeld , of zy ílrekte
,, ten onderwerp der avondgefprekken in de gezelfehappen;
„ en daar dezelve, by zo veele' andere nadeelen, 's Lands,., zeec'ezen , geduurende de laatstverloopene jaaren, overgekomen, een drukkend gewigt van bezwaar voegt , werden.
,, deeze alle opgehaald, en moesten zeer verfehillende oor
ondergaan. Meermaalen was ik aan---„delvipgn
„ hoorder en deelgenoot in deeze gefprekken , en moest my
dtkwyls hoogst verwonderen over het ligtvaardige, loste,
, en finaadlyke , daarin aan den eenen kant doorftraalende;
en dikwyls de weinig beduidende aanmerkingen , van den
„ anderen kant , in 't midden gebragt om dezelvé te keer te
„ gaan. Ik zal niet een verflag hier van, UL, noch uwe
Leezers (vindt GL. goed het nevensgaande te plaatzen,)
ophouden. Ik was juist bezig met het leezen der Eloge de
„ D00UAY_TROVIN, opgefteld door de welgefneede pen van den
„ Heer THOMAS.' In de Aantekeningen, ter opheldering van
„ het Gefchiedkundige en van andere byzonderheden, die zich
in het Lichaam der Lofreden niet best fchikten , trof ik
eene en andere Bedenking aan over het Zwaarwigtige van
, het Capiteinfchap ter Zee op de Oorlogfchepen , die my
„ over 't algemeen bondig voorkwamen, en van dien aart,
„ dat ze eene ernftige overweegíng verdienen. Ik vond my
opgewekt, Bene ruimfchootfche Vertaaling derzelven te ver„ vaardigen , en ze voor uw Mengelwerk te beftemmen. -„ Keurt GL. met my ze waardig om daar in te verfchynerf,
,, ik zal my niet dit oordeel vereerd. rgkenqn. Weest verze,
„ kerd van myne hoogagting."
Ik ben, enz.

Men kan zich nauwlyks een Beroep voorflellen , 't welk
neer oefenings en befpiegelende Weetenfchap vordert dan de
Zeevaard. Wie de Zee zal bouwen moet noodwendig
bedreeven zyn in de Wis- en Starrekundr;; de Aardrykskunde
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dë ig hem niet min onontbeerelyk. De Zeeman behoort bedreevenheid te bezitten in 't verfchil der Lugtllreeken, die de
Zeeën kalmer, of ongelluimer, aanhoudend , of,op ongelyke tyden , aan Stormeil onderheevig maaken ; in den loop der
Stroomen , welker aandrift vermeerdert of vermindert , naar
gelange men de kusten nadert of zich van dezelve verwy-•
dert. Hy moet weeten de Klippen , de Banken , en Plaatzen ,
die hem met fchipbreuk dreigen; de gevaaren en de fchuilplaatzen, op onderfcheide. Kusten ; de Reeden en Havens ,
welke ten allen tyde een wyk aanbieden ,• en , die, welke
men, alleen in zekere Saifoenen , veilig kan aandoen; de Eilanden, die, op langduurige Zeetochten, verfrisfing en voorraad
aan afgematte Scheeplingen kunnen verfchaffen; de Gronden.#
op welken het veilig is het anker uit te werpen , en waas
het hachlyk of vrugtloos zou zyn zulks te beproeven. - By
moet kennis hebben van de Miswyzingen der Kompasnaalde,,
miswyzingen aan zo veel veranderings onderhevig ; van de
Winden , eigen aan alle Lugtflreeken , aan elk jaargetyde ;
van den netten tyd, wanneer zy beginnen te waaijen ,, en
wanneer zy ophouden; van derzeiver uitgeftrektheid, en de
maat der veranderinge, plaats vindende ir, de allergeregeld(Ie
en beftendigite. Hoogstgevaarlyk zou het weezen , ten
opzigte van alle die byzonderheden , af te gaan op de Kaárten , vol misftellingen, en op de dikwyls onnauwkeurige of
ongetrouwe Berigten. Een Zeeman moet, zo veel mogelyk,
uit eigen oogen zien. Eén misilag, die op 't Land onverfehillig zou weezen, of ligt verbeterd kunnen worden , kan,
op Zee , de grootfte ontwerpen doen mislukken, en het ver
Vloot naa zich feepen.
-liescnrgh
Tot de Zeevaardkunde , of de kunst om den koers van eed
Schip te befuuren , en de plaats, waar het zich bevindt, t^
bepaalen , is het noodig de fireek, welke het Schip houdt,
volmaakt te kennen , en de fnelheid des voortgangs af te
meeten ; doch 'er zyn, tot nog toe, onvermydelyke mis0agen , die in deeze berekeningen influipen. Het Schip houdt
niet altoos dezelfde fireek. De fchuinfche Rand der Zeilen
by den wind , veroorzaakt beflendige wraak of afdryven ;
vermeerderd of verminderd door de ongel yke werking der
baaren, en de kragt der flroomen. Het Kompas zelve is
aan veranderingen onderhevig. Om den waaren koers
van een Schip te weeten, moet de Zeeman op alle die veranderingen agt geeven , en , zo veel in hem is, de dwaalingen, daar uit ontfiaande , te regt brengen. Door de hoogte der Poolftarren of der Zonne te neenien , ontdekt hy
de verandering der Kompasnaalden. En , fchoon een
Zee-capitein , op een Oorlogfchip , tot den post van Stuurman
niet geroepen is, behoort hy, nogthans, in de Stuurmanskunst
bedroeven te zyn ; 't zy , om , in dringenden nood , het
meer
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meer onmiddelyk Scheepsbèftuur op zich te veemen ; of althans, ten allen tyde, te kunnen oordeelen over hun, die 't
zelve is aanbetrouwd.
Het Scheepsbéftuur is de weetenichap der beweegkragten
op de•Zeevaard toegepast. Deeze leert deh Scheepsvoogd
kernen al het voordeel j 't welk by van eenig deel zyns
Schips kan trekken ; de uitwerking der gebruikte werktui
daar van op de beste wyze fchik--genfchat;dkr
ken. Deeze zit aan 't Roer, deeze let op de Zeilen; derzelver vermeerdering, vermindering , en (tand , naar gelange
van de kragt of fireek des winds; deeze leert ze-, op allerlei wyzen zetten om de fnelheid.. te vergrooten, of te doen
afnemen , om , recht uit te` zeilen , te loeven of af te hou
een bylegger te maaken , en in volle zee uit te-den.,of
rusten; te wenden door roer én zeilen op zyn pas te bezigen, dit rasfer of langzaamer,, naar eisch der. omllandigheddén, te verrigten. Dit ScheepsbeRuur is voor een Zee- Officier
niet min noodig, zo niet noodiger dan de eigenlyk gezegde
Stuurmanskunst. In Zeeslagen beflist de bedreevenheid daar
in niet zelden de -overwinning.
De Overwinningen eens Zeehelds hangen van drie zaaken
àf, va>t z;'ne Schepen, — van dé Winden, — en van.
de Zee. Hy moet de hoedanigheden zyner Schepen , derzelver flerkte , evenredigheid , meerdere of mindere bezeild
kundigheden behoort by zyne-heid,kné.Narz
meeste werkzaamheden te regelen ; in het aanvallen, in ]:et
verdedigen, in den flag, of in den aftocht.
De Winden vorderen zyne oplettenheid. De Natuur heeft
ze verordend tot weldoenders der wereld , om de Lugt in
beweeging te houden, en te zuiveren , om den Regen aan
te voeren en te verdryven , en eene gemeenfchap tusfchen
alle Volken der aarde op te rigten ; doch , naa dat de Winden, door der Menichen boosheid, Bene nieuwe beflemming
ontvangen hebben , hangt van dezelve doorgaans de uirflag
af der Zeegevegten. I)e Zeeheld moet ze kennen om over
derzelver hindernisfen te zegepraalen ; zich van de voordeelen , welke zy aanbieden , te bedienen , volgens derzelver
streek zyne keuze in de flagordening regelen ; en is deeze
gunflig : zulks ten, meesten nutte aanwenden, of, is dezelve
ongunftUg, alles in te (pannen om den vyand dat voordeel af
te zien.
Het derde voorwerp, 't geen 'de aandagt eens Scheepshelds
trekt, is de Zee. Zy klost onophoudelyk met Naare golven
tegen 't Schip ; hy moet derzelver werking fchatten., Haare
oppervlakte is in eene genadige beweeging, en hy is genoodzaakt die verfchillende beweegingen te volgen. Zy heeft
í'croomen ; deeze behoort de Zeeman te kennen , en te zyner
baate aan te wenden. Zy hèeft haar eb en vloed ; dier
tyd,
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tyd , kragt, en uitwerking, slaat den Sdhéepsvoogd na te
gaan.
Eindelykr heeft de Zeeheld Vyanden te beftyden. , By
moet uit tyd , omiiandigheden , voordeelige of hinderlyke ,
weeten te raamen, wanneer de Vyandlyke Vloot deeze of
Beene hoogte kan bereikt hebben. Wagt by dezelve op , by
moet den doortocht weeten te betwisten ; zet hy dezelve
naa, den weg weeten te bekorten; of, zo hy xe ontwyl^t ,
van alle de koersten dien weeten te kiezen , langs welken
zyn Schip met de meeste fnelheid en veiligheid ontkomt. —
In den Slag, moet by , uit de beweegingen des Vyands, diens
oogmerken opmaaken; het Scheepsbeftuur zo regelen, om,
naar eisch der omilandigheden, aan te vallen en te wyken.,
Alle deeze aangeftipte verrigtingen , zo veelvuldig, zo za
kunnen alleen volvoerd Worden, door den Man,-mengftld,
die veel oefenings met de ondervinding paart. 'De :Mensclt
moet de geringfte dingen dan leeren, ht is, ontzo te fpree-1
ken, zyn lot, kruipende van de eene tot de andere waarheid
voort te gaan. Hy verraadt • de diepfte onkunde, waant-, in
de zo veel bevattende Zeevaardkunde, zonder veel vlyrs , infpannings en uitoef enings , tc zullen ílaagen. De Natuur
fchenkt Bekwaamheden , 't Gezag fchenkt Eertytels , Oefening, alleen, fchenkt Kundigheden.
De Ondervinding verheft haare tcem hier te duidelyk, om

niet gehoord te worden. De tGéfchiedenisfen leeren, dat de
grootfi:e Zeehelden in Engeland, Frknkryk , en de Vereenigde
Gewesten
van laagen rang tot liet hoogfle Scheepsbewind
gefleegen , en veelen aan boord der Koopvaarderen opgekweekt zyn ; 'er is een tyd geweest , dat de Engedf'che rlootvoogd HAWK , niet veel regts; tegen eenen krygsgevangeren
Zeeofficier, mogt zeggen: „ Gy zult in Frankryk nooit eene
Zeemagt krygen, zo lang gy het eene fchande rekent op
Koopvaardyfchepen te vaaren. Myne geboorte hadt my
„ niet tot Matroos gefchikt ; ondertusfeben ben ik Matroos
geworden , om de Zeevaardkunde en het Scheepsbeftuur
„ in den grond te leerent"
,
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BESPIEGELING OVER DEN WATERVLOED , EN DF. DOORB RAÉKEN DER
DYKEN, IN 'T RYK VAN NYMEGEN, DE AMPTEN VAN: TUSSCIIEN
MAES EN WHAEL, EN OVERBETUSVE, VOORTS VERDERE PLASTSEN IN HET QUARTIER VAN ISYMEGEN; VOORGEVALLEN OP
MAENDAG DEN ILlen MAERT, I784; BENEVENS HET ONHEIL VOOR DE STAD NYMEGEN DEN 2den DAER AEN
VOLGENDE GEBEURD.
DOOR.

L. 5 T O P 1' E N D A A L g P. 2.
De koude, die ,, deezen- Winter, naere uitterf'e lrenghéid op
het wreedst heeft doen gevoelen , en Rivieren , Meiren en
Poelen, tot op hunne killen bevriezen., heeft zich gematigd;
de dooi heeft het ys beginnen los ke maeken, en te ontbinden; de Nieuwspapieren hebben ons reeds de akelig(le too.
Deelen gefchetst , . die de geflolde wateren , door hunne vanéénryting, te Heidelberg, Manheim, Keulen, en andere plaetzen , hebben veroorzaakt ; myne _ Vaderftad Nymegen en de
in. derzelver .Kwartier liggende Am-pten• beeven, op die maeren, voor de geduchte onheilen, welke hen te wagten ftaen.
Eindelyk raakt de rivier de Whael voor deeze Stad los; in 't
eerst gaet alles naer wensen; het ys, door de dooi reeds van
tyd tot tyd afgebroken en weggefpoeld ,. en dus gering in
hoeveelheid,, is rasch beneden de Stad gedreeven : kort hier
CD word de rivier , door van boven komend ys, geheel bedekt; het voert dood vee, huisraed, en brokken van wooDingen, mede;, deszelfs -vaert is (hel ; door dit teken verfpreid
zich alom eene blyde hoop , dat de beneden rivier open weezen, en een' vryen doortogt daer aen verleenen zal ; ydele
verwachting! de ondervinding en de berichten wonen rasch
daer van het tegendeel het water klimt hoe langer zo hooger; fchrik en benaeuwdheid beklemmen het hart; het (luwt
met een yslyk geweld voort, verbreekt alle beletzels, die het
a1og tegen hielden ; werpt (luizen om ver, en (treeft over de
kruinen der dyken heen. Het donderen van 't - kanon der
wallen van deeze Stad maakt de doorbraeken in de dyken
van 't Ryk van Nymegen, en der Ampten, van tusfchen Maes
en Whael , en Overhetuwe, aen de rampzalige en befchreienswaerdige Landlieden bekend ; men vlucht overal met have en
vee; het geloei der op de dyken geborgen beesten treft het
gehoor op eene alleraendoenlyk[le en pynlykfle wyze : de buitenlieden Iaen in de toppen hunner huizen , van fchrik, ontroering, koude en nattigheid trillende en heevende , hunne
handen wringende , de weemoedigRe , en de ziel doorboorendUe klagten, ijl hunnen dovdelyken angst en wreeden nood,
tot
;
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tot den Almagtigen opzendende, hem, niet biggelende traenen , om hulp en redding fineekende , terwyl hun huilend
kroost aen hun lyf zich vast gekleefd houd : zy zien , uit de
venfters hunner zolderingen, hunne hooi- en koornbergen, hun
vee en huisraed, al hun (chat en verwachting, door den woedenden Broom weggefleept, de huizen hunner nabuuren inflorten, en in den afgrond verzinken ; de doodverf zit op hunne
beftorven lippen; een zelfde lot verbeid hen misfchien op 't
oogenblik ; zy kunnen hun llaerend oog daerop niet langer
gevestigd houden; zy moeten het, buns ondanks, daer van
afwenden; een heete traenenvloed firoomt langs hunne kaeken.
Een nog yslyker lot treft verfcheide jammerenswaerdige
dorpelingen 1 Hunne wooningen tot den top toe door de gonzende baeren omringd, zyn ze op een overgebleeven Ruk van
een' verbryzelden dyk gevlucht; aen hunne zyden tort het
water, met donderend geweld , de breuken in; van alien ondert}and beroofd, aen de ongenade van het weder blootger
fteld, zien zy den dood hen verwoed aengrimmen; zo aenftonds kan hun de grond ontzinken; en ben in den maellroom
doen nederploffen: met roodgekreeten oogen , terwyl hunne
f[emmen , door het aenhoudend gillen en fchreeuwen , zich
naeuwlyks meér laeten hooren, zien zy driftig naer alle kane
ten om, of 'er niemand ter hunner redding opdaegt; doch helaes! te vergeefsch; geen fierveling, welke eene onvertfaegdheid by ook bezitte, durft het waegen die plaers te naderen ;
zyne fchuit zou, in 11ede van daer te landen, de gaepende
bresfen als een fchichtige pyl invliegen, naer den afgrond daelen, en by in de kaeken des doods vallen. Geducht, doch
barmhartig Opperwezen! fehenk deeze ellendelingen, die u,
in hunne jonge oogenblikken , aenfchreien, welken de honger moet verfcheuren , eene fpoedige redding ! Daer geen
fchepfel hun hulp kan toebrengen, toon dat gy de Almagtige
zyt, die, wen alles radeloos is , en de wanhoop de ziel floor
de benaeuwendíle folteringen heeft beflormd, in één punt des
tyds, de onverwachtile, de heuchlykfle uitkomst kunt verleenen! Dan zal het ontgloeide hart, met afgebroken (hikken,
met betraende wangen , en eene flamelende Rem , tt zyne vuurige dankbaerheid bewyzen; u, als de eenigfte toevlucht in de
nypendfe gevaeren, de onoverkomenlykfte zwarigheden, roemen en verheerlyken (*).
Daer honger en gebrek aen . alle kanten waeren, trachten
de menschlievende en lofwaerdige vlyt en waekzaemheid van
Dykgraef en Heemraeden, den afgevasten Landman de noodige verkwikking toe te zenden: men is daer toe in deeze Stad
(*) Volgens nadere berichten kunnen deeze lieden uit
den ered.
VI, DEEL. MENGELW. ria. 3.
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op het drokffe in de weer, door het laeden van Pchuiten met
brood en andere levensbehoeften ; elk aenfchouwt dit gewoel
rpet een goedkeurend vermaek, en ziet reeds, by verbeelding,
niet welk Bene onuitdrukbaere vreugd en dankbaerheid, dees
voorraed zal worden ontvangen en genuttigd; neen kan deeze
edele poog ingen niet genoeg den welverdienden roem #veeven;
de perfoonen, die over deszelfs uitdeeling het beftuur zullen
hebben , en hun leven daer toe op den geweldig bruisfchende
firoom in do waegfehael kellen , merkt men aen als zo veele
Befcherm-engelen, die den dood zynen roof zullen ontrukken,
en het leven alom verfpreiden : zo aenftonds zal men ten dien
einde eene fchuit zien affleeken (*) ; daer word zy reeds
losgemaekt; men zend inwendige fineekingen ten hemel op,
dat dezelve behouden blyven, en her voortreflyk doel bereiken moge: maer, goede God! wat ziet daer het gluurend
oog! de fchuit, nog naeuwlyks in de rivier gekomen,- fchept
van agter water ;. alles vlucht naer het voorfte einde ; de
fchuit zinkt; die daer in zitten flaen 'er uit; een afgryslyk
weegeklag, en geroep om hulp, 1}reeft naer het zwerk ; nog
even aenfchogwt men de hoofden der rampzaligen; ieder hair
ryst te berge ; eene diepe ' verflagenheid is op elks wezen
gedrukt ; men ziet nog naer redding uit : een overwaerdig
en edelaertig burger (t), wiens naem der eeuwigheid zy gewyd, en die de achting en befcherming van alle weldenken
verdient, fpringt , uit-denzyr'Stago hflen
enkele menschlievendheid, met het oogfchynlykftc en uiterfe
levensgevaer , van de havenmuur', eene verbaezende Ileilte,
in eene ledige kool-aek , pas . vap beneden opgekomen om
zich in de haven te bergen , bericht yling aeri Schipper en
Knecht,, des nog onkundig, het gebeurde onheil, vlie._*t met
hun in een' daer, agter liggenden boot, fireeft met hun 'naer
de nu en 'dan nog bnveudryvenden, grypt 'er twee, die men
in den 'boot tilt, daer zy levenlgos uirgef)rekt liggen (S).
Aenftonds verfpreid zich deeze doodelyke maere door de ganfche Stad ; fchrik en ontroering beliormen elks ziel, zachte
traenen van tedere menfchenmiii bedaeuweu de wangen; men
ylt
(") In deeze fchuit bevonden zich de Hoogwelgeboren -Heer G. C. Bsron van Nyvenhcim, gefuUfiitueerde Amptmau van Ove!beluw, de Heer
en Mr. J: F. van Om hal, Advocact Fiscael van Overbetuwe, nevens deszelfs Klerk Cramer, de Konpman C. Sinks, de Zoon van Achunback,
Klerk van den Heere Landfchryver van Overbetuwo, twee Schippers, en
nog twee perfoonen als medehelpers.
(t) De Koopman Hendrik Boers.
(§) De Heer van Nyvemheim is , na dat alles aen hem gedaeii was wat
de kunst vermogt, niet weder te r, gt kunnen gebrast worden, en' oecriceden ; doch de Koopman C. Smits is we@r heiflid ; zo dat 'er van de negek3
perfoonen, die hi de Schuit waren, acht yjn onrge:cumcu.
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ylt naer de rivier om eenig bericht wegens de omgekomene
te ontvangen ; men is alom in rep en roer; men hoort geen
gefprekken dan over deezen rampfpoed : hier misfchen Vrouwen haere Mans , Kinderen hunnen Vader , al hun heul en
heil, de vlytige verzorgers hunner behoeften; daer derven
Vaders hunne beminde Zoons, wakkere _jongelingen, die een
steun van derzelver grysheid hadden kunnen weezen; Zusters
beweenen h:tere tedergeliefde Broeders! Myne ziel deelde niet ,
weinig in deeze algemeene,treurigheid; tnyn hart floeg gewei,
dig ; myne beenen 'knikten; traenen bevochtigden - mytie oo-,
gen; geen wonder! myn vriend,, dien ik. ruim een uur vó6r
dit onheil nog aenfchouwd had; myn waerde. vriend van Om.
phal was niet meêr ! lag in den vloed ,bedolven ! was voor
eeuwig voor my verlooren 1 Dat de_ zil e. droppen , die thans
de waere ach
myn papier befproeien, nog getuigen Fyn
welke ik altoos aen uw edel hart en fchrandere kundig-ting.,
heb toedraegen! Myne Vaderftad verliest in u eenen w,aer--heid
digen Burger, een' . voortreflyken Regtsgeleerden I Uw Geflácbt
zyn' (leun en troost.; en uwe Vrienden een' opregten , ver'knochtetí •, en behulpzaetnen Vriend! Dat uwe .nagedachtenis by elk
in zegen zy,, en uwe ziel de zalige on(terflykheid geniete !
Het gerucht, dat ontzachlyke Ysdammen, die te Keulen een
aental Schepen in den grond geftoken , het water tot torens
hoogte doen fteigeren, de Stad op die plaetfetj onder gezet, w aer
nooit, by; dergelyke voorvallen ,i water geftaen had ,en andere
vreeslyke verwoestingen hadden aengertcht , nog moesten
afkomen, doet, in. deeze Stad, elk van angst fidderen ; de bewoners van een gedeelte der beneden Stad vluchten ylings
met hunne huisraeden naer het boveneinde; zieken worden op
bedden uit hunne wooningen gedraegen ; fchrik' en verbáesdheid zyn op elks gelaet te leezen. Dat de goedertieren God
alle verdere dreigende rampen genadig van ons afwende, en
deeze benieuwde vrees rasch doe verdwynen (*)!
(eene pen is in flaet, om alle de onheilen , de ontelbaere
feha-

van

(*) Volgens eenen brief, gefchrceven uit Keulen den 2 deezer maend,
sen den Heere Rentmeester J. R. Sanders van Well, woonachtig alhier,
ilond , op den 57 February daer bevorens, het water op de Hooimarkt te
Keulen, ter hoogte van omtrent tien voeten. Het Ys was 's morgens aen
het dryven, en zette zich weder vast tot 's anderen daegs voormiddags.
IIet water was, naer de Peil dier plaets, aldaer hoog geweest 39voctcn en
9 duimen, en to voeten, 9 duimen, hooger als in 1740. De Bok, vyf
Kraenen, en de Stadsmuur langs den Rhyn, waren weggeftoken met veele huizen en menfchen ; over de honderd Bovenlandfche en Hollandfehe
Schepen waren aen ftukken en weggeftoken; het Schip van eenen van
Walfum lag over de Stadsmuur tegens Margeriete Klooster in de Stad. Te
t 1ulheim waren 145 huizen weggeftoken of neergevallen, met omtrent 28
rnenfchen; hoven Keulen, en daer onder,waren veele Dorpen met de bui vn we"_. De fèhnde in Keulen beliep op eenige millioenen • de Magifb et kon haere gebouwea voor gee , driem ^el honderd duizend gulden wcK2
dcr
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fehaden te befchryven , die de Watervloeden en Ysdammen
hebben veroorzaekt, een onnoemlyk getal hoorn- en ander vee
verdronken! graenen , tabak ,en andere gewasfen weggefpoeld!
landeryen onbruikbaer gemaekt ! huizen om verre geworpen!
en, helaes t eene menigte zielen naer de eeuwigheid wegge
-rukt!
Myne waerde Landgenooten , om uwe menschlievendheid
en weldaedigheid omtrent noodlydenden en behoeftigen door
gansch Europa zo beroemd! die, in menigvuldige gevallen, getoond hebt dien lof met regt te verdienen, en byzonder, in
't Jaer 178 t, jegens de Inwooners des Ampts van tusfchen
Maes en Whael; toont nu mede aen de inwooneren des Nymeegfchen quartiers, wier fchaden en rampfpoeden verre boven die van 't Jaer 1781 gefteegen zyn, ja waer van Nederlands Gefchiedenisfen byna geen voorbeeld opleveren, dat gy
u altoos daer In gelyk blyft; dat het een uwer wezenlyke karaktertrekken is! Niets is toch fireelender voor eene regtfchapene ziel, dan, ter hulp van ellendigen, te zyn toegefchooten,
hen uit benaeuwende angften, drukkenden kommer, en radeboze byrlegenheid te hebben gered; aengenaem is zulks in de
oogen, van een goeddoend Opperwezen, die, uit eene vrye
raagt, en, naer zyne aenbiddelyke wysbeid , den eenen meerder dan den anderen met tydelyke goederen bedeelt, doch
tevens in zyne Openbaering ten fterkllen aandringt, dat de
vermogende den behoeftigen in zyne nooden byfpringe , terwyl
hy zynen zegen daer op toezegt; gehoorzaemt in deezen die
geduchte Item; dan zal de bloeiende welvaert zich over u uit.
ftorten ; dan zal de dankbaerheid u haere vuurigfte offers wyden , en een genoeglyk nadenken uwe levensdagen met dQ
zoetfie , de zuiverl}e , blydfchap vervullen
Nymeg en ,
den 5 Maart, 1784,

der herftellen. De fchade der Kooplieden was ongelooflyk, wyl ieder overvallen werd door het water, daar nooit gevaer was geweest; het boven
Rhynfchc Ys was 'nog niet afgekomen. Men vreesde voor alle Dyken, die
beneden lagen, en voor veele duizcnde menfchen; het noodlot der Gelder.
fche Gewesten was , naar 's Seliryvers gedachten, reeds uitgemaekr, ten
ware het Ys zich weder tuogt hebben vastgezet, waeraen hy niet twyfelde, wyl het water weinig was gevallen, na Saturdag avond (den .8 Febr.)
geen twee 'voeten , zo dat het water destyds (op deft z Maart) nog z6
k 27 voeten hoog was.

2L.
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is ligt gezegd, deze of die zaak zou ik niet doen, wan-Hetneer
ik in zulk een geval was. Dan daar in komende

handelt men dikwils nog tienmaal erger. Dus ziet men , dat
het ligt valt,te berispen ; maar zeer moeijelyk te verbeteren.
Men behoort nergens omzigtiger in re werk te gaan , dan
omtrent iemands zedelyk karakter. Is het dan niet een bewys
van de grootfte vuilaartigheid, een bewys van een (nood- en
kwaadaartigheid, iemand voor een gansch gemeen, van eene
geheele Maátfchappy, op een losten grond, als den grootften
Snoodaard , als een íMonfter, in de zamenleving, af te fchilderen.
Het is meer het kenmerk van dwaasheid, dan van verftand,
ten minnen een bewys -van flyfzimdigheid, of onverzettelyke
koppigheid ; . zich net drift en kwaidaartigheid tegen iemand te
verzetten , wanneer by ons ondtr het oog brengt , dat _men
4n`éenige, zaken of gevallen lcw lyk gehandeld hebbe.
By alle Menfehen is de. Laster verderfelyker, dan de pest;
by is zekerlyk het ysfelyi%st gedrogt, een Monfer in de Maat
maar in den mond eens Geestelyken is de laster-fchapy:
bovenal een gruwel.
Indien alle Menfchen in den aart zo goed waren , als zy
willen fchynen ; . Wat zou dc Maatfchappy 'er niet magtig by
winnen!
Wie gelu g en tevens lang wil leven , moet zich gewennen
vergenoegd te zyn. De onvergenoegdheid ondermynt de alIerílerkfle rbezondheid ; en liet leven, dat een onvergenoegd mensch
op aar, ie doorbrengt, is geen leven.
wie vele zaken wil afdoen, moet in alles een goed overleg
ebben, en zyne bedryven in orde regelen. — Wanorde
en een i]egt overleg veroorzaken , dat men niets kan doen, al
heeft men tyd in overvloed.
Wie de geheiligfte dingen, onder een voorwendzel van Godvrugt, misbruikt , is de grootfte .Snoodaard, en veel erger,

dan een openbaar godloos mens^cb. -

is er, buiten de Zonde , wel ééne eenige zaak in de waereld,
welke haare goede zyde niet heeft? Naar mate men dan eene
zaak béfchouwt, kan ze• ook in een gunflig licht geplaatst worden. Hier van dawn komt het, dat zo vele kortziende Stervelingén zich laten misleiden , door- bedriegelyke drogredenen ; waar
in ópzettelyk het •nadeeligé verzwegen, en het voordeel gemeld
word. Dan een lean van vèrffand en gezond oordeel doorgrond
de zaken, tot in haar bier enfle , en laat zich niet gemakkelyl^
door den fehyn misleiden.
Bewaart de trouw , doet refit, ep gy zult gerust leven zonde»

kwaad te vrezen,

C. Y r D. G.
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,kONBTEN,EN WEETENSCHAPPEN
BETREI{IfELYIC.

ItEDENVOERING , STREKKENDE TEN BEWT'YZE , DAT D7^
WAARHEID DES CHRISTLYKEN GODSDIENSTS BEVESTIGD
WORDT, OOR DE WYZE, OP , WELKE DE BLYKBAARHEDEN VOOR 1DENZELVEN ', WORDEN

VOORGESTELD.
Door A. G E R A R D.

(Vervolg en Slot van bladz.

ioo.)

aar hoe ^gefchikt deeze Leerwyze was, zy beveiligde
Maar Christendom niet voor tegenkanting. Ondeugd en
M
Vooroordeel bragten verfcheide zwaarigheden tegen die
Biykbaarheden ter .baane-; zy werden voorgefteld aan
CHRISTUS en aan zyne -Jongeren; en zy bewoogen hun
om af te gaan van hunne gewoone wyze, om eenvoudig
de Blykbaarheid voor te fIelien-, en om een anderen Leertrant aan te neemen : deeze flaat ons thans in de Iide plaats
te onderzoeken.
Op welk eene wyze dan hieldt •Ësus zyne eifchen als
een Godlyk Leeraar flaande , als hy de zodanigen aan
tegenwerpingen maakten of na hun luisterden?-fprak,die
Hy beweerde zyne Zending, en kwam voor zyn Character uit op de volflaagen(Ie wyze. Door het wederleggen
van hunne vitteryen , door het ophelderen van •'t geen 'er
aanleiding toe gegeeven hadt, door het te regt brengen
hunner misverfianden, en het inboèzemen van juister beginzelen , gaf hy menigwerf eene breedvoeriger uitlegging
zyner volheerlyke Leere ; teffens verklaarende,, dat het
Euangelie uitmuntend was, en die uitmuntendheid als een
Hy herinbewys van 'de Godlykheid aandringende.
nerde de zodanigen , die hem tegenflonden, de Wonderwerken, door hem verrigt; uitdruklyk en dikwyls verklaarende , dat hy ze gedaan hadt , ten bewyze van zyne
Zending en ter bevestiginge van zyne 'Leere. Ontkende
men dat zyne Wonderwerken kragts genoeg hadden, ooi
te bewyzen dat by van GOD k wam: we;4 u Ze 'zelfs .aan
.
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Duivelkunflenaary toegefchreeven ; by bewees de ongerymdheid der betigting, en verdeedigde de kragt zyner
Wonderdaaden door klaare en bondige bewysredenen:
Daarenboven toonde hy, in vertcheide gelegenheden, dat zyne Wondérwerken rechtftreekfche Blykbaarheden waren van de voórnaamfte Leertellingen van zynen
Godsdienst, als zyne daadlyke proefbetooningen van de
vermogens, welke die Leerftellingen hem toefchreeven of
van dergelyke vermogens, voor zo verre zy tot zinnelyke
voorwerpen konden gemaakt worden. Dikwyls be
riep by zich, met uitdruklyke woorden, op byzondere
Voorzeggingen des Ouden Verbonds , en toonde dat ze
in hem vervulling bekomen hadden. De 31coden
vormden zich een zeer verkeerd denkbeeld van den Mesfi.tts, en werden verhinderd om te bemerken dat jesus de
Mesfias ware, doordien, zy zommige Voorzeggingen geheel
over 't hoofd zagen, en in andere zeer gewigtige omftandigheden, hem betreffende, voorby f legen s onze Zalig.
naaker wees deeze aan, en redenkavelde 'er over, om,
aan den eenen kant , hun begrip van den Mestas te ver
aan den anderen kant, hunne vooroordeelen-betrn,
tegen hem weg te veemen. Zy merkten in JESUS
zoinmige charaétertrekken op•, onbeftaanbaar met hun begrip van den Pviesfias,'t geen zy meenden uit de Propheeten, opgemaakt te. hebben. Hy toonde dat deeze Charactertrekken ten vollen be(laanbaar waren met de Prophetiféhe befchryvin gen van den Mesfias ; ja dikwyls dat ze 'er
in lagen opgeflooten.Zy misten in hem eenige
trekken, welke zy aan den ,Mesfias toefehreeven ; hy bewees zomtyds dat hy zelve deeze trekken bezat , en, op'
andere tyden , dat hunne vetwagting, om dezelve in derf
Mesfias aan te treffen, enkel ontftondt uit hunne onkunde
van de waare meening der Propheeten. De tegen.
kanting, .hem gebooden, bewoog hem .niet alleen om de
3lyltbaatheden zyner Zendinge op te helderen en aan te
drilïgen ; ° maar ook te verzamelen, en derzelver vereende
afragt ten toon te fpreiden. De Tyd ontbreekt my, om
voorbeelden van alle deeze byzonderheden by te brengen,
of otw aan te wyzen hoe {tipt en hoe eigenaartig de Apostelen In dit alles de voetflappen van hunnen Meester druk.
ten. Ik gaa voort, om te onderzoeken, welke voordeelerr
de Christenheid ontleend Nebbe van deeze verandering,
in de wyze om de Blykbaarhedeni van 't zelve voor te
adraagen.
,
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Door deeze verandering is de waarheid des Christeudoms onmiddelyker blykbaar,, en de verdeediging van dezelve gemaklyker en korter geworden ; hier 'door zyn groote zwarigheden vermyd, en fchynbaare tegenwerpingen
voorgekomen. CHRISTUS heeft, door zo dikwyls en zo
uitdruklyk zich eene Godlyke Zending toe te fchryven,
liet onbetwistbaar gemaakt, dat hy ten oogmerk hadt zyne geheele Leer het gezag eener Godlyke Openbaaringe
by te zetten. Dit is van een grooter en wyduitgeítrekter
i^Ivloed op de wyze om de waarheid des Christlyken Godsdiensts te onderzoeken; :het doet zien, dat veele-der .meest
tegenwerpingen van de Ongeloovigen weezen--fchyned
lyk . niets ter zaak doen ; dat Beene tegenwerping tegen
eenige byzondere Leerliellingen des Christendoms iets betekene , of men moet toonen dat zy met geene mogelykheld waar kan weezen : de vraag alleen is , Of CHRISTWS;
met de daad , eene Godlyke Zending hadt, en dat dit
op geeue andere wyze wettig kan bepaald. worden , dan
door een nauw onderzoek van de bygebragte C#ellige Blykhaarheid. Indien deeze Blykbaarheid niet. rechtilreeks wederlegd worde, is zyn gezag alleen - genoegzaam , om te
bewyzen , dat eene Leerllelling, die in de natuur der zaad
ke waar kan zyn, met de daad waar is; liet vordert onze
onbepaalde toeftemming aan alles wat hy weezenlyk leeraarde. Door zyne uitdruklyke verklaringen, wegens het
oogmerk zyner Wonderdaaden, heeft hy derzelver ver
openbaar gemaakt : geen Mensch-bondmetzyLr
kan, eerlyk handelende , ze over 't hoofd zien of afmaa.
len als niets beduidende betooningen van kunde en magt.
Zyn veelvuldig beroepen op de Propheeten weert alle
zwaarigheid in het bepaalen , of by zich het hoogaanzienlyk Charaé er van den Me f as toefchreef,, of alleen dat
eens Propheets. Ieder zwaarigheid in de Openbaaring is
door de Ongeloovigen in eene tegenwerping vergroot;
het Christendom laat plaats voor veele zwaarigheden open,
door de wyze op welke 't zelve verkondigd is. In zekere maate is het 't geen de Ongeloovigen wenschten:
is dit geen aanduiding van de waarheid der Openbaaringe ? Het vordert te meer onze opmerking : dewyl dit
kon plaats grypen , zonder andet'e groote voordeelen te
verliezen , door de keurige en zonderlinge zamenvoeging
van de tegenovergeflelde Leerwyzen die JESUS invoerde.
Gelyk de wyze waar Op CHRISTUS zyne Zending ftaande hieldt, als dezelve wederfprooken werd , @enige Te,
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genwerpingen voor komt, zo weert zy andere af. Hy geeft
ons zelve reden van de natuur en de kragt der Blykbaarheden, welke by voortbragt, en zyne eigene antwoorden
op verfcheide - Tegenwerpingen daar tegen aangevoerd.
Dc Ongeloovigen hebben dezelve nooit wederlegd ; zy
hebben het nauwlyks beftaan. Is dit beftaanbaar met
opregtheid ? Is dit geene erkentenis van zwakheid ? Zy
behoorden hier mede eenen aanvang gemaakt te hebben
door dit te verwaarloozen , hebben zy eenen herken vyand agter zich gelasten in 't bezit van een bolwerk ,
't geen zy onverwinbaar vonden : en., in gevolge hier
van, zyn alle hunne vorderingen onzeker, en de behaal.=
de: voordeelen flegts fchynbaar. De redenkavelingen van
JESUS zyn onbeantwoord gebleeven ; op dezelve mogen
de Christgeloovigen zich volkomen verlaaten r en in deeze
vinden zy niet alleen voorbeelden hoe zy huurren Godsdienst moeten verdeedigen ; maar ook beginzels , recht
wederlegging van veele der Tegen-frekstopaly
veel lanter tegen denzelven aangevoerd.
-werping,
De wyze ; waar op CHRISTUS te. werk ging , als hy
tegenffand ontmoette , geeft een nieuw bewys van de
flerkte der Blykbaarheid , welke zyne Leer vergezelde.
Door veelen te overtuigen, als deeze etiket was voorgeíleld, oefende dezelve haare kragt, en fpreidde zich daar
door ten toon. Maar vooroordeel, of Ilegthcid van ge.
moedsgetleltenisfe , belet dikwerf de fpreekendlte Blykbaarheid eenige overtuiging in 't geheel te veroorzaaken.
In zulk een geval , kan de kragt der Blykbaarheid alleen
door redenkaveling worden aangetoond , en deeze is in
ftaat te bewyzen , dat dezelve allen halt behooren te overtuigen. De Blykbaarheid , door C 1RISTUS voorgehouden, werd op den toets gebragt, die toets regtvaardigde
dezelve : en dat geen, welks Blykbaarheid ten vollen kan
verdeedigd worden door bondige béwysredeiren, moet
Waarheid zyn.
Men ontmoet 'er veelen , die niet overtuigd kunnen worden door de bloote 131ykbaarheid alleen. Ongeflelden en
-Zieken hebben zo wel geneesmiddelen als voedzel noodig.
Eenigen zyn of onoplettend of bevooroordeeld , of genegen tot twyfeling, of dermacte op redenkaveling gefteld.,
.dat zy dezelve, in alle gevallen, eifchen. I)e zodanigen
kunnen alleen overtuigd worden door een redencèrende
-voordragt der Blykbaarheid. CHRISTUS trof 'er veelen aan
van dien Rempel ; hy fchikte zyne Leerwyze naar hunne
ge.
-
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genartheid; by gebruikte de nattiurlyke middelen, om hun
tot het Geloove te brengen. Hy deedt alles wat gedaan
kon worden tot overtuiging tier allerongeloovigt}en. Zyn
wy geen Geloof verlchuldigd aan eenen Leeraar , die nimnier Benig gefchikt middel ter overtuiginge ongebruikt liet?
Is het geen blyk van Waarheid, dat het Fuiangelie door
allerlei middelen kon onderfclhraaad worden-?
Maar is 'er in dit alles niets ítrydigs met die eenvoudigheld, welke wy, in de Oo;fironglyke 7vyze, aanmerkten als
eerie flerkfpreekende aanduiding van zyn Godlyk Character
en Hemelfche Zending ? Vinden wy hier geene verzekeringen van zyne Zending en Waardigheid, geene beroepingen
op de 13lykbaarheden door hem voorgeteld , geene ten toon
fpreidingen van dezelve, geene bedreigingen uitgezonderd
tegen hun , die ze wederiionden ? Maar alle deeze werden , zonder Benige uitzondering , veroorzaakt door den
geboodcn tegenttand : die in aanmerking neemende , vinden
wy de volle oplosfing. In zulke omilandigheden waren zy
eigenaartig: zy waren zelfs niet meer dan naar eisch dep
zaaken veranderd , uitdrukkingen van de zelfde trekken wel
-keind
Oorfpronglyke wyze uitblonken.
Dc in:;ebragte Tegenwerpingen gereedlyk te hooren en te
beantwoorden ; de blykbaarheden zyner' Zendinge door redenen te verdeedigen , als derzelver kragt in twyfel werd
getrokken, was zelfs noodzáaklyk, om te toonen, dat hy.
opzeg t handelde, niet eerie Hemelfehe Zending zich toe te
ei genen , en zyn eisch daar op te handhaaven. Wanneer.
iemands regt in twyfel getrokken wordt, het niet te verdeedigen , is het zelfde als het op te geeven.
Vertoonmaaking is onbeftaanbaar met waare deftigheid;.
maar Blykbaarheid op te klaaren, als dezelve kwaalyk begreepen is; die aan te dringen by de zodanigen, welken de
kragt daar van niet voelden ; te vorderen 't geen men te?fens bewyst dat men verfchuldigd is , kap, geen Vertoon
-inakghet;'sdinargemklyhdtogcelykheid, zo zeer behoorende aan weezenlyke grootheid,
dat de trotsheid zelve het noodig vindt dezelve aan te neemen. Een tegenoyergelleld gedrag zou een alles verfmaadenden hoogmoed van geest hebben aangeduid.
W-Vy mogen. hier byvoegen, dat de aart van alle de redcnkavelingen van CHRISTUS ,en overtuiging van waarheid,
en van weezenlyke grootheid uitdrukt. Zyne redeneeringen zyn altoos ingerigt om te overtuigen, nooit om vertoon
van fcherfziunigheid te maaken ; zy behelzen niets laags,
L3
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zwaks, of kunftigs; zy zyn alle kort, rechtfreeks, klaar

en dringend. Bedriegers gelaatet zich het beantwoorden

van Tegenwerpingen, of, in Rede van dezelve op te losfen door bewysredenen , zoeken zy ze te ontwyken door
enkel door zelfsvertrouwende verzekeringen , door kltlnlleDaaryen, of, op eenen hoogen toon, te 1preeken. CHRIS
ren--TusinhetvrdgaBlykbrhednz
dine, niet min dan in het Oorfpronglyk opleveren derzelven , een volmaakt tegenbeeld van Bedriegers ; hy heeft
geen één enkele trek , of dezelve (laat over tegen die der
Bedriegeren, en is het :nogelyk, dat hy, nogtbans, een
derzelven zou weezen ?
Indeerervoege worden , door CHRISTUS verdeediging van
zyne Zending , de kenmerken van (Todlykheid , in zyne
Ooifprrnaglyke Leerivyze waargenomen, alleen in een nieuw
licht gefield. In de tegenfhrydigf}e omflandigheden bewaarde by een eeopaarig en met zichzelven beflaanbaar Character ; hy veranderde alleen de wyze van doen, naar vereisch
van zaaken. Listen zal iemand in {baat (lellen, die enkel
een aangenomen Chara&er heeft om de ontdekking te ontwyken, in eene otnf}andigheid, om in welke zyne rol te
fpeelen , hy zich volkomen heeft toegerust ; doch indien
iemand, in eene fchielyfce verandering van omflandigheden ,
zich met dezelfde voeglykheid gedraagt, moet dit zyn weezenlyk en natuurlyk Chara ter zyn.
Over 't geheel, de wyze op welke CHRISTUS van ziclIzelven getuigde , zo oorfpronglyk , als wanneer hy tegenkanting ontmoette , levert , in veele opzigten , een fierk be.
wys op , dat zyn getuigenis waaragtig was. De Wyze,
figeti aan een deczer omflandigheden, op zich zelve genomen, hadt eenige naa- en ook Benige voordeelen; by heeft
de eene zo gebruikt dat ze de onvolmaaktheden van de
endere verhielp , en de tegenovergeftelde voordeelen van
beide veréénigt. Zyne geheele Handelwyze , 't zy wy
dezelve befchouwen met betrekking tot de overtuiging der
Menfchen , of met betrekking tot het Character van eet
Godlyk Leeraar, is geheel volmaakt , niets ontbrak 'er aan,
niets was overtollig , niets verkeerd geplaatst. 'Er legt
eene voortreffelykheid in, tot nog niet opgemerkt. 't is
een gebruik maaken van de Blykbaarheid, welke de grootIte kragt van Verfland en van Rede vertoont. Zonder
faalen te oordeelen, wanneer de Blykbaarheid alleen moest
voorgefleld, en wanneer aangedrongen, worden; niets by
te brengen, dan; 't geen bondig is; elk bewys, door een
ge.
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gelukkige fcbikking , in het treffendst licht te plaatzen ;
deeze eigenfchap door te houden in een ommegang met
de Menfchen , die jaaren duurde: dit is een flap van ?titmuntendheid, welke Perfoonen, met geene Hemelfche verlichting beftraald, alleen na kunnen Itreeven, wanneer na
geest , doordringende fchranderheid-turlykefvan
van vernuft , zich vereenigd hebben met de beste tniddejen , om de verllandsvermogens te befchaaven en te verbeteren. Dan, noch CHRISTUS, noch zyne Apostelen,
hadden gelegenheid , om die bekwaamheden door natuurly"
ate middelen te verkrygen: zy moeten ze, derhalven, uit
bovennatuurlyke oorzaaken erlangd hebben ; zy moeten,
gelyk zy zelve betuigden , Pë foonen geweest zyn, vats
,GOD gezonden en, aangeblaazen.
Alle deeze fierke vermoedens van Waarheid. en Godlykjbeid tlrekken rechtftreeks , om ons Geloof in het Buangelie
te . veri'terken. 't Geloof zal altoos op het hart en 't ge
werken , naar maate ven de kragt welke het hebbe.-drag
`Nauwkeurig te letten op de veelheid der omílandigheden
van zeer verfchillenden aart, welke zamenloopen om te
getuigen , dat onze Christlyke Godsdienst van con is ,
zal ons in (laat (lellen, om, niet beroerd door beuzelagtige tegenwerpingen , met volle verzekerdheid denzelvea
aan te kleeven. t Geloof, dus verfterkt en verleevendigd,
,zal niet werkloos blyven : 'maar allen, die 't zelve bezit
gehoorzaamheid aan het Euangelie-ten,oharlyk
beweegen. Indien zulk een Geloof in onze harten heerscht,
Eerwaardige Vaders en Broeders (*), zal het geest en leeven verfpreiden over het werk onzer Bedieninge.
Desgclyks zal 4e wyze, waar op wy gezien hebben,
at het Euangelie eerst gepredikt wierd , ons veele regels
van het uiterf'e aanbelang op leveren, zo in onze openbaare als in onze byzondere Onderwyzingen, bovenal ten
aanziene van de beste wyze om Godsdiení}ige waartieden
mede te tieelen , en in te fcherpen. Dan , ik wil dit
liever uwer eigene overdenkinge aanbeveelen, dan langer
uw geduld vergen. Staa my alleen toe, met de grootfte
mogelyke kortheid , aan te wyzen , dat dit voorbeeld ons
lieeraart , aan onze Toehoorderes , geene afgetrokkene
denkbeelden of fynuitgeploozene befpiegelingen , maas .een.
von(*) Flier moeten wy onzen Leezeren berigten , dat deeza
Redenvoering te Edinburgh gedaan is, by het openen der'1\1geMeetne Kerkvergaderipg van Schotlaizd.
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voudige Waarheid voor te flellen: deeze te ontvouwen ,
niet op eenen dorren en ílyven , kunftigen trant, maar tref
hartroerend ; die te onderfchraagen-fend,aturlyk
door bondige en overtuigende bewyzen, niet door afgetrokken redeneeringen , of mocilyk bevatbaare gevolgtrehitingen , veel min door gedrongene verklaaringen , twyfelagtige hellingen of fchoonfchynende drogredenen; geheel
en al de Gefchilftukken te vermyden, die beuzelagtig, onflichtlyk of onuitmaakbaar zyn; en nooit, dan by nood
ons in te laaten tot onderwerpen van diep -zaklyheid,
onderzoek , die van aangelegenheid en bewysbaar-zing
zyn ; onze onderwyzingen voor te draagen met de taal
der Heilige Bladeren en an 't Gezond Verftand , ' niet
niet de fpreekwyzen der oude of hedendaagfche Schoolgeleerdheid ; de ftoffe en wyze onzer Aanfpraaken beide
te veranderen , naar de vatbaare gefteldheden der geenen voor welken zy gefchikt zyn, en altoos zodanig,
als hun verftand op de kortfte en beste wyze verlicht,
en hun hart op 't trefféndst raakt: met één woord , ons
allezins te bevlytigen , niet om onszelVen te prediken ,
niet om onszelven te voldoen ; maar fteeds en in alle
onzigten om anderen nuttig te zyn ; door hun op te
leiden tot een vast Geloof der eenvoudige beginzelen van
het Euangelie , door hun een leevendig gevoel daar van
in te boezemen , en hun te beweegen om in alle goedheid, regtvaardigheid en waarheid, te wandelen `*),
(*) Eph. V. g.

35ERIGT VAN EEN MAN, DIE, IN VERSCHEIDENE TYDEN,
VIER,ZO ARM- ALS BEEN-BREUKEN, ONDERGING, EN
VAN DE LAATSTE IN DE DYE, DOOI< ÉN VERD ND GEPAARD MET DE SCHUINSCHE LIG GING , SPOEDIG GENAS.
DOOR.
0. T E N II A A F F.

WILM STEUR, ruim vyf- en twintig Jaaren , van Bene

W zwakke Rachitifche geffeldheid , brak , in den Jaare
1767, door een val , zyn rechter Onder-arm , even boVolgens zyne betuiven de Geleding der Mand.
ging
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ging en opgaave , waren 'er meer dan twaalf weeken
verloopen , voor dat men denzelven voor geneezen konde
verklaaren.
1770. Brak by z'n Linder Onder-arm, dan deeze was in
zeven weeken geneezen.
1777. Brak hy liet linker Scheen- en Kuitbeen, en wel
zó, dat de gebrokene einden door den huid heen llal;en.
P,yna vier- ent twintig uuren was hy hulpeloos
blyven liggen , daarna in het Gasthuis deezer Stad ge,
bracht. Deeze te zaamngeftelde Beenbreuk werd , gelyk
men ligtelyk kan nagaan, van aan merkelyke toevallen, als
hevige pyn, ont(leeking, met gevolg van verëttering, ver
bederving der gebrokene hceneindens, enz.-iervng,
gevolgd. Deeze toevallen vcreischten diepe inGiydingen,
veele middelen, en een geruimen tyd, gepaard met groote oplettenlield, ter gencezing.
Eindelyk, de gencezing geflaagd zynde, zo dat de Lyder, zonder hulpe van krukken of (tokken, door liet Gastbuis begon te gaan , deed hy wederom een, in liet o)g
geringen , doch zeer ongelukkigen, val . waar door liet
rechter Dyebeen , ter hoogte van omtrent vyf duim , boven de Knie, brak. --- Ik vond de breuk dwers; ets
om deeze reden geene merkelyke afwyking der gebrokene
einden; en dus kwam 'er geene uitrekking van het deel
te pas. Onder eene uitgel}rekte welgepaste ho ut
-ding,efchopalrgmkyewz,dhrdelling. 1-let gewoone verband , met lange bordpapieren fpalken , die liet .gantiche deel als een koker omvatte, werd aangelegd; en het deel de allcrgenhaklyklic,
dat is , de natuurlyke of fchuinfche ligging , gegeeven.
De Lyder, aan het liggen gewoon zynde, hield zich zeer
(til, en was in zynen ongelukkigen toeftand wel te vreden.
Deeze Breuk werd, nog van pyn, zwelling, ontftee-.
king, of Benig ander toeval , gevolgd. -- Het gepaste
en welaangelegde verband bleef in de vereischte order,
den tyd van zeven weeken lang, zitten, zynde alleenlyk
de banden, die de fpalken om het deel vestigden , een en
andermaal, een weinig aangehaald. -- De eer[lc dagen
is het verband met de gewoone Oxicraat , en daar na de
plaats der Breuk met den Spiritus Matricalis, befproeid.
Dit eer(le verband afgenoomen zynde, vond ik de
Breuk volkomen genrezen , zoo dat de Lyder zich in
ttaat bevond om te kijnnen gaan.
OP.
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OP M ER K I NG.
Uit de drie eerile gevallen kunnen, in het algemeen,
vooral jonge Heelkundigen, leeren, het groote onderfeheid
dat 'er in de gebrokene Arm- of Beenbreuken word waar
meer tyd, opmerking, en toe--genom;hd
diening van middelen , enz. ter geneezing vordert, dal;
de andere. En, in het byzonder, leert het laatfle
geval , dat dwerfe Beenbreuken , daar de gebrokene emdens veel fteunpunten hebben , niet voorby den ander
kunnen fchieten, en flus geene noodelooze en pynlyke uit
vorderen, als mede geene vreeze voor merke--reking
lyke afwyking of verplaatzing behoeft te hebben , en dat
men in deeze de fpoedigfte geneezing te wagten heeft,
Wyders, dat cie fchuinfche ' ligging , voor de natuurlykfte en gemaklykfte, moet gehouden worden. -Eindelyk, dat het zeldzaam verbinden, mitsgaders de diepe rust, voor de kragtigíie middelen, ter fpoedige geneezing, te houden zyn.

Rotterdam,
a5 February, 1 7 8 4. •
VERSLAG VAN EEN OPMERKENSWAARDIG YERSCHYNZEL ,
WAARGENOMEN IN DE VASTE STAR ALGOL, IN 'T
HOOFD VAN MEDUSA.

Door den Heer GOODRICKE , Zoon van Sir JOHN cooDRICKE , van Bramlzam-park, naby York.
, een Italiaan , is, geloof ik, de eerfte, die
M
lrlontdekte dat de grootte van d% Vaste Star Algol verONTANARI

anderde. MARALDI nam hetzelfde waar, omtrent de Jaaren MDCXCII en MDCXCIII (*). De laatfie merkte op,
dat dezelve veranderde van de tweede tot de vierde grootte; doch geen deezer Ileeren nam waar, dat deeze veran«
dering een beUemden tyd hadt.
De Heer GOODRICKE , opgewekt door 't geen MARALDI,
wegen$ die Star fchreef, begon Algol, op 't afloopen van
het
(*) Deeze waarneemingen worden gevonden in de Mem. do
Roy. Acad. des Scien. a Paris. 1695.
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het Jaar MDCCLXXXII waar te neemen. Op den 12
November, 's avonds ten 8 u. 30' zag by, voor de eer
verduistering. Het-lIeLr,diStanhgofe
liep 31 u. aan, zints by eerst de afneeming bemerkte tot
den tyd der groottte verduistering, en even zo veel tyds,
eer de Star met haaren gewoonen glans flikkerde. Hy nam
de grootfte verduistering wederom waar, den 28 Decetuber, ten 5 U. 3o', na een verloop van 45 d. 21 u. , die,
als wy veronderf'ellen dat ze zestien omloopen behelzen,
2 d. 20 U. 49' voor den tyd van één omloop, oplevert.
Op den 14 January 1783, nam by de grootste verduistering, voor de derde keer; waar, ten 9 U. 15'; 't welk, ge
dat deeze tusfchentyd van 17 d. 3 U. 45' zes-fieldzyn,
omloopen behelst, 2 d. 20 U. 371' voor den tyd van ëén
omloop geeft. Wederom nam by dezelve waar, op 31 January, op ik u. iS' naa een tusfchenpoos van zes omloopen , leder van 2 d. ao u. só. Wederom den 6 February,' ten 8 u. naa twee omloopen van 2 d. 20 U. 52f' ieder.
Wéderom den 23 February, ten 12 U. i5' naa zes omloopen van 2 d. 20 U. 451' ieder. Wederom den 26 February, ten 9 U. 3cá naa één enkelen omlooptyd , van 2 d. 21 U.
i3'. Wederom den q-i Maart, ten 8 U. 30' naa acht omloopen van 2 d. 20 U. 52i ieder. Wederom den io April,
ten io U. 15 naa zeven omloopen van 2 d._ 20 U. 49e.
Wederom den 13 April, ten 8 u.. naa eene enkele omwenteling van 2 d. 25 U. 45'. doch de Heer cooim wi! F houdt
deeze voor Bene gebrekkige waarneeming. Eindelyk nam
by op den 3 May , ten 9 U. 15' hetzelfde waar, naa zeven
omloopen van 2 d. 20 U. 45' ieder. Het gemiddeld getal
van deeze tien , geeft 2 d. 20 U. 55. 8". voor de lengte
van één omloop, of, indien wy de twee enkelde omlooptyden verwerpen , die ieder langer zyn dan eenige der andere, waar de misflagen der waarneemingen meer verdeeld
worden, zal de tyd van een omloop zyn 2 d. 20 U. 47, De Heer GooDRICKE merkt op, dat Algol, in de grootfie
helderheid, veel min helder is dan a in Perfeus, niet zo hel
als 7 in Andromeda , helderder dan a in Cas/io pea of í in-der
Aries, en bykans zo helder indien niet helderder dan x in
.^egafus en R in Casfiopea. In de kleinlie grootte is de hel
als die van e in Perfeus. De betrekkelvke-derhibykans
grootheden van deeze Starrett zyn , volgens onderfcheide
Waarneemers , in dit Tafeltje vervat.
;
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Deeze verandering van het Licht, zo wel als van den
Omlooptyd is bekragtigd, door den Heer EDWARD 1IGOT,
aan wien de Heer GOODRICKE zyne ontdekking hadt mede
Dezelfde hukken zyn ook bevestigd, door den-gedl.
Fleer ti.t:RSCh EL, die de ontdekking vernomen had van Dr.
AIASKrLYNE , 's Konings Sterrekundige. Dr. H1ti5CHEL
verhaalt, dat by Algol in de grootlie verduistering zag den
3 May, MDCCLXXXIII van 8 U. 53' tot Io U. Io' te
Windfi,r: de gemiddeldé tyd is 9 U. , of i laater dan
dezelve bepaald was door den .leer coODRICKE te Tork.
York nu ligti van een graad wwwesilyl:er dan Windfor. De
Heer hhI RSCnEL natn liet zelfde vcrtèhynzel nogmaals waar
op den ao May , van 14 U. 17 tot 14 U. 30' : gemiddeld ; 1 } u.
24'. De tusfchentyd tusfclien Dr. HERSCUELS twee Waar
behelst -zes omloopen , ieder van a d. c.o u. 49'.-nemig,
Inet die door den Heer GOODS icKE bepaald, zo na overeen,
komende als met mogelykheid kan verwagt worden. Dw

-

Heer HERSCHEL zondt een berigt van zyne eerfle Waarneo,

ming aan de Koninglyke Societeit ,'t welk daar geleezen werd
vóór het verflag van den eerhen Ontdekker, den Heer GOOnRICKE ; maar dit berigt van den Heer HERSCHEL'S Waar,
neemingen , is ontleend uit eenen Brief, door den Heer
HERSCHEL gefchreeven aan den Heer DE LA LANDE, die
denzelven liet ,drukken in het 7otirnal des Sca1'ans , July
1 7 8 3. Het berigt van den heer GOODRICKE'$ W aarneemingen is opgemaakt uit Aantekeningen , onder het leezen van
zyn papier te nedergetleld, en dus kunnen 'er in de getallen
wel eenige mistlagen weezen; doch ik verbeeld my geen
cveezenlyke.

Naardemaal men waargenomen heeft, dat de grootheden van veele der Vaste Starren verauderlyk zyn , en het hoogtvaa.rfchynlyk is, dat de veranderingen van verfcheidene op
zc^
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zekere bepaalde tydperken gefchieden , als die van Algol,
zyn , zal ik hier byeenzamelen alles wat ten deezen opzigte
my is voorgekomen, ten einde de zodanigen, die gelegen
hebben om Waarneemingen te doen, deeze ftofl'e ver -heid
onderzoeken.
-der
flet eerfle dat wy iets van dien aart vermeld vinden, is
de Waarncewing van IitvPAacxus , honderd zeventig of
honderd tachtig jaaren vdór enRist'us, ten welken tyde 'er
een nieuwe Star verfcheen; doch niet welk een graad van
helderheid, of in welk gedeelte des Hemels , vind ik niet
aangetekend. Wy mogen, nogthans, verondertlellen , dat
die Star van eene aanmerklyke grootte geweest is , anders
zou men 'er geen agt op geflaagen hebben, in die tyden,
wanneer de Starrekunde zo weinig beoefend werd, en het
getal , de grootheden , en de Randen der Vaste Starren zo
luttel bekend waren.
L1e volgende nieuwe Star, van welke wy melding vinden, verhaalt ons LEOVlcius, dat gezien is in het Starre.
beeld Casfiopea, omtrent ht Jaar DCCCCXLV. Hy gewaagt ook van ,een.e andere zeer heldere Star, naby hetzelf 1e Geflarnte gezien, in ; den Jaare MCCLXIV. Veele
Starrekundigen houden die twee voor dezelfde Star, en.
dezelfde wet die beroemde in den Stoel van Casfiopea ,
die, zo verre zulks kan opgemaakt Worden uit de beste
berigten, eensllags, te voorfchyn kwam met de helderheid
van Jupiter, ea, op zekeren tyd, de Planeet Venus in
glans evenaarde. WOLFANGUS SCEIULERUS was , mis
dit verbaazend ver-felti.u,drSaknige,d
zag op den 6den November 1MIDLXXII, omtrent-fehynzl
zes.uurenn in den morgen, te Wittenberg, en'dagt dat het
een Comcet was. P. IIAiNZELIUS zag het op den 7den
te Alugsb rg , en .CQK ELIus (EMMA , te Leuren , op den
9den. Tvcuo zag liet niet Voor den iiden, in den avond,
oumiddelyk na Zonne- ondergang, te hoppenhagen , niet
verre van, het toppunt, en verhaalt dat by zo verbaasd was
op 't gezigt, dat by nauwlyks zyn eigen oogen kon geloo;ven. HIEaONYMUS MUNOPIUS , toen Iloogleeraar in de
WViskunde, te V lentia , in Spanje, betuigt verzekerd te
zyn , dat deeze Star den `eden dier Maand niet te zien
was : dewyl by dien avond de Starren in den Stoel van Cas
aan zyne Leerlingen wees, zonder iet daar van te-faope
bemerken.
Deeze Star maakte een ruit met de Starren a, ,a, en y,
in Casfiopea , en bleef Reeds in deuzeifdeu ilaud a ílaande

den
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den geheelen tyd, dat dezelve zigtbaar was, 't,welk omtrens zestien maanden duurde. In de Maand November,
was de glans zo flerk , dat men de Star menigmaal zag naa
het opgaan der Zonne; doch in December begon dezelve
een weinig van haar luister te verliezen , hoewel zy.
de helderheid van `7upiter bleef behouden. In January
MDLXXIII, was dezelve aanmerkelyk minder dan .7upiter;
maar nog veel zigtbaarder dan de Starren van de eerfte
grootte, zelfs dan Sirius, aan welken dezelve zich gelyk
vertoonde in de maanden February en Maart. In de twee
volgende Maanden overtrof dezelve de -Starren van de tweede grootte niet; en in de Maanden Juny, July en Augus•
tus, vertoonde zy zich van dezelfde grootte als de groocfte
Starren in den Stoel van Casfiopea, welke men toen voor
Starren van de derde grootte hieldt. In September, Oerober
en November, hieldt men ze voor van de vierde grootte;.
èn in December voor kleinder dan de naastfraande Star, by
BAYED, x getekend. In January, MDLXXIV, was zy nog
van de vyfde grootte , in February nauwlyks zigtbaar en
In de maand Maart geheel niet te:zien. -Het Li$ht deezer
Starre was verfcheide dagen, naa dat ze eerst gezien werd,
it en fchitterende, vervolgens trok het wat na den geelera;
en in de Lente van MDLXXE I was het.vntirig rood, gelyk
dat van de Planeet Mars of de Star Aldebaran. In May
werd het bleek wit, zeer gelykende naar de kleur van Sa.
turnras , en deeze kleur bleef tot weinig dager voor de
verdwyning, wandeer dezelve ?in Vuil wit veranderde.
Meer dan twintig Starrekundigen fchreeven over dit 'onderwerp, en. byzonder TYCHO i]RAIi>J , die ons een uitmuntend Werk naali"et, getyteld: De Nova Stella anni 1572,
ívaar in by, volgens 2éer naauwkeurige waarnemingen,
íde plaats in de Ecliptica bepaalde ' , 6° 54', etii de Noor
er Breedte 53* 45'. Hy onderrigt ons daarenboven, dat-d
by den afftand van andere Vaste Starren 'onveranderlyk
vondt in alle ftanden van de dagelykfche beweeging: waar
ttit by met zegt opmaakt, dat deeze Star geen Parallaxis
badt, en, gevolglyk , veel verder dan eene der' Planeetets
geplaatst was in het ryk der Vaste Starren.
KEPLER, en verfcheide andere Starrekundigen, namenveene andere Star van die foort waar, in Serpentarius, van de
Maancri Oaober MDCIV, tot het einde -des-laars MDCV,
die, gelyk men voorgeeft, 7upiter in luister evenaarde.
In 't Jaar MDC, ontdekte KEPLER , desgelyks een nieuwe
'Star in de borst van de Zwaan, door Bayer Pgetekend, die
-

zich-
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zigtbaar bleef tot het. Jaar MDCLX, wanneer dezelve ver
doch in 't Jaar MDCLXVI, zag HEveutus die-dwen;
weder 'op dezelfde plaats. Eer zy uit het gezigt heetten
ging, merkt 1EVEI.IVS. op, ;,dat ze van de derde grootte
was; doch als .hy ze, ter tweede maale, zag, kon by ze
niet hooger stellen dan op de zesde grootte, en zo vertoont.
zy zich nog.
Behalven deeze, zyn 'er twee andere Starren in dit Starrébeeld, -^ rTaainlyk een in den kop., door HEVELIUS, in 't
Jaar MDCLXX, waargenomen, en een door EATER in den
nek . getekend ., in welke men eenige veranderingen ontdekt
heeft. Ik mag hier hyvoegen, dat de geleerde moNTANARI, Hoogleeraar in de Wiskunde te Bononia , in eenen
Brief aan 'zie Koninglyke Societeit, gedagtekend So April.
MDCLXX, vermeldt, dat de twee Starten g env in het
Schip , beide van de tweede grootte , toen ontbraken, niet
zelve ze,. in den Jaare ? 1DCLXIV , hadt-Segnadtry
waargenomen, by gelegenheid van de Comeet, die zich
toert in 'dat gedeel4e des Hemels vertoonde.
in geen deezer bovengemelde Starren heeft men iets ontdekt, 't geen naar eene op zyn tyd wederkomende of wederkeerende verfchynin zweemde. De eenige omftandigheid an dien aart tot myne kennis gekomen, vóór de onto
dekking vain den Heer GOODRICKE, is in de Star door BAYER
• gemerkt, in den nek van den I7alvisch, en; te deezer
oorzaake, de Wonderbaare Star geheeten. DAVID FABRICI
een Duitsch Starrekundige , merkte dezelve eerst op , in-us,
Iiet:jaar MDXCV. Voor acht of negen maanden in 't Jaar,
verliezen dvy deeze Star geheel uit het Bezigt, en de andgré
drie of vier maanden verandert dezelve Reeds in glans èn
grootte. Eeti1ge Starrekundigen hebben durven beweeren ,
d t de vast wederkeerende verfchyningen, in omtrent 339
of 34o dagen voorvallen, doch anderen, houden tfaande, dat
cteezë : tydperken -'zeer ongeregeld zyn. De meeste grootte
is desgélyks , verfchillende , by verfchiltende wederkomflen;
zomtyds evenaart dezelve Starren van de tweede grootte,
terwyl zy , zomtyds nauwlyks die van de derde grootte kali
haalen.
Daarenboven zyn 'er verfcheide Starren , omtrent welker
wy veranderingen van deezen aart mogen vermoeden. PTOLOMEUS maakt a in den Draak van de derde of vierde
grootte. ULUGH BEIGH; in den Jaare MCCCCX VII,
fielt ze voor als een kleine van de derde-grootte. • De Prins.
-

-

van HESSEN UQeuit ze, in 't Jaar MDXCIII, Gene Star.
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de derde grootte. TYCHO, in den Jaare I\IDC , en BAYER Y
korten tyd daar naa , geeft 'er de tweede grootte aan, en
de laatstgcmelde merkt -ze met den Letrer' a als de uitfteekendite in dat Starrebeeld. HEVELI,US (telt dezelve, iu 't
Jaar MDCLX , op de derde grootte ; zo doet ook de Heer
FLANSTED , in 't Jaar MDCXC ; doch Dr . HALLEY brengt
ze in zyne uitgave van de Briifche Starrelyst, MDCCXII,
tot de derde grootte te rug, fchoon by zich herinnerde te
hebben hooren zeggen , dat ze zeer wel voor eene van
de tweede door kon. Tusfchen de Jaaren MI)CCXL en
IV1DCCL, zegt Dr . BEVIS, dat ze tusfchen de derde .en
vierde grootte was, zeker minder helder dan P, en niet helderder dan 6 in het zelfde Geftarnte. Nogthans rekent LA
CAILLE ze van de derde grootte in den. Jaare MDCCLV
of MDCCLVI, en Dr. BRADLEY van de tweede grootte in
I\IDCCLX.
Wyders, PTOLOMEUS en ULUGH BEIGH naaken de Star
e in den Slang van de vierde grootte; TYCHO, HAYER! HE
'VELIUS en FLAMSTED, van de derde, iipgthans fcheen ze
14ONTANARI ilegts an de vyfde. Dr. , BFvls geeft'er nauw
vierde grootte aan. LA CAILLE befchryfr ze als van-lyksde
de vierde grootte, en Dr . BRADLEY als een dubbele Star
.van de derde grootte. BAYER vertonnt in Andromeda van de vierde grootte;
1ASSINI , vondt _ z, op 't einde der laatstverloopene Eeuxve ,..veel; kleinder. Beide de Uitgaven van de Britfche
„Starrelyst tgeeven 'er de vierde of vyfde grootte aan: en
Dr. vis fchryft ,, dat ze ,in den Jaare MDCCXL, nauw
grootte te boven ging. Men vindt deeze-lyksdevf
Star niet op de Starrelysten van LA CAILLE en BRAaLEY.
e, Heer CASSINI verloor de Star No. 49 van Alndrome((a , in FLAMSTED , in de tweede Uitgave verkeerdlyk t
getekend , . eenigen tyd voor het Jaar MDCXCV geheel uit
bet oog. In dat Jaar werd ze weder zigtbaar, en tusfchen
die Jaaren MDCCXL en MDCCL was ze van de vyfde
grootte. '
jI_ de eerfte uitgave van de Britfche Starrelyst (laat a in
Gemini (Castor) als een Star tusfchen de eerfte en tweede
.grootte; de tweede Uitgave maakt ze van de eerfte. Dr.
BEVis zegt, dat ze , tusfchen de Jaaren MDCCXL, en
MDCCL merkelyk minder was dan a, door allen op de
tc^teede grpotte, gefteld. PTOLORIEUS houdt ze beide voor
vah ,de tweede grootte; TY ^HO BIRAHE, de Prins van HESSE, HEVELIUS, I.A CtAILI.E , en de. tegenwoordige Koning
-

-

-

-

WEGENS DE VASTE STAR ALGOL.

L63

ningl^rke. Starrekundige desgelyks; maar Dr . BRADLEY telt
ze beide als van de eer['e grootte.
Het , dunkt my hoogstwaarfchynlyk, dat vetfcheide van
de kleindere veranderingen, hier vermeld, geheel moeten
toegefchreeven worden aan het verfchillend oordeel der.
Waarneemingen; doch 'er zyn andere, zo groot, dat meth
ze daar voor zeker niet kan houden.

By dit vertaalde Stukje uit het Engelsch, wyzen wy
onze Leezers, tot de Starrekunde van den Heer DE LA
LANDE, ifie Deel , ede Stuk, bi. g t 5 , waar hy van de
Nieuwe en J7eranderlyke Starren handelt; en kennen niet
nalaaten, voor hun, die dit hoogfchatbaar Werk niet bezitten,. de volgende aanmerkingen, over de Oorzaak der
Veranderingen van Licht in de Vaste Starren , af te fchry-

ven.

„ Het is bezwaarlyk," fchryft hy, „ zich een juist
„ denkbeeld te vormen van de Oorzaak, welke de Starren
„ kan doen veranderen en verdwynetl, of nieuwe Starrett
„ aan onze oogen vertoont. Vader RICCIOLI verbeeldde
„ zich , dat 'er misfchien Starren verfcheenen, welke in
„ haare ganfche uitgeftrektheid niet glansryk waren, en
„ wier duister gedeelte zich meer of min , volgens de
„ tyden, na ons kunde keeren. Almag. 1651. II. 1 77.
„ BULLIALDUS , in een Werk, dat in 't jaar 1667 het
„ licht zag, voerende tot tytel: Ismaëlis Bullialdi ad As„ tronomos Monita duo, fielt ook , dat de Veranderlyke
„ Star van den Walrisch een donker deel heeft, benevens
„ eene draaijende beweeging rondom haaren as, waar door
„ haar verlichte deel en donkere deel zich beurtelings
„ voor ons. vertoonen.
„ De Heer DE DIAUPERTUIS, in zyne Verhandeling over
„ de verfchillende gedaante der Starren , (Discours fur let
„ diferentes figures des 4stres,) te Parys in 't jaar 1732 in
't licht gegeeven , getoond hebbende , dat de draaijende
beweeging van een Star , rondom haaren as , dezelver
op eene merkelyke wyze platagtig [knolrond] kan doem
„ worden, bedient zich hier van , om het verfchynzel,
„ waar van wy fpreeken, te verklaaren. In de daad, des
„ Vaste Starren zyn Zonnen, gelyk de onze : het is,
„_ derhalven , zeer waarfchynlyk, dat zy eene draaijende
„ beweeging rondom haaren as hebben, en by gevolge
VI.DEEL. MEEEGELW. 1O. 4.
u
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;, ook eene oorzaak van 'platwording.
Deeze grond•
„ {felling is zo veel te aanneemelyker,. ow! dat WY door
geene waarneeming . 'weeten , welke gedaante de Vaste
Starren weezenlyk hebben, het geen een zeer ruim veld
,.tot gisfingen overlaat.. Indien één van die geplatte [of
,knolron.de] Starren een: groote Planeet, in eenen zeef;
„ uitmiddelpuntigen loopkring, hellende, op het vlak van
„ den Equator der Star, rondom zich heeft, zal de zwaar„ tekragt der Star op de Planeet,, watmeer deeze haar
Perihelium nadert, de neiging dier geplatte Star veran:de;en, •welke ons daar door' sneer of minder blansryk
zal fehynen. Misfchien zal dan een Star,. die wy niet
s, ontdekken: konden, om dat zy den fcherpen kant na
,, ons toekeerde, zigtbaar worden, wanneer zy ons eer;
,,. gedeelte van Kaaren fchyf zal vertoonen ,. en een Star,
„'welke te '-vooren fcbeen, niet meer verfchynen.. Dus
,, kan men rede geeven van de verandering in grootte,
„ die men in zommige Starren heeft waargenomen,, als
mede van haare verdwyningerï en wederkoinfen:.
, Deeze ftof is tot nog, toe weinig.onde.
t,.. alhoewel
s. wel waar,, zy; de oplettendheid ,van keurige Waarnee
;, , dig is : , het zekerf{e middel, om de minflee veranderingen,
,. in ?dat foort te ontdekken , zou zyn, om , vair tyd tot tyd,
„ alle de Starren waar te neemen , en van 'dezelve zulke
talryke en uitvoerige lysten zamen te Rellen , als die
„ van den. Heer. DE LA CAILLE. Misfchien zal 'er nog
,, een tyd komen,: in welken de Weetenfchappen Bemin,, naars genoeg zullen hebben , on dien langduurigen en
, moeilyken arbeid te kunnen 'volvoeren.
--

--

„
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LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN WYDEEROE1DEN
ALBERT VAN HALLEC..

isfchien is de Leevensbefchryving , onder alle de takken

Z r Gefchiedkunde , de vermaaklykfte en nuttigfle , en
nitiimer neemt dezelve , eene bevalliger gedaante aan , dan

wanneer zy een verhaal boekt van die weinige Gelukkigen
ouder de Stervelingen,: die den kring der Weetenfehappen
uitgebreid en de Zeden hunner Medemenfcheu verbeterd
hebben.
ALBERT VAN HALLER , wiens Leevensbyzonderheden
wy thans onzen Leezeren mededeelen, levert een door
flaand
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ílaand bewys op, dat de Kunflen, met de meeste kragt bloeis
jen y wanneer zy op den fiam der Deugd geënt zyn, en dat
de Bekwaamheden , _ ten dienf}e des Menschdoms aange .
wend, een goeden uitflag medebrengen , den bezitter en
beoefenaar tot Eertrappen opvoeren, en eenen onilerflykett
Naam geeven.
Deeze groote Man was de Zoon van NICOLAAS VAN BAL.
hy
LLR , Advocaat en Kanfelier in het Landfchap Bern
zag het eerfte Leevenslicht op den achttienden van Wynmaand des Jaars MDCCVIII. Zyne Moeder, ANNA MARIA
ENGUEL, was de Dogter eens Lids van den Souverainen
Raad des gemelden Gemeenebests.
ALBERT gaf reeds zeer jong uittleekende blyken van
Vernuft. Her bleek alzins dat by een werkzaamen geest,
een bekwaamheid tot werken , een vast geheugen , en fmaak
bezat tot het maaken van nutte en aartige verzamelingen.
- Zyn Gezin hadt altoos in Godsvrugt uitgeblonken, en
zyne Ouders leerden hem vroeg aan zynen Schepper gedenken. Terwyl de Godsdienst zyn Zedelyk Character vormde , bevlytig by zich met ongemeene naaríligheid om
zyn Verfland met, kundigheden te verryken. Negen jaarets
oud zynde kon by uit het Grieksch overzetten, en verflondt
de eerste beginzels der Hebreeuwfche Taaie. Ten zyne
eigenen gebruike Helde by een Chaldeeuufclie Spraakkunst
op. Trok, uit fAYLE en MORERI, een Gefchiedkundig
Woordenboek, 't geen hy vervol ens verfcheurde.
HALLElt werd tot der! Kerkduet gefchikt , en gefelci
onder het opzigt van een Leermeester, die meer uitftalt
door de vervolging, waar aan zyne Godsdienflige begrippetr
hem hadden blootgeileld, dan door zyne Geleerdheid of
Goedhartigheid. De handelwyze deezes Leermeesters was
fireng en hard , fchoon -HALLER'S teder geftel , zulks niet
vereischte, en by op die wyze tot de Letteroefeningen niet
behoefde aangezet te worden.
De geneigdheid des Leerlings tot de Weetenfchappem
was onverwinnelyk, en deeze ftrengheid, in (lede van dezelve uit te dooven, bragt alleen een Latynsch Hekeldicht
tegen zyn Leermeester voort. 1-IALLER bereikte toen flegtsb
tien jaaren; doch de behandeling van deezen ORBILIU3
maakte eenen zo diepgaanden indruk op zyn jeugdig ge-.
moed, dat liet gezigt van dien Man hem naderhand altoos
eenen fchrik aanjoeg.
Dertien jaaren oud zynde, verloor HALLER zyn Vader,
Cu, fchoou. by weinig bezat behalve,n zyne natuuylyke be,

;
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kwaamheden, kreeg hy vryheid om een Beroep te kiezen
en zyne Letteroefeniugen te bepaalen tot die takken, wel
-ke
meest met zyne geaartheid ítrookten.
Eenigen tyd fleet hy op de openbaare Schoolen, waar
zyne ongemeene bekwaamheden welhaast uitfehitterden.
Een opbel, gefchikt om in 't Latyn vertaald te worden,
.gaf hy in 't Grieksch over: en voor den gewoonen tyd onderging by het onderzoek in de Taalen. .
Achttien maanden op het School doorgehragt hebbende,
kreeg hy verlof om een Schoolmakker,, wiens Vader te
Bienne woonde, te bezoeken. Deeze was een uitmuntend
Arts; doch tot geestdryvens toe gefield op de Wysbegeerte van DESCARTES. Overeenkomttig met die Wysgeerige
begrippen, waren de beginzels, welke hy zynen jeugdigen
gast inboezemde. HALLER lag zich, ondertusfehen, meer
op de Dichtkunst dan op de Wysbegeerte toe, en ver
welke by met leevens--vardigefchDtbukn,
gevaar redde, wanneer het huis, waar in hy woonde, afbrandde : by wenschte zichzelven geluk met de behoudenis van 't geen hy toen voor een onwaard€erbaaren fchat
hieldt.
Welhaast nogthans, liet by de Dichtkunst vaaren , 'otn
zich geheel op de Wysbegeerte toe te leggen; en zyn ryp
oordeel deedt hem befluiten om die eigen voortbrengels
zyns Vernufts, fiegts twaalf maanden geleden, met zo
veel gevaars, uit den brand gered, aan de vlamme op te
offeren. Onder deeze chtllukken waren verfcheide Hekeldichten ; deeze foor van Verzen fcheen het best aan
HALLER te gevallen. In gevorderder Leeftyd leerde hem,
•egter, zyne kennis van de menschlyke natuur, en aangeboorene goedhartigheid, dat een deugzaam Man maar zelden gebruik moet maaken van eene firaf e, die niet kan

verbeteren.

HALLER'S neiging helde. over tot de befchouwing der Natuure; om aan deeze te voldoen begoot by zich op de Ge^eeskunde toe te leggen. Door deeze, keuze goot by zich
niet buiten Staatsbedieningen ; fchoon dezelve daar toe
niet aanleidelyk was: dewyl de Regeering van Bern Geleerden onder haare Leden toelaat; doch de Bedieningen
zyn tot een zeker getal van Familien bepaald.
In den Jaare MDCCXXIII vertrok by na Tubingen, en
zette zyne Studiën , met onverinoeiden yver, voort, onder CAMERARIUS en DUVERNOI . Met zyn zestiende jaar
egaf by zich op reis; zyn afkeer van den wyn, veroo--

zaakt
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zaalkt door het zien der ongeregeldheden der Studenten te
Tubingen, beveiligde hem voor veele gevaaren , welke by
anders, in zo vroeg een leeftyd aan zichzelven overgelaaten, zou .geloopen hebben.
Te Leyden kwam by in 't Jaar MDCCXXV: waar toen
de groote BOE[U1AVE bloeide. Deeze ontdekte 'ras de
zeldzaame bekwaamheden zyns Leerlings; en by trof een
1Ioogleeraar aan, die niet alleen de treffelyktle kundighel
den bezat; maar ook de begaafdheden om Studenten aatí
te moedigen, en tot werkzaamheden uit te lokken. Binnétl
kort,egter,vondt hy zich genoodzaakt een reisje te doetl',
tot hers eiling zyner gezondheid, na' Neder-Duitsrhland:
Niet lang bleef hy uit Leyden, en beklom, by 9yn wèderkomst , de waardigheid van Door in de Medicynen.
HALLEPR vertrok, in den Jaare MDCCXXVII; na Engeland, en verkeerde' gemeenzaam met Sir HANS sLOANI ;
wiens verzameling "'vare 'Natuurlyke Zeldzaamhedén ` toeti
aller aandagt trok. By maakte kennis met PLUMTREE
CEIESELDEN en DotUGLAS., die toen als eerlle lichten -in de
Kunst blonken.
Oxfort bezogt hebbende , flak hy na Frankryk over.
Zyn verblyf te Parys duurde korten tyd: want een Buur
viel klagtig over hem,' wegens den ftank : eens Cada--man
vers , 't geen by ontleedde. Hy ontdekte dat de wetten
tegen de. zodanigen, die'doode lichaamen opdolven, zich
ook tot. de Ontleedkundigen uitflrekten , en verliet een
land , waar in hy verondert'celde dat een nafpeurder van
weezen;lyke waarheden zich aan' onmiddelyk gevaar vondt
blootgefteld.
Om deeze naspeuring te ontwyken begaf by zich na
hazel, en beoefende de Wiskunde , onder JOHN BE2'NOULLX.' Ook lag by zich toe op de Plantkunde, dus
lang, uit een wederzin daar tegen, onbe[ludeerd gelasten;
by vorderde dermaate in deeze nieuwlings ter hand genomene' Weetenfchap , dat by een Plan vormde van een
Werk' over dezelve, als by nainvlyks de gemeenfile Planten kende. Dit Werk voltooide by naderhand, en gaf het
in 't licht, onder den tytel: Enumeratio Meth'odiea Stirpium F3klvetice ..Indigetrarum , enz.
Toen HALL%R in zyn twee- en twintigste jaar getreederi
was, keerde by na zyn Geboi rteland te rug; en kleefde
de ontwerpen , door hem 'gevormd , onlosmaakelyk aan.
De Weetenfchappen werden 'er niet zeer bemind, en zyue bet%endige beoefening derzelven , wëkte'• dikwyls - t6
M3
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fpotterny tegen hem op. Doch deeze was niet in Haat
om hem, van het eens ingeflaagen pad af te brengen : al te
zeer was by verknogt aan de Letteroefeningen , de WVysbegeerte, en zyne HoofdtIudie , dan dat lacherny de drift
zyner nafpeuringen •kon ílremmen.
De Dichtkunst hadt haare oude aantrekkelykheden weder
by HALLER gekreegen , hy ontleende zyne denkbeelden
van de Natuur zo als by dezelve waargenomen hadt, #e
midden van de altoos befneeuwde ,ellpifche Bergen. Nu eens
waren Wis- en Zedekundige Nukken de onderwerpen zyner
Verzen ; dan eens befchreef by de aangenaamheden van het
Landleeven; de voordeelen der Vriendfchap , en de verrukkende aanvalligheden eener deugzaame Verkeering. Op
.oenen anderen tyd fchilderde hy de Ondeugd tiet haare eigene afzigtige kleuren , boezemde den vloek uit over Geveinsdheid en Onverdraagzaamheid, terwyl . zyne befchryvingen van den waaren Godsdienst denzelven teffens ee.n
aanvallig en eerbiedwekkend voorkomen gaven. Aan
den invloed van HALLERS twee Vrienden, de Heer srhUÊLUN, naderhand Hoogleeraar te 'Bazel , en den Heer GES
, Hoogleeraar te Zurich , heeft de wereld zyne weder-NER
te danken. Zyne Dichtwer--1eringtodZae
ken werden ras in 't Franich vertaald. Wyshegeerte en
Dichtkunst gingen hand aan hand. Europa las, met ver
oenen Dichter , die een-ruking,devotbzlsan
Duitfcher was, en een Arts.
Hy ,gaf zich, nogthans , aan de Dichtkunst niet over,
dan alleen om zynen geest uitfhanning te verfchaffi n, wantieer dezelve door langduurige en afmattende nafpeuringen
was afgetloofd. Deeze belemmerde hem dus', in geenen
deele, om dc grondflagen te leggen van die wyduitgeltrekte
Kundigheden, welke bykans alle Weetcníchappen bevatten.
och de lotwisfelingen in een verder gevorderdea:7'eefty l,
noch de veelvuldigheid zyner bezigheden , trokl:,én hem f
van het voortzetten zyner Letteroefeningen. Zyn geheugen
was flerk, en by hadt zich gewend om alles in cent zeer
juiste orde., te fchikken. Hy maakte uittrekáels, wanneer
by las, van alles 't geen hem gewigtig.fcheen; en verzamelde een fchat van de veelvuldige ontdekkingen aller Eeuwen en aller Volken. 4
Een tiatnurlyk gebrek zyner oogen verhinderde hein in
Tyne thans geliefde Studie der Plantkunde. In de faaren
MDCCXXX en MDCCXXX VI bezogt by het gebergte 7w.
ra en de 4/pen by beklom de Ysbeddingen , met veel
moei.
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moeite en gevaars, en doorzwierf ze,. in zyne Kruidkundige
iiatpooringen. Dan by bepaalde zich, op deeze toclUen x
niet tot de Plantkgnde. alleen. Zyne aandagt vestigde zicJi.
even zeer op. het Dierenryk, en dat der Delf lofl'en.
Zo , talry werden de Voorflanders van h AL tER, 2o.veel
vermogend zyne Vrienden, ,en zo al emeen;erkend was, do
uitíteekenheid zyner bekwaamheden_, .dat ,,in. den Jtaare
MDCCXXX1V , !?et .Gemeenebest van ,Bergt,,,,' hew genq
openbaare plaats toefchikte om lesfen, in. de Ontlpedkt^nd,q,
te geeven. IIy werd;,aangefleld to Genegsl3ee; , van,.. het
Gastbuis, én tot Opzigter der Boeken en Gedenkpenni}fg;aM
der Stad. Deeze bragt by in Qrde, en maakte 'er ly^tei;
van. in het eerife jaar zyner aanitellinge.
Zyp eigen Vaderland trok , eter, alleen de vrugten niet
van zyne zonderlinge bekwgatnbeden. Koning .GEnR(
e 11 ritte te Gottingen een Plant- Ontleed- eg lgeliun1
ig Hoogleeraarfchap op, en ,beriep tot die post.riALL R,
;net grond .vertrouwende -; dat., lk een Mad den bloei van
dIe flo,ogefchool op het kragtdaadigst, zou bevorderen.
aapvaardde dic Koningiyk. beroep , en verliet, niet yner
Vrouw en driehinderen ,, dyne Geboortel'tad Bern, waar
Tyne joinghe L,he`m tets, iiuderpaal ftrekte om benig voor.,
deelgeevend Staatsampt te • verkryged^. ..De hoop. x
nogthans , pm een onafltgngelyk• be[}aau te vexkrygen, lavas
cie eeuige. beweegreden niet om. na (Gottingen,te .treken. i
,.7vne Ílek`éldi.chteq, fchoon by ze der vlamme; laadt, opge y
of erd•; waren te Bern niet vergeeteu. Zyne Ont1eedkun,
tge nafpeuringen zouden min 9bepaaJd, _en ;zy n gelegen
lieden.pm. vorderingen in. Weetenfchappen te m;tnl^elq, veel-,
vuldiger zyn op zulk eène FFoogefGhool. Hy bet ogt,.,eiery
halven, uit Bern na. Gottingen te gaan, tot het waarneemen
van het hen .ópgedraagen Hoàgleeraárfcb .: )
De reis derwaai•ds was vermoeiend en verdrietig. By derf
swakken--flaat .zynor gezondheid kwa t , tgt --ty. -het land
i< iet kende , en de last der Kinderen op een zo verren weg.
L'y„zyne -aankomst viel, het rydcuig.ou ,.en zy itF beminde
MARIAN +, . zwier- perloonlyke aanvatlighedai ;i: vódr zyn
Huwelyk z zyn hart vermeesterd, en wier zagte zielshoedanighËden , hém'r"naa -'t zeláe x og nauWér aan h 1ceitp4gt
hadden, ftierf aan de gevolgen- vary-,een ongemak in dien
val bekomen.
HALLER kwam dien fchok niet• tettl6ihd Ie %bd% n : by
wondt zich op een grooxen afftand van zyneVriepden en
oedverwàiiren verwyderd ,"in een vreemd' Gew >s4 Met
derf
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den tyd, nogthans, leerde de braafheid van zyn hart hem
troost zoeken , in Letteroefeningen , Gezelfchap, en boven.
.tl in den Godsdienst. Zyne Amptgenooten ontdekten,
welhaast, dat het gerugt niet zonder grond o zeer tot
zyfén lof gefprooken hadt. Zy deeden tun best om 'zyne
zwaargeestigheid te verdryven : en de Heer- HuBeit , een
$Ulan van. groote Geleerdheid en Kunde, wierd, door de
3 egeering van Hanover beroepen om hem tevens its den
aanvang te onderfleunen.
De taak eens Hoogleeraars in de Géneesknnde.is zeer
zwaar. Hy moet letten op ieder gewigtige ontdekking;
de werking der Geneeskundige voorfchriften in elke kwaa3e nagaan ; alle zyne kundigheden op de ondervinding doen
rusten. De zwakheid van 't menschlyk gefftèl doet het
ligt van fireek geraaken: in de Geneeskunde is de onze.
kerheid nimmer veilig, en de •dwaalingen zyn altoos gevaar
lyk. --- Hy moet niet alleen openbaare Lesfen aan zyne Leerlingen geeven; maar ook letten op hunne byzondere Studiën ; hunne geaartheden kennen , en hunne bekwaamheden juist opweegen ; de traagen aanfpooren , en
die •te wild een vlugt• neemen, beperken; zyn tyd aan hun
onderwys toewyden , en de bevordering van s hun welweezen zich ten hoofddoel ílelletl.
Deeze flauwe fchets van de pligten eens Hoogleeraars,
in de Geneeskunde, •kan onze Leezers vertoonen op welk
eense wyrze• 14ALLRR te Gottingen te werk ging. Zyne pligten waren gewigtig; doch zyn arbeid was bnafgeb?bken.
Staande dit tydperk , heeft by zyne uitgebreidíle Werken
opgefteld , zyn Roem als Schryver gegrondvest , en zyn
Naam der Onfterflykheid gewyd.
-

Het Vervolg by de eerie gek geniieid.);

LEEVENS- EN LOTGEVALLEN VAN: DEN GROOTEN AMERICAANSCHEN VÉLDHEER, GEORGE WASHINGTON.

Aan de Heeren Schryveren der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.

MYN HEERENI

jn het, Mengelwerk No. i. deezes Deels uwer Letter,, joeféninnen, las ik, niet grooten fmaak, het kort be-

rigt
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,, rigt Van WASHINGCON. Veelels zullen daar door opge„ wekt weezen om deeze Held, door de Verlosting zyns
„ Vaderlands verhaard, nader te ,kennen; en eenig verflag te ontvangen van 't geen hy verrigtte , eer hy zich
„ op dat groot tooneel vertoonde, waar . by zyne rol zcr
„ iueesterlyk volfpeelde. Ik althans, door, dat Stukje op„ gewekt, vroeg een myner Vrienden, die ,veel Engelsck
„ leest , of 'er geen Leevensverhaal van dien Man voor
„ handen was, -- by gaf my het volgende. Ik
„ heb het vertaald, -- en agt het waardig by zo veelti
„ Leevensbefchryvingen, in uw Mengeiwerk,gefteld tewor,, den, waarom ik het, in die verwagting, UL. mededee„ le, enz."

GEORGE: WASHINGTON is de derde Zoon van Mr. AvGUSTINE WASHINGTON, een Heer, die groote bezittingen
en eene welgevestigde agting halt in Virginia. Een der
Voorouderen van dien Heer verkogt , ten tyde der h nge1fche Ryks- Onzwentelinge , zyn Landgoed , naby Cave in
forks hire,. en begaf zich na Virginia, waar hy Landery;en kogt in de tlreek King George's Country geheeten. Hier
werd onze. Veldheer op den twee- en twintigften van Sprok.
kelmaand des Jaars MDCCXXXIII gebooren. In dit Landfchap heeft hy thans drie Broeders , SAMUEL , JOHN e
CHAiu.Es, allen Heeren, die veel lands bezitten, en cent
Zuster, gehuwd aan den Colonel FIELDING LEWIS. Zyrt
Oudlle Broeder , LAURENS , Capitein der Americaanfche
,troe en, ging en bleef op den tocht na Cdrtllagena; by was
gEtrhuwd aan de Dogter van den Fleer WILLIAM FI.1RRF4X,
van Belvoir in Virginia; by deeze hadt by ééne Dogter,,
die jong ftierf : zyn tweede Broeder., desgelyks , zonder
naazaat overleden zynde, bekwam onze 1-leid het Familie
landgoed, naar den Admiraal VERNON, Mount Vernon geheeten, aangenaam gelegen aan de Rivier Potomack, weinig
mylen beneden Alexandria.
De Veldheer WASHINGTON is de oud fle Zoon in een tweede Huwelyk verwekt. Nooit buiten America geweest zyn-de, werd hy, (gelyk de meeste Jonge Heeren van middelen in dat Land,) opgevoed onder 't oog van zyn Vader.,
door eenen byzonderetl Leermeester. Lenige kundigheid
van de Latynfche, eene regelmaatige kennis zyner Moedertaaie, en de beginzels der Viskunde, waren de hoofdzaaken
1\1 5
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ken zyner jeugdige oefenhigen. 'Welhaast lag by zich to
op het beoefenend deel des werks-van eenen Landopzigter,
(eenc kundigheid , onvermydelyk noodig voor Mannen
die Landen, • in dit Gewest , bezitten ,) en werd binnen
kort aangefleld tot Landopzigter van zekere Stteek in Vitginïa. Eene Bediening, veeleer aanzienlyk dan voordeelig; fchodn dezelve hem gelegenheid gave om eenige der
beste landen uit te kiezen, dnn volkomen kennis te krygèn
van de landen op de grenzen.
r
Wanneer, in den Jar 1MMDCCLIII, de Landvoogd en
1e Raad van 'Virginia, uit Irgelhnd, bevel krdeg, om. de
inbreuken 'der; Franfchen op de westlyke grenzen , langs de
Rivieren Ohio en de I3oeuf,, met geweld te wederftaan ,
werd Mr . WASHINGTON, toen Majoor in dienst des Landichaps , en Adjudant Ger^erctal der krygsmagt, door den
Landvoogd DINW 1UDIE , met een Brief afgevaardigd tot den
Franfchen 'Opperbevelhebber aan den Ohio , klaagende over
ile grondfchennisfen gepleegd, niet verbreeking der toen
jj1àats - hebbende Verdragen 'tnsfchen de twee Kroonen.
Teffens teas by gelast te handelen' niet de.-Zes, Volken en
idere Westlyke Volkílammen der ]ndiaanen ,• en hun . te
verbinden :om zïèh vast te houden aan hunne verknog'thèid
aan Engeland. Hy aanvaardde dit gevaarlyk Gezant(chap.,
Van omtrent vyftien Mannen vergezeld , in 't laatst van
Wynmaand : en flaagde zo verre, dat by , by zyne weder
itómst,' filet' het antwoord van den Heer Dl, ST . PIERRE:,
ett 'het' gelukkig volvoeren der handelingen: met de Indiaa'n n , de goedkeurende ;dankzeggingen zyner Lastgeeveren
en Lándsgellooten ontving. Een Dagverhaal , van 't geen
'op deeze Bezending gebeurde.', werd in Virginia nitgegeer
ven, en leverde -de blyken op van 's Afgezants vlyt, .nplettendheid en oordeel : 't zelve heeft naderhand grooten
dienst gedaan aan allen die zich genoodzaakt vonden ont
diezelfde ongastvrye landltreeken door te trekken.
torten tyd daar 'inas de oogmerken der Franfchen open'báárder en h unne• beweegingen ontrustender wordende.,
kwam 'er bevel .aan de Volkplantingen , om zich te wape31en en bdndgenootfchaplyk zich te vereenigen. Dc--Vergadering van Viri inia ging voor, met eene fonime gelds ,
tét► algemeenen dienjte.', te heffen, 'en een Regiment van
vierhonderd man te werven , tot befclierming van de gredzen der Volkplantinge. De Majoor WASHING TON, 'toen
omtrent twee- :e twintig jaaren bereikt hebbende , kreeg
'er het bevel over, en• ontmoette, in Blocimaaud dGs volgen-
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geraden jaars, eene 11erke Party Frnrifchen én Indiaanen , op

eene plaats , .Red-J1one ,geheeten , welke by op de vlugt
Ploeg ; na vyftig man gevangen en gedood te hebben.
Onder de gevangenen bevondt zich den beroemden Boschopzigter, DE LA FORCE, Met twee andere Officieren, uit
welken de Colonel WASHINGTON de zekere kundfchap
kreeg, dit de Uranfche.^Krygsmagt, aan de Rivier Ohio
uit meer dan duizend geregelde troepen, en eenige honderden, Indiaanen, beflondt. •Schoon.zyn kleine Leger, 't welk
in den gemelden flag eenigzins geleeden hadt, geheel niet
befland was om aanvallender wyze: tegen de 1%ranfchen, elt
Zndiaanen kryg te voeren, be`loot .hy ; nogthans, tegen
den vyand op, te trekken, en zich van eerie goede Legere
plaats te verzekeren , waar by ,de aankomst yan hulphendeti
uit Nieuw-York en Pennfyla^anie verwagtende , zich..veri
fierkte , en een kleiei Fort opwierp, aan 't. zelve den naam
van Necesf ty geevende. ,. Op deezen post bleef' by ^
zonder. eenige verllerking van manfchap te ontvangeer; -. on.
gemoeid ,.tot .Hooimaand; wanneer zyne geringe k'rygsrnagt
ilu tot minder dan driehonderd man gedund, aangevalleli
werd door een Leger Franfchen en . Indiaanen , : meer .daar
elfhonderd man -fierk , onder het bevel, van den Heer DE
VILLIERS . De Virginiaanen wederf onder den aanvalvaii
's Vyands geheele krygsmagt verfcheide..uuren., verfloegen
'er by de twee honderd; wanneer de Franfche fievelhebber,.
hun beluit om -te. fne.uvelen of te overwinnen ziende; te
vaade werd een min geva'arlyk middel, om de Virginiaanen.
yan .daar te doen verhuizen, te beproeven, en met htin in
gefprek te treeden ; 't zelve eindigde in eene Overgave.,
]3y welke de Colonel WASHINGTON bedong, dat by zou
uittrekken met ° alle krygseere; medeneemende allen krygsoorrand, goederen..en..pakkaadje. Dit verdrag werd ge@
gnden, door de onbeteugelbaare.geaartheid der Wilden;
die de Franfche J3evelhëbber niet kon wederhouden van de
7lirginiaanen, by het uittrekken, te plunderen , en eene
flac11ting onder Menfchen , Vee. en Paarden ,aan te re g
dit verdrag deedt'de Britfrhe-ten.Ovrdfchisa
Afgezant ;aan ,het, Hof van Verfailles 4erke klagten ; eu
mag 'dit ..aangemerkt worden als het tyd(tip , wanneer 'hee Franfche Hof zich begon te ontmaskerex; en het gedrag
zyner Bevelhebberen en. Officieren in America (fchóon op
Bene heimlyke wyze) goed te keuren.
De Fran then zetten hunne vyandlykheden aan de Ohio
,

:

,

-

Ih

en andere Plaatzen voort, geduurende den. Winter desJaars

MDCCLI'',

174

LEGVENS- EN LOTGEVALLEN

MDCCLIV, en het Volgende Vóorjáar; Virginia hadt beflooten grooter Krygsmagt op de been te brengen; de Forten Cumberland en Loudon werden gebouwd, en by Wills
Creek een Legerplaats gevormd, om van daar den vyand
aan den Ohio ,nadeel toe te brengen. - In deeze ver
bovenal in het aanleggen der Forten , was de'-rigtne,
Colonel. WASHINGTON' onledig, wanneer hy geroepen werd
om den Generaal sItADDOCK te vergezellen, die• met zyn'
Leger te Alexandria in t'irg inia kwam met den aanvang
van Bloeimaand des Jaars MDCCLV. Het oogmerk deezes
Legers was , dieper het land.. door te dringen , tot het Fort
Vu Q,uesne ,' (thans :.het Fort Pitt,) langs den weg van
IVills Creek. Naardemaal niemand beter kundig was, in de•
landen op de grenzen , dan de Colonel WASHINGTON, en
niemand, in de geheele Volkplanting, een zo welgevestigd
character van Kryggman bezat, als hy, oordeelde men
dat deeze Virginiaan den Generaal IiaADDocx val] uit
dienst - zou kunnen weezen : niet genoegeii-ífeknd
Rondt hy van zyn Bevelhebberfchap af , in als Vrywilliger en Aide du • .Camp onder dien ongelukkigen Gene=
raal.. De byzonderheden der Nederlaage en de bykans vol
vernieling des Legers Van B1^ADDOCK ,• beflaan--Pagen
de tut. twee duizend man geregelde J3ritfche troepen , en
omtrent achthonderd uit de Volkplantingen, is bekend;
en 't wordt van alle zyden toegeftemd', dat het trots gedrag diens Generaals , zyne verregaande verfmaading der
4mericaanfcllze Officieren en :Soldaaten.,- en hoogmoedige
verwerping van hunnen raad, de . weezenlyke oorzaaken'
waren van dit zo zeer treffend 'onheil. Welk een moeden flandvastigheid de Americaanen • en hun Bevelhebbër 'iw
deeze beproevende gelegenheid betoonden, bovenal
dekken van den verwar den haat , des Engelfchen Legers ;
kan elk Britsch Officier en Soldaat etuigeu , die op„ dew
zén noodlottigen dag, door hun beleid en dapperheid., den
dood ontkwamen (*).
Naa Generaal sRADDOCrc's /Nederlaage, voedt de Vólk.
planting van Virginia het noodig, haarè 'krygsmagt te:
vermeerderen en op beter voet te krengen, haare Forten.
te vcrflerketi, en Krygstochten te onderneemen om de in.
tukkipgen des Yyands te fluiten. In alle deeze. gew(g,.tiga
dienstbetooningen., hadt de Cólonel 'WASHINGTON, het voor;
;
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lnaamfte deel, en kwytte zich tol volkomen genoegen zyns
Lands; by alle gelegenheden, den onvermoeidíten vlyt,
perfoonlyken moed en Krygsbeleid aan den dag leggende.'
Hy werd., op nieuw, benoemd tot het Sevelhebberfchap
over de Krygsmagt van Virginia, en bekleedde die waardigheid tot by des aftand dieedt in 't jaar MDCCLIX,
toen hy zyne tegenwoordige Egt genoote, de jongeWeduwe
van den Heer CUSTIS trouwde. Zy bragt hem twintig
duizend Pond Sterling vry goed ten huwelyk, behalven
het Weduwe goed , -en een der voornaamfle flaaten van

Tlirginia.
Zitits dien tyd diende by den Staat zo volyverig als
Raadsheer, als by tot hier toe werkzaam geweest was om
denzelven als Krygsheld te. verdeedigen. Verfcheide jaaren was by de vertegenwoordiger van Fredrik County ,.en
bekleedde een der plaatzen voor Fairfax County, toen by
door de Vergadering, overeenkomftig met den algemeenett
wensch des Volks; verkoozen werd tot één hunner vier
Afgevaardigden op het eerfte algemeene Congres. --Met niet weinig tegenzins tradt hy weder op het werkzaam tooneel des leevens; en, uit alles wat tot hiertoe
zich vertpoud heeft, in het Character en 't gedrag deezes
uitmuntenden Mans , mogen wy gelooven, dat Beene
beweegredenen, dan de zodanigen als ontftaan uit de be.
langloosfle Vaderlandliefde, hem ooit konden overhaalert
om de 'tireelendf'e vermaaken des gerusten Huislyken leevens, welke iemand kan genieten , en het groot genoegen,
't geen by fchiep in den Landbouw en het verbeteren_"zyner bezittingen , te verlaateu. WASHINGTON is, mis
Landeigenaar in filmerica (de Eigenaars-fchien,dgrot
van Pennfylvanie, Maryland en de Northern Neck uitgezonderd:) want, behalven de goederen zyner Vrouwe, en
tien duizend Ponden by den dood haarer eenige Dogter
aan hem vervallen, heeft by uitge(lrekte Landdreeken,reeds
vroeg door hem bezeten, en groote aankoopen van Landeryen gedaan van Officieren, die dezelve, ten loon hunner
gedaane dienften, gekreegen hadden: daarenboven is zyn
Vaderlyk landgoed Mount Vernon zeer van hem uitgebreid. 't Is onmogelyk , in America , even als in Engeland, de waardy der Landen op te maaken, volgens de
jaarlykfche renten of inkomften, dewyl ze doorgaans
door Negers bearbeid worden, of in handen der Hoevenaars zyn. Men zal nogthans de bezittingen van WAS
YHINGTON niet te boogfchatten, indien men zyne jaarlykfc110
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fiche inkomflen op ruim • vier duizend Ponden Sterlings beo
re kent.
• Toen ,in het Congres, naa het mislukken .van eiken flap
tot eene verzoening, en naa het fmaadlyk verwerpen van
á1le verzoeken der Americaanen, eindelyk beflodten werd
de dwingende maatregelen van Grot t - Brittanje ,' met ge.
weld te wederftaan, waren aller oogen op WASHINGTON ge.
flaagen. Met algemeene flemmen, werd hy opgeroepen tot
de verdeediging van zyn Land; en het firekt, misfchien,
tot 'zynen byzonderen roem , dat °er geen één Ingezeten
deezer Staaten was , uitgenomen hy zelve , die deeze keur
:biet goedkeurde ; allen itélden zy het onwankelbaarfte ver
braafheid en bekwaamheden. - In Hooi--trowenpzy
maand des jaars MDCCLXXV kwam hy te Cambridge in
Nauw Engeland, aanvaardde aldaar het Opperbevel over
de Legermagten van America. Hy werd in de Legerplaats
ontvangen niet 'die hartverrukkende blydfchap, welke over
wigt van verdien:'ten alleen kan inboezemen, na dat by,
op zyne reize derwaards, in alle Staaten, welke hy doortrok , alle merktekenen van hoogagting en eerbewys ontvangen' hadt, welke zy oordeelden verfchuldigd te weezen aan
den Man , op wien geheel Noord -America de hoop van
Behoudenis en Vryheid vestigde.
Naardemaal hy altoos weigerde eenige bezolding in geld
te ontvangen voor zyne dienften den Lande beweezen,
bepaalde liet Congres geene wedde voor het bekleeden van
dien gewigtigen post; alleen ontving by weeklyks eenig geld
tot vergoeding der onkosten van zyn Open-tafel en anderd
noodwendige uitgaven. De Veldheer WASHIAIGTON , nimnier in Europa geweest zynde, kon met geene mogelykheid
veel van den Krygsdienst, en wat daartoe behoort , gezien hebben; nogthans was hy, om verfcheide redenen, de geichiktfie Man om aan het hoofd des 4mericaanfchen Legers
te praalen. De hoogagting verworven door zyne braafheid
en eerlykheid, zyne deelneeming in de zaak zyns Vader
uit genegenheid en overtuiging, zyne gemaatigdheid in-lands
het Staatkundige, zyne eigene wyduitgeflrekte bezittingen;
en beproefde bekwaamheden als Bevelhebber, waren beweegredenen, die noodwendig de keuze der „4niericaanen
op ' hem deeden vallen.
Dat de Natuur hem befchonken had met uitfleekende
Krygsbekwaamheden zullen zyne geflaagenfle Vyanden hem
niet betwisten ; en daar hy, reeds van zyne vroege jeugd, gedreeveu wierd door een flerke zugt om zyn Vaderland in den
-
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kryg te dienen, hadt hy deeze narnurlyke bekwaamheden
grootlyks aangekweekt, door onvermoeiden vlyt, het flerk
beoefenen der beste Scht'yveren over de Kunst des Oorlogs ,
én eene meer dan gemeene oplettendheid en nauwkeurigheic>^
in alles toe te brengen. Ern waarlyk, ,wanneer wy in aan
dat hy, in den beginne , de aanvoerder-merking ,
was van een hoop Meiifchen ongewoon aan krygstugt, en
on'e'rvaren in Oorlogsverrigtingen, eenigzins onbedwingbaar
van aart , en die, ten besten genomen , den naam van vlug
en goed- krygsvolk mogten draagen, nog nieuwlings op de
lyst der Soldaaten aangetchreeven , flegt gekleed en ten allen
tyde fchaars voorzien van de noodige krygsbehoeften, en dat
hy met zulk een Leger den voortgang tegenitondt van eert
Krygsmagt van bykans veertig duizend wel afgeregte Krygs.
lieden, overvloedig bezorgd van al het noodige, aangevoerd door de dapperste Veldoverften van Luropa, en
óndèrfteund van Bene flerke féheepsmagt, die alle verrigtingén -te water belette, zal men WASHINGTON den eernaam
niet kunnen weigeren, dat by een der uitlteekendfte Veldheeren der tegenwoordige eeuwe geweest is.
- WASHINGTON is een welgemaakt Man , en heeft een
vry bevallig voorkomen. Zyne Gelaatstrekken zyn manlyk en (tout; zyne oogen blaauw en leevendig; zyn
hair is donker bruin ; zyn aangezigt langwerpig •en eenigzins gefchonden door de kinderziekte; zyn kleur is door
de zon verbrand, anders bleek; zyne Houding geeft aan
bedaardheid en diepdenkendheid te kennen.-doenlykhi,
Het deftige en bevallige verzegelt zyne handelingen. Hy
bezit een uit(teekend verpand , doch geene groote vlugheid ;
hy is 1trikt regtvaardig, wakker, en edelmoedig; een lief.
hebbend Egtgenoot, een getrouw Vriend, een Vader voor
den braaven Soldaat; edel van zeden; uit den aart eenigzins ftil; een vyand van Bygeloof en Vervolgzugt, welke
zo menigmaalen de Christenen vap de eene Belydenisfe
aanzette om die van eene andere te vermoorden; 'men weer
niet dat by ooit de panles der ftriktfle Maatigheid te buiterk
ging; met één woord., alle zyne Vrienden, en die hem ken+ren, betuigen , dat niemand immer in één Perfoon de Deugden van eersen Wysgeer met de bekwaamheden van eeneuT
Veldheer beter vereenigde.
Zodanig is liet groot Character 't welk WASHINGTON.
toegefchreeven word door zyne Landgenooten , en wy
weeten niet dat een dier trekken hem ontzegd wordt
door zyne bi:teritg- vyauden in ngelarid.
,
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„ De .opgegeevene Leevensbyzonderheden , en Ken£chets ,
van = deze Veldheer, zyn in Engeland uitgekomen in
„ den Jaare MDCCLXXXI. Het beloop des Americaan„ fchen Krygs heeft aan alles.., wat men van zulk een Man
„ mogt verwagten , beantwoord. De veygeflreoden Ameri;, caanen bewonderen en aanbidden hem als hunnen Ver-.
, losfer. Geheel Europa (laat een oog vol verrukking op
,, den Held , die de onbaatzoekendheid zyner inzigten ver„ toont, door het nederleggen van allen Gezag, nu hy
„ zyn oogmerk, de Vryheid zyner Landgenooten, met zo
„ veel beleids en moeds, bevogten heeft. In WASHINGTON
„ zien wy de hoogberoemde Helden der Oudheid herlee.
, ven, die, naa den kryg voor 't Vaderland , zich tot liet
„ afgezonderd Landleeven begaven. Dat hy lang de vrug„ ten plukke en inoogfle van zyn Moed, Vryheidsmin,
„, Vaderlandlicfde en Trouwe!Aandoenlyk Feest
,; der Vryheid in Noord-America gevierd !
Uw Ver„ losfer laat u over aan uwe eigene welopgel}elde Wet„ ten, door Rede , Menschlykheid en Godsdienst, voor„ gefchreeven , terwyl hy het zinnebeeld van eigendunkly, ke,Opperheerfchappye verbreekt, vergruist, en onder zyne
„ Vrygemaakte Landsgenooten firoo?t."

D E V E R G 0 E D I N 0.

Een Zedelyk Verhaal.

(Naar 't Franfche van den Heer IMBEBT.)
oimrNoN ontving, op zekeren dag, van zynen Broeder den
Dvolgenden
Brief.
„ Ik heb van U uwen Zoon verzogt.

Gy hebt hem aan my verhuurd van zone vroegfte Kindsheid
af. Eer ik hem tot mynen Erfgenaam benoemde, heb ik hem
„ myn Vriend zoeken te maaken. Met een geheel vaderlyk
„ hart bedeeld , hoopte ik in hem een Zoon te vinden, my
„ door de Natuur niet gefchonken , een Zoon dien ik kon be„ minnen. Ik verlangde hem keer jong by my, om zyne be,,. kwaamheden onder myn oog te zien ontwikkelen, en hem,
,; "door een reeks van weldaaden , te gewennen in my geen ry„ ken Oom, maar een teerhartig Vader, te zien. Gy
„ hebt myne verzoeken ingewilligd ; u afgefcheiden van 't
,, geen u in de wereld allerdierbaarst was ; en gemeend ,
;, nw' Zoon op eenen zeer verren affand van u verwyderen„ de, ten minden het geluk van uwen Broeder te vergrooten.
„ Ach !
„
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3, Ach.! myn Broeder , myn Vriend , wy vinden ons in en;, ze verwagtinge bedroogen. F ne bekentenis door try reeds
,, jaaren agtergehouden , om hartzeer , 't welk dezelve u
moet veroorzaaken te fpaaren. Maar ik kan het niet lans, ger verbergen. — 1V1axsEun. is uws en myns onwaardig;
en zyn voorgaand gedrag laat my Beene hoope over op zyn
, volgend. .ik zal u niet fpreeken van de verkeerdhe„ den zyner: vroege jeugd; de mislagen diens., leeftyds zyn
eer aan de Jaaren dan aan 't chary &er toe te fchryven.
,, ---. Wat zeg ik? Zyne groote leevendigheid hield ik
,, voor "eerftelingen van zyn vernuft en een goedfpellend te,, ken : zyne onbuigzaamheid hield ik voor een edelen hoog,, moed : met het aanneemen van den tytel van Vader , had
„ ik ook de zwakheden daar aan vast overgenomen. Ock
„ moet ik u bekennen , dat de misflagen van .MEitSEVtt, iets
„ verblindens in zich hadden. Ik zag ze niet: en was ik
nog zo gelukkig van- ze niet te zien ! Hy gaat langer niet
;, van my af, zonder my in de grootfie ongerustheden te ]aaten. Ten prooije aan alle de driften zyrier jeugdige' Jaaren ,
„ kan rede nog gezag iets op hem uitwerken : geen dag loopt
„ voorby of by fielt zyne middelen en zyne gezondheid in
„ de waagfchaal. Noch de kwelling, welke by my, noch
„ die hy zichzelven aandoet, hebben eenigen invloed op zyn
„ gedrag: hy wordt telkens gëllraft , maar niet verbeterd.
„ Ik bemerk, dat ik , dus fchryvende , u het hart breek: dan
,, het myne heeft reeds lang gebloed, eer ik kon befluiten dit
„ ílilzwygen af te breeken. Nog Bene hoop fchiet my
,, over; deeze vestig ik op u. Schryf hem ; laat het hart e'.
„ 't gezag eens Vaders fpreeken. Indien deeze laatfile poo„ ging (en ik vrees het,) mislukke, laat ik alle verwagting
„ op beterfchap vaaren. Ik geef u een gefchenk 'te rugge,
„ 't geen ons beiden heilloos zal weezen : want verandering
„ van woonplaats zal het hart niet veranderen: en ik blyf on„ gelukkig genoeg, dat ik my van eenen ondankbaaren Neef
„ niet kan ontdoen , zonder u eenen ontaarten Zoon t' huis
te zenden."
Deeze brief dompelde DORMENON in eene diepe zwaargeestigheid. Hy bezat te Lyon burgerlyke middelen , met welken
Ity handel dreef. Hy hadt geen Kinders dan deezen Zoon,
dien hy op het tederst beminde ; om hem van eene ryke Er.
fenis te verzekeren , hadt hy zich laaten overhaalen om dat
Kind te Parys by zyn Broeder te zenden. Zulk een opoffering verbitterde het gevoel zyner rampen. Misfchien verbeelde by zich, (want wat denkt het Vaderlyk• hart niet!) dat
zyn Zoon, onder het V_ aderlyk oog gebleeven, beter zynpligt
zou betragt hebben. Het rekende 't minder het lot te befchuldigen, dan zyn Zoon te veroordeelen.
Ondertusfchen hadt by een hart noodig om zyn boezerfthert
VI, DEEL. MENGEL{. DIO, 4.
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in te ontlasten. Hy begaf zich na FLOEIMEL, die meer zyn
Vriend dan Medegenoot in den handel was ; zy woonden by
een, en waren meer vereen+gd door eenflemmigheid van gevoelens dan door 't Koopbedryf. Naa zich onderling beklaagd
te hebben over een ongeluk, 't geen door de Vriendfehap
hun beiden trof, fchreef ooRMtxoiv aan zyn Zoon.
MERSEUIL ontving den Brief; ulortte, misfchien , onder het
leezen een traan ; doch veranderde zyn gedrag niet in 't minfte. Het grof fpeelen vervoerde hem tot bedreven door de
eerlykheid gewraakt ; de verkeering met Oegte Vrouwer brags
hem in veele ongelegenheden. Hèt bidden en dreigen van
zyn Oom fcheen hem ydel geraas , en de Brieven van zyn
Vader Meldt by voor betachiyke vertoogen. Ach ! hoe zal
men een dwaas' verbeteren? Hy werd grootsch op de verkeerd- en buitenfpoorigheden hem onder 't oog gebragt. De
toegang in braave huizen was voor hem gefopten; elk fchaamde zich leem te ontvangen. Eíndelyk kwam by tot het uiterne , dat het gezag der Wetten tegel) zyne fpoorioosheid
moest waaken; een zyner fnoode ílukken kwam uit, misfchien
aan 't licht gebragt door .een zyner vyanden ; en welhaast
werd de zo dikwyls gedrelg4e verbanning uit het huls van
zynen Oom, zyn eenige toevlugt,en het eenig middel, om de
íiraffè te ontgaan. Gencodzaakt te vlugten , verzaakt
door zyn Oom , en niet durvende_ verfchynen voor zynen Vader. fcheen zyn toeftand hoop- en raadloos ; niets anders
deedt z10 aan hem op ,dan elende en vernedering. Een voor
te fchriklyk voor Mt;RSEUIL, daar de middelen en het-uitzg
aanzien van zyn Oom hem tot hier toe niets dan een gemak,.
lyk leeven , en de voldoening vaal alle wenfchen der zelfliefde, bezorgd hadden. Met eenen oogflag zynen tegenwoordigen toeftand , en zynen voorgaanden geluktlaat , befchouwen.de, en wat hem vervolgens dreigde, verzonk by voor gen
oogenblik onder den last zyner onheilen : doch welhaast alle
zyne kragten verzamelende , beraamde by een plan, 't geen
misfchien verbaazend zal voorkomen.
Wanneer iemand, door de buitenfpoorigheden zyner jeugd,,
zyne middelen , en. 't geen nog fchriklyker is, de algemee_
ne agtíng verlooren heeft, hangt Net lot zyns volgenden leevens geheel en al af aan het eerfle befluit, t welk by neemt;
en dit eerde betluit wordt bepaald door zyn byzonder Character. Als dan vindt hy, die zwak van aart, zelfs fchoon by
niet geheel van liefde tot Deugd vervreemd is, geen redmiddel in zichtelven; by. heeft tegen zyrs ongeluk niets dan traane❑ en berouw. Moedloosheid is 'er het beflendig gevolg
van ; by beklaagt zich over zyne misgangen, zonder kragt te
hebben om ze te verbeteren. Zo ras by bemerkt dat by de
agting zyner medemenfchen verlooren heeft, fchrikt hiy voor
de poogingen, noodig om dezelve weder te verwerven; en
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de wanhoop, om fchande te ontgaan, maakt dat hy 'er zich
aan overgeeve. Hy , in tegendeel , dien de Hemel mdt
eene ziel vol moeds befchonk , ziet de eislyke diepte niet
Waar in zyne botgevierde driften hem dreigen neder te ftorr
ten, of by verfmaadt de hinderpaalen , die zich tegen zyne
behoudenis aankanten; 't berouw leert hem niet alleen zyne
misdaaden betreuren, maar 't zet hem aan om ze uit te wis
zoekt niet na die Wysgeerte , welke hem de ramp--fehn;by
fpoeden leert verdraage^n ; maar fchept moed om ze te boven
te komen. Hier door is het, dat Mannen, in de Gefchiedenisfen beroemd, naa in hunne jeugd het finaadvolle pad der Ondeugd betreeden te hebben , eindelyk tot Deugd, en den daar
aan verknogten roem, gekomen zyn.
Deeze werkzaamheid vol moeds, meest altoos door 't geluk
bekroond, huisvestte in de ziel van MaRsaulL. Zyne ooges
Waren niet langer geblinddoekt door den band der. zelfbedrie-.
ginge : hy zag zyne verkeerdheid met eene volle overtuiging:
hy oordeelde zich tegtmaatig geftraft ; by gevoelde dat by de
verzaakiag zyser Bloedverwanten, en de veragting van alle
Braaven, verdiend hadt: dan by geloofde, dat geene poogingen
te doen om zich daar aan te onttrekken, 't zelfde was als
die tweemaal te verdienen. Geliraft door ramp, verbeterd
door berouw, begon hy met, zich in zyne eigene oogen agtenswaardig te willen maakgin. De natuurlykfte beweeging , die men misfehiett zou veronderflellen dat in hem
kwam , was, dat hy, in detzen Raat, zich aan de vóeten
zyns Vaders ncderwierp: doch by wilde diens genade niet
verzoeken ; maar verdienen. De veelvuldige kundigheden
welke by alleen opgedaan hadt om zich te verlustigen, dienden hem thans tot vervulling zyner behoeften. Hy onthieldt
zich in verreheide Steden onder een verwisfelden naam , en
vermeerderde, onder het werken, zyne bekwaamheden ; bovenal bevlytigde by zich op alles wat tot den Koophandel behoorde.
Reeds waren 'er eenige jaaren verloopen , zints by het huis
van zy nen Oom verlaaten hadt. -Zyn Vader, onderrigt van
zyne monde bedryven en vlugt, hadt bykans alle hoop, om
hem ooit weder te zien , opgegeeven ; doch was op verre na
nog niet getroost over dit verlies. By hadt zyn Zoon veroor,

deeld, en by beklaagde hem nog. De vriendfchap van Fr.o-

die Ophieldt van zyn Zoon te fpreeken , en heng dien
zogt te doen vergeeten, was zyn eenige troost. FLORIMEL
was een goed Man , niet groot van vertand ; maar braaf van
hart. Zyne kundigheden bepaalden zich binnen den kring
zyns handels, dien hy voorfpoedi g dreef'; zonder zidh aan de
minfle fchennis der eerlykheid fChuldig te naaken. Fly wat
vroeg Weduwnaar gebleeven met eene Oogter,, die 'thans deli
RIMEL,

euderdom_ van zeetiein jaaren bettikt, en by de g& id vat1'
kam
Nz
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Kaaren Vader, de fchaamte voegde eigen aan haare Sexe, ert
de befchroomdheid aan die jaaren pasfende. Schoonheid van
gedaante , en bevalligheid van leest, werd opgeluisterd door
een fchrander vernuft. MARIANNE (dus was zy geheeten,)
verdeelde Kaaren zorgen tusfchen haaren Vader en DORMENON,
die haar teder beminde en in haar zyn verlooren Zoon zogt
weder •se vinden.
Op deezen voet ffonden de zaaken , wanneer MERSEDIL,
zeer veel verfchillende van toen hy zich by zyn Oom be-

voudt, zeer veel armer, maar ook veel van zeden en beginzelen veranderd, in de Stad kwam, waar zyn Vader woonde.
By deed meer : altoos getrouw aan de gelofte, die hy gedaan hadt om zyn voorheen gehouden gedrag te boeten en te
herflellen , zogt by in zyns Vaders huis te komen. Maar by
Wilde zich daar niet vertoonen als een ftrafwaardig Zoon ,
door berout-v derwaards gedreeven. Mogelyk hadt by zich
mogen vleijén niet de vergiffenis van eenen Vader, die geen
ooggetuigen geweest was van zyne buitenfpoorigheden : doch
'er min op geheld om vergiffenis te verkregen dan te verdienen, wilde hy , door daaden , doen blyken, dat zyn hart
veranderd was, en regt op 's Vaders goedertierenheid ver
-wervn.
Men . moet hier niet vergeeten , dat MERSEUIL, van zyne
vroeg [le kindsheid af uit 's Vaders huis geweest zynde, geheel
onbekend geworden was. Deeze omilandigheid begunftigde
zyn ontwerp, en by verzuimde niets om het te doen gelukken. lk zal hier in geen breed verlag treeden van alles wat
by aanwendde. Genoeg is het hier te herinneren, dat hy
zich ernilig op de zaaken des Koophandels toegelegd , en onder zynen aangenomen naam eene agting verworven hadt, die
hem, van flad- tot ftad, volgde. Indeezervoege toegerust,
kwam by by FLORIMEL , die een kantoorbedienden noodig hadt.
MERSEUIL voelde zich verrukt over dit gelukkig voorval : doch
ik heb gezegd dat FLORIMEL en DORMENON by elkander woonden, en 't was,niet dan beevende dat MERSEUIL den voet in
hun huis zette. Fly greep moed uit de wyze waar op men
hem ontving. Zyn voorkomen was inneemend : fchoon en
welgemaakt van natuure, zag hy, hoewel eenigzins afgenomen
door hartzeer, en de gevolgen zyner voorgaande leevenswyze,
nog genoeg overgehouden om te behaatren door zyn uiterlyk
gelaad. Het leedt niet lang of by gaf blyk van zyne kundiglieden, en men zag dat by in Raat was tot de gewigtigfie
zaaken: doch, om op hein een volkomen vertrouwen te ftel.
len , was 'er, meer noodig, en dit verwierf by desgelyks. Men
xétte, onverwagt, zyne getrouwheid op de proef: hy kon
dien toets ten vollen doorftaan : de aandoenlykheid van zyn
hart vertoonde zich in veele gevallen, en de kieschheid zyner
gevoelens blonk nog meer in zyne daaden dan in zyne woorden
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den uit. -rat zyne Zeden betreft, deeze werden geen oogenblik verdagt gehouden. Deeze hoedanigheden deeden hem
de agting der beide Vaderen verwerven : een agting die wel
vriendschap opklom. Beleefd zonder laagheid , jn--drato
fchiklyk zonder gemaaktheid, bezat by een well@evenheid, die
DORMENON en FLORIMIL even zeer innam. By was fleeds de
vertrouweling in hunne bedryven, en de deelgenoot hunner
uitfpanningen. Ô, Hoe zeer trof het eerfile woord van genegenheid, hem door DORMENON, zonder hem te kennen , toegevoegd, zyn hart! Hoe vondt hy zich getroost! Hoe zeer
voelde hy zyne knaagingen verminderd ! Het fcheen hem toe,
dat elke loffpraake, hem door zynen Vadergegeeven, een der
mistlagen zyner jeugd uitwischte.
Ondertusfchen vernieuwde het gedrag van MERSEUIL, de
agting en liefde van DORMENON, van dag tot dag, meer ver
hartzeer! Hy vergeleek 'den jongon-dienhtvarlyk
SERIGNY (deezen naaai hadt MERSEUIL aangenomen,) by den
Zoon , 'dien by verlooren hadt en beklaagde. Op een dag ,
dat dit denkbeeld zich op het leevendigst aan zyne verbeelding vertoonde, fehilderde het de droefheid op zyn geiaad ;
de aandoenlyke MERSEVir, waagde het hem te vraagen of hem
eenig hartzeer kwelde? ,,Ja, myn Vriend ," antwoord
DORMENON ; „ en dit hartzeer zal niet dan met myn 1Be-.
-de
ven eindigen, ik heb, een Zoon gehad; doch alle.
„ Vaders zyn niet gelukkig. Gy befchreidt, gelyk. gy my ger.
;, zegd hebt, een tederhartig Vader. d Wreede grilligheid,
,, des Lots ! Hy, die gelukkig zou zyn door het zien van de.
Deugden zyns Zoons, is niet meer; en Ik — Ik
,, leef nog.!.'.'_ By deeze woorden liepen zyne traanera,
af op de hand van MERSEUIL, die by vast hield en klemmend
drukte. MERSEUIL voelde zyn boezem hygen, zyne traanera
ontglipten hem zyns ondanks. DORMENON, verrukt door eens
tederheid, welker oorzaak hy niet kon vermoeden ; omhelsde.
hem met verrukking , en hunne traanen vermengden ziChHoe groot was MERSEUJL'S blydfchap in die omarming zyns
Met moeite , niet veel moeite, bewaarde hyn liet ge--Vaders.
heim: doch by vreesde, dat hy, zich noemende, alle verdienen zou verliezen : en oordeelde 's Vaders vergiffenisfe nog
niet verdiend te hebben.
Zints MERSEUIL in huis geweest was, waren de naaken der
twee Vrienden veel verbeterd; en zy ontveinsden niet, dat zy
zulks aan den yver en ,zorg van hunnen Bedienden hadden
dank te weeten. Zy oordeelden het pligtmaatig hein daarvoor te beloonen , door hem aandeel jn den Handel te gee,
ven. Deeze gunst llreelde hem ten hoogfe; niet om dat ze
een middel was om zyn fortuin te maaken; maar dewyl ze
hem tot een getuigenis en verzekering tizekte van eerie vriend,.
ïbhap, hem zo,. dierbaar.
'

,
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Eenigen tyd daar naa werd nraMBNON ziek; dit ontroerde
het teder hart van MRRSEUIL, en bragt zyne gevoeligheid nog
meer aan den dag. Alle uuren, welke by niet volflrekt nocdig by de zaaken moest aveezen, bragt by aan het ziekbedde
,van zynen Vader door. Onder voorwend "zel dat by iets van
de Geneeskunde verI'tondt, bereidde by zelve de voorgefchreevene geneesmiddelen , en wilde niet dat iemand' anders ze
toediende. fly zorgde by dag, en waakte 's na-gts ; indien
deeze ziekte lang geduurd hadt, zou hy_ ze'lve ziek geworden
zyn door vermoeienis en hartzeer. .— Dit alles deelt de
genegenheid

van DORMENON

voor

MER5EVIL toetleemen. FVy

wilde hem. natuwlyks één oogenbi^k misfeu ; by deezen oppasrenden jongeling boezemde by zyn hart uit , en- (prak niet hem
over. zyme kwellingen. „ Waarom ," zeic e by zottrtyds , hem
teder aanziende, ,,waarom heeft de Hemel het hielt gefehikt
,, dat ik uw Vader ware? floe gelukkig zou ik dan zyn!:"
en dan verhaalde by de buitenflroorigheden van zyn Zoon,

Dit verhaal firafte en trof MERSEULL op 't gevoeligst; maar
liefdebetooningen, daar op volgende , vertroosten heng fchielyk.
1-be veel keeten was by op 't punt om ziel te ontdekken !
Vrees wederhieldt hem Seeds. --- „ Neen," (prak by by
-2iehzelven,.,,,,jaat ik blyven die ik ben: dewyl ik dus geluk,; kig teef. Ach ! waaroms herroepen , wie ik, voormaals was ,
,; daar ik my zelven in dien tyd wel wilde, vergeeten 1 Ik
deel in de agting, ik heb de vriendfchap, van rnyn Vader,
waar toe en de een en de ander gewaagd? SRRICNY is be„ mind ,: MERSEUIL zou misfcbien gehaat worden ! " Met dit
alles verdubbelde by %yne oplettenheden omtrent noRRMENON ;
en by vertroostte zich over het gemis van hem Vader te mogen noemen ,.door alle de p?igten van een, Zoon+ waar te neemen. Za leefde MERSavtL , verre van luidrugrige vermaakneemingea verwyderd , en zyn hart gaf de voorkeus, aan deeze
ftilte boven, de dagen van ongebondenheid , dagen van !'chuld.
Maar dit hart was wel veranderd ; doch niet ongevoelig geworden; de Vriendfchap, de Liefde zelfs, hieldt 'er haare eifcben op. Hy zag de jonge MARIAtgNE, en (prak haar te dik wyis, om niet getroffen te worden door haare fchoonheid en
door haar. geest. Hy hadt deeze drift in de geboorte tragten
te (inooren : doe ,hoe was het hem mogelyk een liei:devlam te
verdooven; daar by dagelyks het voorwerp aantel duwde ,, in
!raat om dezelve met een oogfiag weder te ontfieeken-. Daar enboven was by in zyne Liefde verl'tout , door dien $LOR;IMEL
!hem, meer dan eens, hadt ]aaien blyken ,_.dat zyn aanzoek
by MARLA3NE hem niet zou mishaagen. Zo veel was 'er niet
noodig om een vuurig en verliefd hart te.bemoedigen.. Fly
durfde , deerbalven , bot vieren aan de zoete t'ervoeringen der
Liefde. Maan .deeze, M RSEVIL, die floute indringer,, by wieia
voorheen eene liefdesverklaaring een fpel was, durfde nauw ly!:s
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lyks avne oogen hiaten fpreeken. Zy fpraken , nogthans, hadruklyk genoeg om verflaan te worden, en niet; genoeg befchroo!nmdbe?ds om indruk te maaken. M RSEUIt, was zo betiinnelyk un den ommegang als eerlyk van gedrag. Zyne
Deugd was ongemaakt. Hy 'kon dansten , ver[ic ndt. de muzyk en liet tekenen : deeze begaafdheden waren tie inneemen..
der,dewyl hy ze alleen fcheen te gebruiken om tet vermaaken,
niet om te behangen. In 't kort, 't zy MARJANNE ge bekwaam beden van aaaj sEt u , ep de- onderscheiding , n^èt welke ty
behandeld aanmerkte als genoegzaam ona zyn gebrek aart
middelen op te weegen :'t zy ze baars Vaders oogaterken. doorgroixdde, 't zy ze meer met lasar hart dan ee.nigeaniterwer.
weggingen te raade ging,, Messetnt, verwierf de, ve klaaxing
van eene Liefde, die by misfebiere hadt opgewekt ,. eet by de
zyoe, hadt -durven openbaaren.
Welk eerre verrukking in de gofprekken. der 4;iel,i en; dig
zich• aan elkander ontdekt hadden ! De Liefde- van, M&RIAtuI
rebe^n verineerd d door de• bekentenisfe, en de levendigheid
va. haan ehara&er gaf 'er nieuwe kragt aan. Haar versband,
haar hart, toonden beva4ligheden, .door MERSEUIL nog niet ontdekt, en welke hy nergens anders vondt. Zy gebruikte, in bet
voorftellen haarer gevoelens, Bene vert andige openhartigheid,
e tellens de begeerte flerker deedt ontbranden , en ontzag
inboezemde.
ik zou reeds hebben kunnen, vermelden , dat, van o'erlang,
de twee Vaders het ontwerp: gemaakt -hadden, om. den band
hunner uriendfchap nauwer toe te haalen, door het Huwelyk
tusfehen MERSEUIL en MARIANNE. En de een en de. ander was
'er van onderrigt. DOR wUN hadt het van zyii pligt geagt,
-eer ky berigt kreeg van zyns Zoons ilegt gedrag y hem 'er. ver.
Í'eheide keeren, in zyne brieven, over te onderhouden. Doch,
,daar MZRSEUIL reeds ingewikkeld was in den maalftroom der
Jonge Heeren van zyn jaaren, hadt hy hunne gewoone taal
gevoerd, en geantwoord dat hy veel te jong was om aan
trouwen te denken ;, dat by daarenboven meer fmaaks in 't
ongetrouwde leeven voedt
DORMENON hadt 'er fierker op
aangedtOngen; en MERSEUIL, in de dronkenfchap zyner losban
zich zeer ongunilig en met onbefchaafde bewoordin--dighe.,
gen uitgelaaten over MARIANNE, die by niet kende. Een hoon,
wel geboet door zyne volgende eerbiedige liefde err berouw.;
doch MARIANNE hadt, ten dien tyde, een deezer brieven weeten te krygen , waar over haare eigenliefde zich, met rede zo
zeer geraakt voelde: zy bewaarde dien brief, mogelyk om 'er
.zich. van te bedienen , tot eene rechtmaatigen grond van weigering, als men haar wilde dringen raar§znu te trouwen.
Op zekeren avond, wanneer de Gellevea teer elkander openbartig zaten te praaten, ontdekte mAemANtin aan MERSnUIL
'F geen hy, zo goed wist als zy , dat men. haas hand beloofd
-
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lead aan den Zoon van D)RMENON; doch dat die Zoon, door'
zyn (legt gedrag, den haat van zyn Oom en van zyn Vader

zich op den halze gelaaden , en dat men zelfs, zints een ge
ruimen tyd , niets van hein vernomen hadt. „ Maar ," zei
MÉÀSEUIL, wat beevende, „ indien die Zoon eens weder op„ daagde, uw hart.....— „ Ach neen," viel MARIANNE
hem in de rede, „ by zal niet weder komen, men Relt vast
„ dat by ddod is ; en , daarenboven, is myn hart, door zyn ge„ drag, en 'den hoon my aangedaan , zo zeer afkeerig, dat ilk
„ het hem ' nooit zal vergeeven ! " =--- Deeze woorden deeden MERSEUIL zidderen. MARIANNE toonde hem den agtergehouden brief, en reikte dien met deeze woorden ' over. —.
,, Zie daar , lees hoe by my behandelt, — my, die hem
„ nooit eenlg leed gedaan hadt; my, die tot zyne Egtgenoote
„ gefchikt was! Neen, -- ik kan geen Man trouwen, die
my verfmaad heeft!" ----' MERSEUIL herkende dien brief
maar al te wel: by zou de beledigende woorden met zyne
traanen en bloed gaarne hebben willen uitwisfchen. Zyn hart*
(want vrees' vergezelt altoos de Liefde,) werd door de grootfie' ongerustheden gefolterd: by merkte de taal van MARIANNE
aan ; als een vast befluit tegen hem genomen. Hy antwoordde
alleen met afgebrooke woorden ; het verfiaanbaare en zamen hangende kwam hier op neder. „Ach! fchoone MARIANNE 1
„ zyne knaagingen hebben, ongerwyfeld, zyne misdaad ge„ boer! , en by is genoegzaam geftraft , als by de hoop , om u
te . mogen bezitten, verlooren heeft !" ---- „ Kom," hervatte MARIAiNNII, „ laaten wy met langer fpteeken' van deezen
„ -Brief, die ons. beiden mishaagt."
Eerlang liet FLORIMEL , naa deswegen met DORMENON geraadpleegd te hebben, MERSEUIL by zich komen, en Aprak met
hem over het Huwelyk met zyne Dogter. MERSEUIL ontving
• die aanbieding met verrukking ban vreugde, en men bepaalde
op dien eigen dag de Huvrelyks- Voorwaarden te tekeneb.
Wanneer men 's avonds zamengekomen , en MERSEUIL gereed
was om te tekenen , dagt by niet langer onbekend te moeten
blyven, en beefde om zich bekend te maaken. Nooit was by zo
ontrust, nooit zo bevreesd: kommer en bezwaardheid waren
op- :zyn aangezigt te leezen. Men vroeg de rede. „ o, Myne
„ Weldoeners!" borst by uit, „ vergeef het my, dat de droef,, heidi my fchynt te vermeesteren op het gelukkigst oogenblik
myns leavens. Aan myn geluk ontbreekt eene toeflem„ ming. "... —. „Welk eene toeftemming?"fprak FLORIMEL,
„.die van een Voogd? Gy zyt immers Ouderloos ?" --„ Hoe,"
vroeg DORMENON , bykans te gelyk, „hebt gy een Vader?"„ Ik weet her niet," antwoordde MERSEUIL, zich voor DORMEr
NN nederwerpende, --. „ ik weet het niet of ik een Vader
„ heb. Gy,.gy alleen kunt het-my zeggen. Gy ziet den ftraf„ fchuldigen MzRsEurr, , die uw haat en uwe verzaakl'ng .ver,, dienel
,
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,t dietid heeft, voor uwe voeten. -- Ik heb eene nieuwe leevens;; wyze willen aanvangen , my zelven over myne misflagen
„ ftraffen,.en die boeten. Gy hebt my gezien, niet hoedanig
, ik was , maar zo als ik vervolgens alle de dagen myns lee„ vees zyn zal 1" --- Dus fpreekende hieldt by zyne oogen
vol traanen op zynen Vader gevestigd, als een, die het vonnis
des doods, of de veyfpraak, van zyne lippen, wagtte. DORMEIaoty
bekwam van zyne verflagenheid en verbystering. Zyn hart
kon zulk een vertoon niet weder(laan ; by viel in de armen yn
MERSEUIL , mengde zyne traanen onder die zyns Zoons ; en,
het niet genoeg oordeelende hem vergiffenis te fchenken, be..
dankte die goede Vader hem, dat by,, op die wyze wedergekeerd,
als 't ware hem zyn Zoon weder ge(chonken hadt. FLORIMEL
fehreidde met zyn Vriend en Schoonzoon
MARIANNE ver
-brandeoglikyhaten,Brf;Huwlyk
't, geen vier Perfoonen teffens, hoogstgelukkig maakte, werd ,
met eene vreugde , daar aan geëvenredigd , gevierd. De
Oom, die dit nieuws met zq veel verwondering als genoegen
veríl ondt , maakte alle zyne goederen aan het jeugdig Paar.
.

WEELDE, DE BEUL DER VERMOGENDEN.

Trop heureux le mortel , dont la fage balance,
Donne un juste equilibre a fa noble depenfe,
Qui fait avec l'eclat joindre 1'utilité
L' abondance au. bon gooit, au plaifier la /anti!
oordeelt over de voorwerpen niet naar derzelver weezenMen
lyke goedheid , maar volgens derzelver zeldzaamheid. In

de Kun(len^worden de eenvoudige fchoonheden al te zeer ver
wil, zonder ophouden, het Werk der Natuure-finad.Me
verbeteren; beuzelagtige vercierzelen misvormen 't zelve, en
maaken het onkenbaar. Van hier de grilligheid, die gel adig
de. gedaanten verandert en nieuwe modes invoert. De (maak
wordt niet voldaan , maar gedood ; en, in (lede van eene treffende verfcheidenheid, brengen kostbaare grilligheden niets an.
fiers dan wanfmaak voort. — Ziet daar de rede waarom alles , zonder reden , ten allen oogenblikke verandert. --- De
Ryken, de Vermogenden , vinden zich welhaast in den rampzaligen toeftand gebragt van gevoelloosheid, voor alles wat hun
omringt. Hunne Huiscieraaden zyn niets meer dan eene fleeds
verwisfelende opfchik ; hunne Kleeding is een dagelykfche overlast; hun Maaltyden een vertooning van Spyzen en Dranken.
De Overdaad plaagt hun, gelyk 't Gebrek den behoeftigen.
Onlangs bevond ik my aan tafel van een zeer vermogend
.

fleer. —. Hy zugtte. — Wat fchort u, was myne vraag,
Gy
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Gy zyt niet ziek, gy leeft in onbek ro mpen Raat; uwe Vrouw,
uwe Kinderen, zyn gezond; geen onheil dreigt u, noch hun.
Icy fprak geen woord; maar gaf my een Appel over van
ongemeene fehoonheid. Ik fneed dien open. Een worm
knaagde het binnenfte. My knaagt , fprak by toen,
ook een worm; doch dezelve is onzigtbaar. Meer kwam 'er
Diet uit.
Niets , in de daad, plaagt de Ryken meer dan de aaneen
hunne zotte verkwistingen: zy gaan Reeds ver-fchakelingv
dan zy " willen. De Weelde heeft zo Ichriklyk kostbaare-der
gedaanten aangenamen , dat 'er, om zo te fpreeken, geene
middelen zyn, of zy kunnen door dezelve worden uitgeput.
Zonder den ftrengen Zederneester uit te hangen, mogen wy
Vrylyk zeggen, dat geene Eeuw verfpillender geweest is dan
die, welke wy beleeven. Men verteert alle zyne inkomften,
alle zyne winlien, en ifeekt van de hoofdfom af. De een
zoekt den ander te overtreffen in eerie fchandelyke overdaadigheid. Rn om zich op te houden in eene hoogte, welke
men , met infpanning van alle zyne vermogens, bereikt heeft;
wordt het noodig de toevlugt te neemen tot middelen die ons
veragtlyk in onze eigene oogen , en by anderen gehaat, maaken.
Hoet kan men niet eeten, fniaaklyk eeten, en goeden tier
houden , zonderen prachtig tafelfervies, dat handen vol gelds
kost, en één mistred van een knegt in ftof kan vergruizen ?
Is het noodig dat het Zilverwerk, om vooral niet ouderwets
te zyn, 's jaarlyks verandert, en het hoogloopend fatfoen 'er
by verlooren worde ? Behoeft men een Hofmeester, die, net
en kostbaar uitgedoscht, agter den (bel (laat om alles aan te
reiken, en die fchatten' fpilt om u Naageregten te vervaardigen , waarvan men bykans niets gebruikt ? Zyn 'er eene
menigte van Dienstbooden noodig om flegter gediend te worden dan van een minder getal ? Moet men zulk een ('tal vol
Paarden houden , om eenige bezoeken in de Stad af te leggen , een klein toertje na buiten te doen?
Hoe groot is de buitenfpoorigheid der verbeeldinge niet ?
Zulk een bedryf moge zommigen kinderagtig voorkomen, doch
het is meer. Om deeze zelfsgezogte Blenden ie verkrygen en
te behouden , begaan de Grootgin alle die laagheden , welke
den Mensch vernederen ; en die menigte van kleine misdry.
ven , welke den Ryken de vrede met zyn eigen hart ontzeggen.
Men herinnere zich AFtctus , die alle de dieren, uit alle oor
aarde verzameld, welke op zyn tafel (tonden , niet-denr
kon noemen. Zyn Slaaf at den brok, die gebrek aan honger hein
belette te gebruiken. Hy nam vergif in, om dat by , zyne
rekeningen'naaziende, bevondt ilegts tweehonderd en vyftig
duizend Ponden over te hebben , en vreesde van Honger te
zullen (erven.
DE
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(Eene waare Franfche Gefchiedenis.)
* , een ryk Woekeraar , hadt door een Smit een yzeTren* ,deur
hiaten maaken voor een kelder, waar in hy zyn
#

goud en zilver opeen ftapelde : dagelyks ging,hy 'er in, om
den Mammon te offeren. De inaaker van het kunftig flot hadt
hem gewaarfehouwd , zorg voor 't zelve te draagen: dewyl
het , agter hem toevallende , hem onvermydelyk zou doen
omkomen in den knip, dien hy voor anderen zette.
Verfcheide jaaren verliepen 'er, en de onverzadelyke Woekeraar zag, niet het ílreelendst genoegen , zyn fchat íleeds
toeneemen. De opeengehoopte zakken te tellen, nieuwgevulde daar by te voegen, \vas zyne geliefdfle bezigheid. Op
zekeren dag , den eerdienst aan zyn Afgod afleggende, hadt
b y , te vol drifts , verzuimd het- flat te rug te zetten. -Het flaat agter hein toe; en by vindt zich in dien duisteren
Tempel opgeflooten. Hy roept , hy fchreeuwt ; maar dit hol
was voor anderen ontoeganglyk, en zyn flem kon de ooren
van geen menscb bereiken. Hy zit neder op zyn goud. en
zilverftapels , door honger , dorst, en wanhoop beftreeden : hy
fterft woedende, te midden van fghatten , die by nu, voor een
dronk waters, en eene beete broods, wel zou hebben willen
geeven. Welk een harde, welk een langduurige firaffe. De
opbeurende gedagtenis van ééne weldaad troost hem niet in
deezen akeligen toe(}and.
• Men zoekt overal. — Niemand dan de Smit weet het
heimlyk verblyf,, ter Schatverzamelingervaardigd. .. Deeze
hoort eindelyk dat de Heer T * * , * veilh1st wordt. Hy vermoedt wat 'er gebeurd is, en ontdekt de verborgene Schuil
veel moeite en geweld wordt de yzeren deur-plats.,Me
(lukken gebrooken. Welk een verfchriklyke vertooning ! Men vindt den Woekeraar, van gebrek en. woedend
g eftorven , met afgeknaagde vingeren, op zyn (chat uitge.
strekt liggen.
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MENGELWER'K^
TOTFRAAYE LETTEREN;KON5TEN FN WETENSCHAPPEN
BE T1tERKELYK.

VERHANDELING OVEIt DE WAARE TROOSTGRONDEN
BY TREFFENDE STERFGEVALLEN..

Geen ongeval, boe groot, waar in geen. troosttaal geld,
Zo onze ziel in 't leed op God betrouwen ílelt.
VAN MERKEN.

n etbetrekking
geloof aan God, dat ons, door de rede, en de
waar in wy tot hem, als onzen Schepper,

Onderhouder en Weldoener, flaan, zo ferk wordt aangeprezen , en in zyn woord, ' als onze onvermy^delyke pligt,
van ons gevorderd wordt, eischt onnwyfelbaar, dat wy
liet zelve , in onze daaden , door fpreekende bewyzen ,
aan den dag leggen. Het is toch niet genoeg, dat wy
zeggen in God te gelooven;
maar, wy moeten ons
geloof betoonen , daar in , dat wy fill berusten in, zyne
regeering, en eene onderworpen goedkeuring aan álle zyne
Hoe moeilyk de paden zyn die wy
wegen geeven.
moeten bewandelen ,
hoe veele tegenfpoeden ons
welke tegeuftanden wy in de uitvoeontmoeten, '
ring onzer oogmerken ontwaar worden,
dat alles
moet by ons het vermogen niet hebben, dat wy zouden
nalaaten, Gods wegen, als altoos wys , te aanbidden;
neen, onze werkzaamheden moeten dezelfde blyven,
en derhalven, behooren wy needs in een leevendig vertrouwen te verkeeren, dat Gods handelingen , altoos , ten
onzen beste, zullen moeten medewerken, en niet zonder
gewichtige redenen, ten aanzien van ons zelven, of anderen, zo, en niet anders, hoe duister ook voor ons oog,
hébben moeten weezen, als by die gericht heeft.
Intusfchèn zien wy ons dikwerf in zulke zwaare en treffende gevallen ingewikkeld, welke ons al ligtelyk toefchynen , dat, of niet te ontknoppen zyn, of geheel geen
wysheid in de Godsregeering aanduiden, en, van hier, ons
geloof in gevaar brengen van te wankelen, en onze Stand- By voorbeeld, men
vastigheid van te bezwyken.
ziet, dat een braaf, godvruchtig, en geleerd man, die
-
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niet alleen voor zyn gezin, maar voor eene geheele maat
waar onder hy leefde, ten hoogften nuttig was,-fchapy,
en niet gemist fcheen te kunnen worden die , boven dien, met geen tydelyke middelen, maar met een tal
kroost gezegend was, welk enkel van zyne inkoom--ryk
fien , die hy door arbeidzaamheid verzamelde , beftaan
moest; dat, deeze man, die; tot aller genoegen
en nut, eenen hoogen ouderdom fcheen te moeten bereiken, in den vaag van zyn leven, van zyne tedergeliefde
Gade, van zyn minnend' kroost, van zyne hem achtende
naastbeltaanden en medeburgers, onverwachts afgefcheurd
wordt, en dat daar door, hunne hoope,uitzicht en troost,
geheel wordt weggenomen en verydeld. Of, dat
twee pas getrouwde echtelingen , wier geluk, door de
eerstgemaakte vereeniging, fcheen volnaakt te zyn , en
wier groot(le genoegen beílond , in de aankweeking en
vermeerdering van hunne onderling gevestigde liefde,eensklaps . hunne rechtmaatige blydfcbap in de groot(le droefbeid veranderd. vinden. De dood koomt, treed in 'hun
huis, en rukt, aan Bene, geweldige ziekte, den man, van
de zyde zyner vrouw; -- of, doet de vrouw, van baare eerst vrucht bezwangerd, met, of zonder het zelve,
fneeven. Of, dat anderen het eenigtle pand hunner
trouw verliezen, op een tyd , dat de ontwikkelende geest
aangroeiende ligchaamskrachten alle§ goeds-vermogns,
deedet hoopen. ----- Of nog anderen, verliezen hunne
Kinderen, met veele fmarten gebaard , vóór dat zy het
licht van de duisternis hebben kunnen onderfcheiden , en
mitsdien, zonder dat zy, voor hunne moeite en fmarte ,
Benige belooning, in de genoegens van een vrolyk opwas fend kind, rykelyk te vinden, hebben mogen fmaaken.
Deeze voorbeelden, uit veelen genomen, waar mede dezelven zouden kunnen vermeerderd worden, gebeuren dagelyks onder ons oog ; -- en niemand, of hy zal
ze ,onder zyne goede bekenden of aanverwanten, aan zyne verbeelding kunnen verleevendigen: deeze gevallen , en meer anderen van dien aart', zyn her, welke ons
geloof aan God, op eerre zeer hevige proef zetten, en
ons dikwils in gevaar brengen, om, tegen zynen wil, onvergenoegd te murmureeren, en zynen weg te betwisten.
Het onderzoek, waar toe wy deeze, en eene volgende
Verhandeling, inrichten, is enkel gefchikt, om op te fpooren , de bedenkingen, welken in die , en zoortgelyke , harttreWende ongelegenheden , ons best kunnen opbeuren, en
ver?
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vertrooster., en ons geloof aan God, tot onze bemoediging, doen werkzaam zyn.
'Er zyn, in het plan der eeuwige wysheid, zo veele
gebeurtenisfen beraamd, die tot het doel van God, de eet
en verheerlyking van zynen naam, moeten medewerken,
welken, wanneer ze op deeze waereld worden uitgevoerd,
geene blyken van Goddelyke wysheid voor ons fchynen
op te leveren , alleen , om dat wy het verband niet kennen, waar in ze, toet betrekking tot het geheel, ftaan,
en onze onkunde, onze weinige ervaarenheid, van Gods
onnagaanbaare wysheid, niet in flaat is, de redenen daar
voor te kunnen ontdekken. Ons verftand toch is te zeer
bepaald om de wegen van Gods Voorzienigheid en Regeering , in hunnen t' zamenhang en verband, in te zien:
wy moeten daarom die deelen dcrzelve , welke ons
oubegrypclyk voorkomen, niet verachten, en God laste
maar, integendeel , dezelve met eene heilige eerbiedig-ren,
bewonderen en aanbidden (*). Wy moeten, ten-heid
einde tot die gemoeds.aaudoening •te geraaken , ons zelven
overtuigen , dat 'er, tot de wyze regeering deezer waereld, verborgene, en duistere , wegen van Gods Voarzienigheid vereischt worden, die zotns zulke onverwachte uit
opleveren, die ons verbaazen, onze verwonde--komiten
ring en ons verftand aandoen, en aandoen Tullen, tot zo
lange ons meerder verlicht begrip en 'vatbaarheid , in de
eeuwige gelukzaligheid, ons de wyshe d en goedheid daar
van leert erkeihnen en inzien (t). Bevinden wy ons ooit,
in een of andere der voorgeilelde omftandigheden, --en bemerken wy, dat ons hart, om onze ontevredenheid
aan te kweeken , en de voorgemelde waarheden haar
kracht te beneemen, ons inboezemt, hoe veelen eenen
hoogen ouderdom bereiken, die pesten en verdervers voor
den burgerífaat, verkwisters hi nner goederen en bezittingen, of, door flechte zeden, voorbeelden van verkeerdheid, en verleiders hunner medemenfchen zyn; dan
(*) Hornig, niets by geval. bl. 349.

moe-

(t) Daar wy ons ter deezer plaatze in geen Betoog over
deeze gronden kunnen uitlaaten , vermits het tegenwoordig
oogmerk alleen maar vordert, die waarheden te veronderftel.
len , _wyzen wy onze Leezeren , die daar van meerder begeeren te weeten, tot de Verh. van Dr. Slierlok, over de Godd.
Voorz., alwaar, in het Ode Hoofdit. met 1l. 177, dit $tt
breeder uitgehaald en betoogd wordt.
O2.
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moeten wy, tegen deeze bedenking, wel op ótize hbédé
zyn , en dezelve in onze harten geen itigáilg dben vitïden , als ontfpruiteilde uit, het ongeloof .'dat ons fta.g
vati God poogt af te trekken , en te itluisreren in de
boeijen van de v, rfoeielykfte wanhoop;
Dat deezd
blyven leeven, dat andeten flerverl, Is beide Gods welbeHagen, berust op de wysfté gronden, en gefchiedt ter bevordering en bereiking van de nuttig[te einden.
Schoon wy niet voorgeeven , altoos de redenen te kun hen opfpooren, waarom Menfchen van Plecht gedrag, van'
een verkwistender áart, tot ons verdriet, eii, ten onzent
koste en fmart, gefpaard worden, kan echter eene aan
-dácht-lgebfouwinvazk,erglyinvab
zondere onm(tandighéden daar mede verzeld gaande, ons
soms, in zulke gevallen, veel wysheid doen ontdekken.
God kan dit goedvinden, ter beteuteling van onzen hoogmoed, -- om onze vermaaken in te binden, om ons
]fart niet te veel aan de genoegens deezer waereld vast te
ibuáken, 't geen gemakkelyker gefchieden zoude, indien*
'et niet 't 'een of aiider was, dat onze tydelyke vreugd
Ieem4gde eti floorde, --- en eindelyk, om ons te beproesett, hoe wy ons, omtrent dezulken gedraagen, en van
onzen piigt kwyten, zullen. Laaten wy, in plaatze van
ons aan zulke bedenkin g en toe te geeven , wanneer ons
eutydig onze Ouders, Man, Vrouw, of Kinderen, ontriooinen wotden , dilzen Geest inprentén, en tot ons hart
zeg etl: -- „ 't is God, in wiep ik geloof, die dit
béthert - en al Zyn doen is majefteit en heerlykheid ; —
èn .derl^ialven , hoe weinig ik, met myn zwak en eindig
treri}annd„ dit als nog bevroeden eti zien kan, ik houde
'dear aan vast, dat zelve deeze bittere rouw , ten nutte
'bátr de overledene , of van my , moet firekken.
Ik geloof, op den grond van Gods getuigenis: — en indien ik nu reeds den Schakel aller dingen, doorzien kon,
én van alle Gods wegen reden wist te geeven, was het
geeft geloof meer , waar in ik op, deeze waereld, leeven
moet: — dit, de wysheid Gods in alle zyne handelin-gen uitblinkende, zal my de eeuwigheid eerst ontzwachtelen , en tot verliomming doen zien; — en dáárom ,
]roet ik, door eerbiedig te geldoven, in deezen Pant, alleen berustenden troost verwerven, om myne loopbaanec
Dit is de weg,
gelukkig ten einde te brengen."
niet Hechts tot eene bedaarde ruste, maar ook , tot bereidvaardige geneigdheid om Gods wil goed te keuren. En
-

als
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ais men zo verre gevorderd is , dan ontdekt zomtyds ons
ichen)erend oog zelve, of terftond, of van achteren , eenige, redenen, welke ons die wysheid reeds eenigermaate
aan den dag brengen. B y voorbeeld , — 'er liaan
zwaare. rampen, 't zy dan dat die meer byzonder tot een
of ander huisgezin bepaald zyn, of wel de geheele maatfchappy, waar in wy lee ven, betreffen , te gebeuren, in
welke de overledene van naby zonde hebben moeten deelen, doch waar toe zyn meewaarig, gevoelig, en ligt bewoogen , hart niet beftand zonde geweest zyn , en het geen
hem dus veele aandoeningen, grievende fmart, en innigst
leed, zonde hebben veroorzaakt.

Of, zyne krach-

ten, zyn lighaam of geestvermogens, waren aanhoudend'
niet gefchikt, tot uitvoering van het zwaarwichtig werk
waar onder hy zich gebukt hadt, en dus zonde mogelyk,
uit zyne genadige werkzaemheid, een zwak lighaam, een
^twynend ellendig leven , gevolgd hebben.
Of,
hoe fchoon zich ook voor eenigen tyd de zaak liete aan
vervolg van achteren gebleken zyn -zie,n,htgudby
dat de twee vereenigde harten niet gefchikt waren tot
een aanhoudende nauwe verkeering en zamenleeving, eii
dat dus, uit de langere flandhouding van dien echt, oneensgezindheid , liefdeloosheid, en onrust, zonde voortgefprooten zyn.
Of , mo gelyk was de een of ander van hen niet bekwaam om de Kinderen Godvruchtig
en Deugdzaam op te voeden.
En waarom zouden
}vy zelven, als wy zo dachten, in Gods wegen, geen
wysheid ontdekken kunnen ? Elk die rich in de onge,Iegenheden bevindt, kan best daar naar onderzoek doen,
om dat hy alleen nauwkeurig alle de byzonderheden weet,
iie 'er met betrekking tot de overledene hebben plaatze
gehad, en waar uit alleen de redenen tot billyking van
Gods wegen, voor zo verre die uit tydelyke omftandig-beden te haalen zyn , moeten worden afgeleid.
Wanneer wy alleen luisteren naar de ingeeving onzer
drift, die ons by geen redeneering doet [dal haan , maar
llechts blyft hangen aan de fmart, welke het uiterlyk ver.
lies , in ons bettaan , verkeering, en genegenheid veroor
zaakt, dan is 'er niets te vinden, dat ons noopt, om
Gods macht te aanbidden, en hem , in den treurweg,
welke hy met ons inflant, te verheerlyken.
Doch
wanneer de eer[le ogenblikken, waar in wy meest gevoelen, verdweenen zyn, en wy tot voorige kalmte en fiille
rust zyn wedergebracht, dan wyst . gns hart ons dikwilp
zo
03
-
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zo, veele troos+gronden aan , dat wy gemakkelyk Gods
majefteit bewonderen kunnen. - Ook blykt al veel
uit de gevolgen , dat de ongevaljen niet zo treffend'-tyds
zyn , als het zich in den beginne doet aanzien; --- of,
dat God zelve zulke middelen verfchaft en daar fielt ,
welke in Raat zyn, het geleden gemis te vergoeden. --Hy geeft, by voorbeeld, eene bitter bedroefde Weduwe,
eenen braaven Zoon, die met lust en yver haare zaaken
behartigt , en haare bezittingen, meer dan te vooren,
door zynen gunftigen zegen, doet aangroeijeu en vermeerderen. Of wel, zo zy geen Kinderen heeft, welken daar toe bekwaam zyn, verleent by haar andermaal
een wederhelft haarer liefde waardig, en in wiens omhelzing zy met Vergenoeging haare dagen eindigt. En zo
zyn 'er, buiten deeze , veele middelen, waar door God
het leed verzacht, en de fmarte vermindert; het geen ons
byzonder moet aanzetten, om onze droefgeestigheid, voor
al in den beginne, niet onmaatig bot te vieren, maar zo
veel bedaardheid van Geest te bewaaren, als immer mogelyk is.
Ter volkomener gerustflellinge onzer Ziele ,moeten wy,
ly de reeds voorgedraagen bedenking , nog voegen de
overweeging , dat onze eigen verkeerde werkzaamheden
van al te flerke verkleefdheid aan het ons ontnoome voorwerp, 't zy dan Echtgenooten, Ouders of Kinderen , die
wy buitenfpoorig en ongeregeld lief hadden, de Goddelyke wegen billyken , daar die, ten onzen nutte , en ter
beproeving van ons geloof, en aankleeven in en aan Hem,
ons dezelvg doet ontbeeren. Laaten we deeze
denkbeelden een weinig uit een zetten, om te doen zien,
boe ze tot troost, en tevens tot een lil berusten, kunnen
medewerken !
Wy moeten God boven alles beminnen ! en de
liefde tot alle andere voorwerpen , moet daar in hun
grond vinden! Zonder God, tot onze hoog(le liefde, vertrouwen, en genegenheid te hellen, zal ons alles
nib lukken, en wy dooien om, in verbysterde dwaalfpoo.
ren. Onze liefde tot anderen , zal ze oprecht,
beftendig en deugdzaam zyn , moet ze uit de liefde tot
God voortwellen. Doch , hoe menig is 'er, die de
liefde Gods verwaarloost , en zyne genegenheid , omtrent tydelyke en ftoffelyke weezens, eenen al te hoogen
top doet bereiken. Dit heeft boven alles plaats,
wanneer wy, of in min, of in vriendfchap, blaaken.
't Is
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't Is dan al ligt , als ware 'er geen God die ons gefchapeli heeft , en iedere dag voor onze nooddruft zorgt.
Onze vleeefchelyke liefde , voor al wen de zon van voor
ons befchynt , doet ons het eenig al , in onzen-fpoed
geliefden afgod , vinden , waar voor. wy al te verblind
nederknielen , en hem aanbidden. Te midden onzer verliefde Ronden, — dan, als onze boezem van een
edel vuur van liefde gloeit! — bepaalen wy ons eeniglyk tot het beminde voorwerp , en zyn wegens niets
meerder bezorgd , dan om het zelve niet te verliezen.
Niet , dat God eene tedere min , zuivere genegenheid, en vuurige liefde, wraakt; ---- integendeel, by
gebiedt ze , en belooft zynen zegen , daar de liefde be$endig woont: --- maar, deeze moet altoos ondergefchiktzyn aan de liefde Gods , en daar aan geen verhindering toebrengen.. lu die oogenblikken, moet ons hart
in dankbaarheid , en aanbidding, tot God uitgaan, ten
einde hem te, fineeken, dat hy ons wil bewaaren , dat wy
aan de middelen van ons geluk , of aan de voorwerpen
die het zelve uitmaaken , of daar aan veel toebrengen ,
niet te zeer gehecht mogen zyn , en dat hy onze ver
zodanig wil doen uitvallen , dat de opperfte-bindtes
liefde, die wy hem in alles verfchuldigd zyn , daar door
niet koome te lyden. Dit- is de weg ; om onze
liefde goedgekeurd , en met Gods aanhoudenden zegen ,
vereerd te zien. Maar , geraakt door een tegenovergeield gedrag, God, de Rotsfleen van ons heil! in vergeetelheid, -- wordt ons geloof, door geen vermaaningen,
van ziekten, of (andere onheilen , die ons toegezonden
worden, levendiger, dan behaagt het zoms der Voorzie
zelve te beproeven, door ons die voorwer--nighed,t
pen 5 waar in wy, met achterilelling van Hem, al onzen
lust en eenig welliehaagen vonden , ons fchielyk , en , als
met eenen flag, te ontneemen, om daar, door, onze liefde tot hem te doen wederkeeren , en ons te rug te brengen, van het verkeerde fpoor, dat wy tot ons eigen ver
dit nieuw, voor ons gevoelig, en-derfbtn.Do
fpreekend bewys, wil by ons doen zien, dat op niets ,
dan op God alleen, veilig ons vertrouwen berusten kan.
Dit moet dan , indien wy immer fmartelyke ilerfgevallen
ondergaan moeten, onze troost zyn, dat God vaderlyk,
fchoon voor eenen tyd, zeer grievend, kastydt, -- dat
wy ons die roede waardig gemaakt hebben , en dat by
ze tot onze weezenlyke verbetering gebruikt. -- Want
04
dit
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dit toch is een onaffcheidelyk uitwerkzel van Gods beflrafliing; -- ontneemt hy ons het eenige tteunzel, waar
op wy zeker leunden, --- ontzegt hy ons de fchuilplaats,
waar in wy onze veiligheid zochten; — ons hart mist
op de waereld alles , geen natuurlyk voorwerp neemt
daadelyk die ledige plaats in , — maar ons inzien op
God wakkert op, — ons geloof in Hem wordt leeven-•
dig, -- onze hoope wordt aangezet, en doet een ftil
berusten , in Gods wil, met een vertrouwèlyke overgaave
aan Hem , gebooren worden. Dan fpreekt het getroffen
hart : „ Innerlyk íchaam ik my, 8 God! dat ik
myn hart van U afgetrokken , en geheel aan het fchepzel verkleefd had! — dat myne genegenheden tot onftandvastige en wankelbaare dingen waren overgegaan !
— dat ik U niet in erkentenis, in aandenken, gehouden heb! Rechtvaardig, 6 God! — rechtvaardig, ontneemt Gy my, het pand myner liefde ! Ik was
het onwaardig, om dat ik U vergat! — maar, zie nu ,
b Ontfertner ! myne traanen , — verzacht myn leed ,
— troost my, in myne bittere rouw, . en ont1leekt, in myn koud en onverfchillig hart, eepe hemelfche
liefde tot U,
een brandend verlangen naar de invloeden en het geleide van Uwen Geest !
en eerre
heerfchende zucht naar de wooningen van het eeuwig
licht !
Zo ziet men, dat íáe tuchtende hand Gods voor ons
nuttig kan zyn , en dat zyne Goddelyke eigenfchappen
daardoor worden opgeluisterd. Gelukkigen zy,, by
wien de kastydingen tot verbetering firekken !
„ Zalig toch is de Man die verzoekinge verdraagt : — want
als by zal beproefd geweest zyn , zo zal by de kroone
des levens ontfangen, welke de Heere beloofd heeft den
geenen die Hem lief hebben (*)." Hy, over wien God
zyne hand opheft, en die nedrig, in verbryzeling des har
Jezus Christus zynen Zoon , te rug-ten,oHmi
keert., en zich, wegens zyne misdryven, verootmoedigt,
dien "zal Hy ook zeker aanneemen , in zyn tydelyk ver
troosten , in zyne bezitting zegenen ,en, in zyne vol -lies
Genade, dubbel doen wedervinden, dat by door-heidvan
den dood ontbeert ! En welke grond van troost,
welke broil van bemoediging is dit niet!
B.

(*) 7acobus I. vs. ia.
PROE-
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PROEVEN MET DE NUX VOMICA IN DE VALLENDE ZIEIt TE.

Door j. SIDREP4 (*).

Jongeling van dertien jaaren, van een zvvakkelyk
EenLigchaamsge(lel,
wierd ir; de maand O ober 1778,
trekkingen bevallen, die in korten tyd zeer he-

met ligte
vig wierden. De gewoone Geneesheer, als mede de Ouders, vielen op de gedagten , dat . hier wormen . aanwezig
waren, te meer daar niet alleen de Lyder reeds in zyne
vroegtle jeugd daarmede was behebt (geplaagd) geweest,
en by telkens vóór den aanval, pynen op de Borst en
in den Onderbuik gevoelde. Ik gaf hem, ten dien
einde , zagte en vervolgens flerke wormdryvende middelen, en bovendien nog van tyd tot tyd braakverwekken-.
de. en purgeermiddelen :- dan dit alles was vruchteloos,
de ' Lyder kreeg zomwylen tweemaal 's daags aanvallen
van Stuiptrekkingen, zonder dat men Benige verdere tekenen van wormen befpeurde. Vervolgens gebruikte de Lyder den gautfchen winter het Seltzer-water. In
de maand February 1779, wierd de Ziekte zo hevig, dat
'er dagelyks vier a vyf aanvallen kwamen , zonder dat
men den aanval door Benige voortekenen konde vermoeden. Dit echter fcheen vreemd te zyn, dat, wanneer iemand den aanval konde voorzien, en men den Lyder terftond in de vrye lucht bragt, de aanval oogenblikkelyk verminderde of geheel ophield. - Voor 't
overige konde men niet bemerken, dat verandering van
fpyzen, of eene fterkere of zwakkere beweeging , nog de
honger, nog het eeten, eenige verandering in de Ziekte
veroorzaakte. Vermits nu de beste Geneesmiddelen geene hulpe aanbragten, liet ik den Lyder tweemaal
's daags, agt grein van de Nux vomica inneemeti, niet dat
gewenschte gevolg , dat , na verloop van veertien dagen ,
de
(') Ala Medicorum Suecicorum. Tom. I. Upfal, 1783. Hier
vind men nog meerdere Waarneemmgen door den Heer smRrri
medegedeeld, welke bewyzen, dat by Menfchen dit middel
onder de werkzaamtle Antifpasmotike middelen behoort; maar
wy moeten 'er ook byvoegen, dat men de grootfte omzichtigheid daarby in acht te neemen heeft, en niet dan in zeer
geringe hoeveelheid moet toedienen.
Os
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de Lyder volkomen herheld was, en zig ook den gant=
fchen volgenden Zomer wel bevond.
• In de: maand O&ober, (lelde zig wederom een ligte
aanval in; dan, doordien de Ouders hem tertlond wederom het poeijer van de Alux vomica gaven, zo bleeven ook
de aanvallen tertlond weg, en de Lyder bevind zig óp
dit oogenblik volmaakt wel.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN ZWARTEN SPECHT , ALS
MEDE VAN DEN BONTEN, DON GROOTEN EN DEN
KLEINEN.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)
foort van Spechten, in Europa voorkomenD ede,tweede
is de Zwarte Sp echt; in 't Latyn, Picus Maximus

en Picus Niger; in 't Italiaansch, Picchio; in 't Fransch,
Pic Noir ; in 't Hoogduitsch , Grosfer Specht en Schwartzer Specht ; in 't Zweedsch, Spil kraoka; in 't Noor
Sort fpcet; in 't Poolsch , Dzieciol nayzviekszy; in-wegsch,
't Engelsch, Great black wood-pecker geheeten.
1)eeze foort van Spechten fchynt aan Benige byzondere
Landen, en bovenal aan Duitschland , bepaald. De Grieken kenden niet te min, even als wy, die Poorten van
Spechten., ARISTOTELES duidt ze alle aan: de een zegt
by is kleinder dan een Merel, dat is de Bonte Specht; de ander veel grooter dan een Merel, door hem elders
xotaec genaamd, deeze is onze Groene Specht; de derde
bykans zo groot als een Hoen, 't geen men van de langte,
niet van de zwaarte, des lichaams moet opvatten, deeze is
geene andere, dan onze Zwarte Specht, de grootfie van
alle op het Oude Vasteland (*). Dezelve- haalt zes duimen van den tip des, Beks tot het uitertte van den Staart
genieeten : de Bek , twee en een halve duim lang, is
hoornagtig van kleur; een helder roode Kuif dekt den
Kop; de Pluimadie van 't geheele Lyf is donker zwart.
De Hoogduitfche naamen van Kraefpecht en van Holtzkrae.
Kraai-Specht en Hout Kraay,, geeven tellens de kleur en
de gehalte te kennen.
Men
(t) ARISTOTELES lijst. Animal. Lib. VIII. Cap. III, en Lib.
2X. Cap. IX.
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Men vindt de Zwarte Spechten in zeer hoogopgaand. ge.
boomte, 4,op de Bergen in Duitschland , Zwitzerland , Voigtland; in veele Landfchappen vats Frankryk zyn ze onbekend , en zy onthouden zich fchaars in vlakke Landllreeken. WILLUCHBY verzekert, dat men ze in Engeland niet
aantreft; indedaad, deeze Boschvogel zou een al te bloote eu van geboomte te onvoorzien land moeten overtrek
oorzaak alleen kan hem uit Engeland hou--ken:dz
den, als mede uit Holland, waar men verzekert, dat dezelve niet voorkomt : want men ziet hem in veel Noord..
lyker Gewesten, tot in Ziveeden; 'doch men kan minder
raamen", waarom by zich niet in Italie vertoont, waar ALDROVANDUS verklaart , dien Vogel nooit ontmoet te heb
-ben.
In de Landen, waar de Zwarte Spechten huishouden,
zyn. 'er i'treektn , welke zy de voorkeus geeVen : FRISCH ,
noemt een Bosch in Frankenland, dat van Spesfert naam
geen beroemd is van wegen de menigte Zwarte-lyk,'t
Spechten ; - doorgaans verkiezen zy woeste en eenzaame
plaatzén. Voorts zyn ze niet algemeen in 't overige van
Duitschland. Deeze foort fchynt niet zeer talryk,
en het is zeldzaam , dat men ,in de uitgeftrektheid van eene'halve myl, meer dan één paar deezer Vogelen aantreft.'
Zy bepaalen zich tot zekeren ommekring, welken zy wei
wel verzekerd van •ze fleeds-nigverlat,msy
daar binnen te zullen zien.
Met. zo zwaare hagen klopt deeze Vogel tegen de boomen, dat men het, volgens FRISCH, zo verre hoort als de
flag van een byl. Hy holt ze diep uit om in 't hart te
woonerf, waar hy een ruim verblyf vervaardigt: men ziet
dikwyls aan den voet des booms , onder het gat , een hoop
ílof en kapzel; zomwylen doorboort by het binnenfte der
boomen, dermaate, dat ze door den wind fchielyk om
verre gefmeeten worden. Deeze Vogel zou," derhalven,
aan de Bosfchen groot nadeel toebrengen, indien derzelver
aantal grooter was; by voorkeuze bepaalt hy zich meest
tot reeds kwynende boomen; doch lieden, zorgvuldig voor
hun houtgewas, zoeken de Zwarte Spechten uit te delgen:
want zy laaten frisfe en gezonde hoomen niet ongemoeid.
De Heer DESLANDES klaagt in zyn Esfai fur In Marine
des Anciens, dat men weinig boomen vondt, gefchikt om
riemen van veertig voeten lang te maaken, of ze waren
van de Spechten doorgaat.
De Zwarte Specht legt in het diepfle van het gemaakte
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te gat, twee of . drie. witte Eijeren ; - en deeze is de kleur
van alle Specht -eijeren , volgens WILLUCI3'Y. De Zwarte
Specht komt zeldzaam op den grond: de Ouden hebben
beweerd, dat geen Specht ooit op den grond kwam; 't is
waarheid dat het niet veel gebeurt. Wanneer zy tegen
de boomen opklimmen, is de lange achtervinger nu eens
op zyde dan vooruit: deeze is deszelfs geleding met den
Voet beweegbaar, en kan zich fchikken naar alle richtingen, noodig tot het íleunpunt en het evenwigt: alle de
Spechten bezitten deeze eigenfchap.
Wanneer. de Zwarte Specht het gat doorboord, en zich
den weg in een hollen boom gebaand heeft, heft by een
root gefchreeuw of fcherp en languitgehaald geluid aan,
t welk zeer verre klinkt; ook laat hy, by tusfchenpoosen , een gekraak hooren, 't welk by maakt door zyn Bek
te fchudden en tegen de kanten van het gat aan te wryven.
• Het Wyfje verfchilt van bet Mannetje in kleur, deeze
is minder zwart; 't zelve heeft ook alleen eenig rood aan
het agtert'e van den Kop, en zomtyds geheel niets; men
heeft waargenomen, dat by eenigen dit rood veel verder
over het buigen van den Nek loopt dan by anderen; en
dit zyn oude Mannetjes.
's Winters vertrekt de Zwarte Specht. AGRIGOLA gelooft, dat deeze Vogels als dan verhoolen blyven in de
boomgaten; maar PRiscH verzekert, dat zy vertrekken en
het guure Jaargetyde ontwyken, in 't welk alle leevensonderhoud hem ontbreekt; dewyl de Houtwormen zich als
dan dieper verfchuilen , en de Mieren begraaven blyven
onder ys en fneeuw.
Wy kennen geen Vogel in het Oude Vasteland, noch
in Afia, noch in Africa, welker foort eenige betrekking
heeft tot die van den Zwarten Specht in Europa: dezelve
fchynt tot ons overgekomen uit de Nieuwe Wereld, waar
men veele foorten vindt die zeer veel betrekking op onzen
Zwarten Specht hebben.
De derde foort van Spechten in Europa, is de Bonte,
in 't Grieksch ni rea , in 't Latyn Picus v raus major, in
't Italiaansch Culrosfo , in 't Hoogduitsch Elfier fpecht. in
't Fransch Pic Varié, in 't Engelsch Great (potted woodpecker, in 't Zweedsch Gyllenrenna, in 't Deensch Flagfpeat , in 't Noorweegsch Kraak fpin*e, in 't Poolsch Dziec.ol pftry wiekf y.
Het zwart en wit is, in de Pluiwadie van deezen Vo.
gel'
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gel, a rtyg gemengeld, en fleekt te fchooner af, door het
roots aan- den Kop en Buik. De Kop- is zwart met een
rooden flreep van achteren, en de pluimen, op den Kop s
eindigen op den Hals in een zwarten flip; van deeze loopen twee zwarte banden, van welken een. tak te wederzyL
déíi opklitíit tdt den wortel - van den r Bek, en daar een
vlek vormt; ën de andere tak beneden den Hals afdáalende,'vootzief deuzelvén van een halsband ; de. zwarte.fireep
ei^tt zich tot de Schouders Uit, in .het zwarte gedeelW elk het midden van den rug beflaat; twee groote
witte vlekken dekkén de Schouders; in de Vleugels zyn
de. gtoóte pennen bruin, de affdere -zwart, en alle met
wit gemengeld; al het zwarte is zeer donker, al het witte zeer afgefcheiden en zuiver; het :rood. van den Kop is
keer helder, en dat van den Luik fehoon 'poncon _.kleur.
lndeezerboe t Is de Pluituadie van den Bonten Sptcht. zeer
fraay afgewlsfeld , en b y verdient in fchoonbeid den voöri'ii
alle ' de Spechten.
D e- dpgegeevene befchtyving past ten vollen alleen op
het Mannetje. Het Wyfje heeft het rood niet achter aan
den Kop. Men heeft ook Bonte Spechten van eene min
feboone', Pluimadie , en vindt 'er zelfs die meest wit zyil,
eri ándeéen wier klentverfeheidenheid min af[teekt, miti geregeld onderfcheiden; en by welken het rood aan den Kop
en. Buik bleek en onzuiver is. AkISTOTELES heeft den
Borstel Specht gekend. Hy is onder de drie foorten van
Spe chten, doof hem vermeld, dien welken by aanduidt als
ktelbder- dan de Merel, en met eenig rood, in de Pluima
ciie. .
De Bonte Specht klopt op de boomen met harder klagen
dan de Groene Specht; by klimt met zeer veel gemaks op
en nederwaards, onverfchillig aan welken kant van een tak
h zich bevinde; de ftyve en flugge Staartpennen dienen
?4&m tot een fleunpunt als hy iet onderst boven zit, en
de ílagén met zyn Bek verdubbelt; by fchynt te wantrouwen, wanneer hy iemand ziet : by houdt zich onbeweeglyk, naa zich agter een tak verborgen te hebben; hy nes
als andere Spechten, 'in 't gat eens uitgeholden-tel,vn
booms;• des Winters komt hy in onze Landlreeken, naby
betvoonde plaatzen , en zoekt zyn leevensonderhoud op
den fchors der vrugtboomen, waar de poppen eii de eytjes
der Infe&en veelvuldiger zyn , dan op de boomen des
wouds.
In.den Zomer, als het zeer droog is, doodt men dikwyls
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de Bonte Spechten by de waterverzamelplaatzen in de Bos.
fchen, waar deeze Vogels komen drinken: dit gefchiedt a1toos in filte, ik wil zeggen, zy llryken niet met één vlugt
ter neder, naar vliegen van bQom - op boom; by elke tusfchenpoos , fchynen zy te onderzoeken of 'er omllreeks ook
eenig onraad , te vreezen is; zy vertoonen eene 'ongeruste
houding, draaijen den kop allerwegen heen, en íteeken
dien nederwaards om door de bladeren heen in den grond
te zien; het minfte geritzel, 't geen zy hooren, is-genoeg
om ze te rug te doen keeren: op den boom digtst by 't water gekomen, daalen zy van tak tot tak tot den laaggen ,
en van deezen op den waterkant; telkens als zy den Bek in
't watér fteeken, luisteren zy en kyken rondsom, en, ge
hebbende, keeren zy fchielyk te rogge , zonder-dronke
die tusfchenpoozingen , als in het heengaan, in agt te neemen. Wanneer men een Bonte Specht, op een boom zittende, fchiet, valt hy zeldzaam ter aarde, indien by flegts
eenig leeven behouden heeft; by flaat de klaauwen zo vast
in den; fchors, dat men dikwyls genoodzaakt is nog eens
los te branden=.
De Kleine Bonte Specht, in 't Latyn Picas Varies Minor,
in 't Italigansch Pipra, in 't Hoogduitsch Gras! Specht, in
't Engelsch Lesfer fpotted Spite of Woodpecker, in 't Fransch
Petit Epeice, in 't Pooisch Dzie col - pftry - mnieyazy,, in 't
'Noorweegsch . LiIle Tra-pikke , genaamd, zou in - alles de
voorbefchreeven Bonte Specht int klein weezen , verfchilde
hy niet van denzelven aan 't Voorlyf, 'r. welk vuil wit of
zelfs grys is , en door het ontbreeken van het rood onder
den Staart, en het wit op de Schouders. Voor 't overige
zyn alle kenmerken gelyk; en men befpeurt , by den Kleinen
Bonten Specht, even als by de Groote, het rood ,alleen op
den Kop -der Mannetjes.
Nauwlyks heeft de Kleine Bonte Specht de grootte van
een Mosch. 's Winters ziet men denzelven digt by de huizen,'.en in de Boomgaarden. Hy klimt niet boog in groote
boomen; zich meestal op den ítam onthoudende : by heeft
zyn nest in boomgaten, dezelve dikwyls betwistende aan de
Kookneezen , die, zwakker, de plaats moeten inruimen. Men
vindt - de Kleine Bonte Spechten in Engeland , waar zy , behalven den reeds opgegeeven naam, den eigen naam hebben
van Hickwall. Zy komen in Zweeden voor ; en het fchynt,
dat zy, even als de Groote Bonte Spechten ,in Noord -An^erica verfpreid zyn: want men ziet, in Louiftane, een Kleine
Bonte Specht, die den Europifchen bykans in alles gelyk is,
uit.
-
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uitgenomen,Tdat by op den Kop, even als de Bonte Specht
van Canada, een zwart dekzel heeft met wit omboord.
De Heer SAL ERNE zegt, dat men dit Vogeltje in Frankryk niet kent , ondertusfchen treft men het aan in de meeste
Landfchappen van dat Ryk; zyne misílag ontftaat hier uit,
dat hy den Kleinen Bonten Specht verward heeft met het Boomkruipertje, 't geen'hy belydt niet te kennen. Hy tast desgelyks mis, als hy aantekent,, dat FnlscH van deezen "Kleinen Bonten Specht niet fpreekt,en daar uit .opmaakt, dat dit
Vogeltje in Duitschtand , zo min als in Frankryk , bekend is.
FRlscu betuigt alleen, dat het zeldzaam voorkomt, en geeft
'er twee fchoone afbeeldingen van.

-OPGAVE EN YERGELYKENDE TAFEL VAN DE VOORNAAMSTE
BERGEN IN DE OUDE EN NIEUWE WERELD.

.(Jit het Frdnsch van de Heer PASUMOT, Ingenieur des
Konings, enz.)
anneer men de voornaamfle Bergen, welker hoogten
meis gemeeten of waargenomen heeft, met elkander wil
vergelyken , vindt men zich vee verlegen, ter oorzaake
van de .onderfcheide Werken, welke mea' moet raadpl e.
gen, en alles bezitten om de begeerde vergelyjting. te maaken. Ik dagt, hierom, eenigen dienst te zullen doen, als
ik de ondèrfcheide Waarneemingen,dèswegen gedaan, onder
eenen pflag van het oog bragt , en eerie vergelykende
Schaal uit dezelve opmaakte.
BERGEN IN AMERICA.

Getrokken uit de meeting van de drie'eerfie Graaden aan
de .Middaglyn, door den Heer D£ LA CONDAMINE.

Franfche Roeden (*), boven 't oppervlak der Zee:
Een Vuurberg; de tyd zy
ner uitbarflingen is onbekend.
Ca
(*) Men merke hier op , dat die Franfche Roede zes voeg
ten, of een vadem, is.

Chimboraco.

g22o.

ao&

TAFEL DER VoókNAA1viSTE BERGEN

F'ranfche Roesteg, boven 't oppervlak der Zee.
. 3030. Onder de Linie gelegen.
C,againbê Orton." .
3020. Een- Vuurberg in 't jaar
•
4ntifana. ' ' .
1 59 0
. oto Pacfi.
2950. Een Vuurberg in de Jaaren 1 533. 1 74 2 . 1 744.
2730.
Rlflltar.
2717. Vermoedelyk een Vuurlilinica. .
'.

San gal. ,

7ourgoi2ragoa.
Sinchoulagoa.

.

•

Cota-Catclhe.
Ei Coragon.

.

.

berg.
2680. Een Vuurberg, brandende
zines 't Jaar. 1728. .
2620. Een Vuurberg in 't jaar
1641.
f570. Een Vuurberg in 't Jaar
i66ó. Gemeenfchap heb bende met Pitchincha.
. s57o.
2470. De broottie bekende hoogte ,welke men beklommen

heeft..

2450. Een Vuurberg, in den
Jaare 1698 ingeftort.
4chirtclia.
2430. Een Vuurberg, in de
Jaaren 1539. 1577 en i66o.
unto, y 't groot. Paleis. 1462.
ib Piek van Tenerife.. 1904. Volgens de Heeren DE
VERDUN D DE BORDA en

r itrgavi Rafo. .

PINGRE.
2070.
2500.

Volgens Vader FEUILLÉ.
Volgens BOUGUER.

BERGEN iN FRANKRYK.

YVlemorie van den Heer 'CASSINI , in de Memorien van de
Academie des Science:, 1718.
kwallen der Bergen. 't Land fchap.

Le Canigou (t).
L.e Mousfet.

Rousfillon.
Aldaar.

Hoogte.
1442.

1253.

Fr. Roeden.
Le

(*) Wy behouctetn i met voordagt, de meeste Franfchie Eigen
naamen in derzelver geheel.
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Naamen der Bergen. 't Landfchap.

Hoogte. .

Le Saint Bartizelemy.
Le Mont d' Or.
•
Le T7entouti.
Le Cantal.
.
Le P uy Mary ..

1184.

i.e Puy de Violent.
La Cote.
La Courlande. .
Le Puy de Dome. .
Le Puy de Bugarach.
Tour de la Masfane.
Mont-Salvy. .
Capelle Saint ; acques.

Le Clairet.

.

.

Pays de Foix._
Auvergne. .
Provence.
Aui'ergne.

Aldaar.
Aldaar. .
Aldaar.
Aldaar.
.
Aldaar.
l.anduedoc. . .
Rousfillon. . .
1)igt by Rhodez.

Io4á.

Fr. Roeden.

1036.
993.

956.

860.
859.
846.
8i7.
65b.
408.

373•
Op den zwarten
Berg, die het Water
verfchaft voor het
Koninglyk Kanaal. a84.
Provence, niet ver-

re van Toulon.
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De fleer CASSINI n t THCTRY, in de maand Augusttas des

Jaars 1739, Landmeetkundige Waarneemingen. gedaan hebbende in de Valei van Mont-d' Or , bevond dien Berg 5d9
Roeden hoer dan de Valei, en de Rots, de Capucin ge
42I Roeden; waar uit volgt , dat daar Il'ont-d'Or-namd,
1648 Roeden boven het Waterpas der Zee uitf'eekt , de
Rots Capucin 76o Roeden boven dat Waterpas is, en het
Dorp des Bains 539 Roeden.
p Desgelyks Landmeetkundige Waarneem ngen gedaan hebbende te Clermont, bepaalde by de hoogte van Puy de b8me OP 557 Roeden boven de plaats der Jaude, 56o boven
den Tuin der F ranciscaaner Monniken , en de hoogte Vaat
Petit Puy de DOmne op 746 Roeden boven dienzelfden Tuin.
Naardemaal nu Puy de Dine 817 Roeden honger is dan het
Waterpas der Zee , volgt, dat Petit I uy de Dime 766
Roeden daar boven verheeven is, en de grond van de Stad
Clerinont 26o Roeden in het laagl}e, en omtrent 27o Róé'
.

den in het hoogfte, gedeelte der Stad (*).

t^

(*) Extrait de la Meridienne jaar CAssfNt bit Ttwat , ^lbfefivtdtions de d' Ilistoire 1iVatrurelle. p, 175 , etc.
V1. DEr.i... MENCELSV, N0. 5.

p
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In den Jaare 1764 heb ik de volftrekte hoogte van Puy
de Dome, boven de hooge Vlakte, op welke die Berg ge.
legen is, genreeten, e!t s26 Roeden bevonden: waar uit
voortvloeit, dat deeze fiooge Vlakte 591 Roeden boven de
Zee uitileekt.
KORTE fERHAALING.

Boven 't Waterpas der Zee.

Le Capucin, by Mont d' Or.
760. Fr. Roeden.
De Grond van. de Valei des Bains.
639.
Petit Puy de Dame.
7o6.
De. Hooge Vlakte, waar op de Groote enKleine Puy de Dome rust.
591.
De Stad Clermont.
270.
Ik voeg hier nevens de hoogte van eeni-ge andere Steden,in Frankryk, opgemaakt
uit-de gemiddelde hoogte des Barometers;
tellende 13 Roeden voor de daaling van
elke Linie van de $wik, beneden de 28
Duimen (*).
$46.
La. Tour d'Auvergne.
Langres.
234•
Chanceaux, by den oorfprong der Seine. 234•
104.
.ijon.•
76.
Auxerre.
6.
Parys.
Ik moet opmerken , ' dat wy geene bepaalde Hoogten
hebben in het Pyreneefche Gebergte, dan die van Canigou,
dat ons die van Pic_ du Midi, als mede van Mezinc, en
Gerbi er du 7onc in Vivarais , ontbreeken. - De Heer vU
i uj s fchat den Mezinc op omtrent 9000 Roeden (t)•
-

(*) Zie eene Memorie van onzen Schryver, fur le niveau de

V UL. p. 45.

(tj Fav]AS, Recherches fur let Yolcans eteints.
1100G'
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DER ALPEN EN OMLIGGENDE
PLAATSEN.

Naamen der Bergen.

Waarnemers. Hoogte boy. de Zee.

De Sausfure.
..
Mont Blanc.
[Schuckburg.
Le Pic of Aiguille d'Argentiere.
Schuckburg.
Le Corne du Midi in OpperTlalais.
De Luc.
Le Velan.
'.
De Sausfure en Piétet.
Mont Tourné.
De Needham.
Le Saint Gothard.
Scheuchzer.
De Sausfure.
Le Buet.
Schuckburg.
Le Legnon, by het Meir
,van Come, ten NoordOosten.
.
Pini.
Col de Fenejire.
De Sausfure en Piet.
Le Cramont.
•
De Sausfure.
Mont Séréne.
De Needham.
Le Breven.
De, Sausfule.
De Rots ten Zuidwesten
van het Klooster van IDe Needham.
den Grand Saint Ber- 1De Sausfure en Pic`tet.
nard.
DeYsbeddiug van Valforet. De Sausfure en Piatet.
Croix du Bon Home.
Dezelfden.
DeTop van l'AlléeBlanche. De Needhata.
Het Klooster van Grand
Saint Bernard.
De Needham.
De Myn van Pezey.
De Needham.
La Fourche.
Scheuchzer.
•
De Sausfure.
Le Brezon.
De Stad der Glaciers.
De Needham.
..
De Bron van de Rhone. De Sausfure.
De Sausfure.
Le Reculet.
Dezelfde.
La Dole, ura.
De Needham.
Saint Remy.
.• .
De Helft van l'Allée BlanDezelfde.
che.
De Sausfure.
Les Voirons.
Dezelfde.a
Le Pitton.

2426.
2447•

2094.
1945•
1920.
1683.
1650.
1579.
1578.
1490.

1410.

•1399•
I2ó3.

1281.

1274-

1246.

1272.

1236.

t 249.

1241.
iou4.
973.
943•

910.

899.
866.
847•
780,,
706.
loo,

!í0
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Naamen der Bergen.

Waarneemers. Hoogte bv. de Zee.

Cormayeur.

De Needham.
Vlek Saint .Maurice.
De Needham.
De Boomera van Groot SaDe =Luc.
leve.
De Valei van Chainouny. De Sausfure.
De "Boomen van Klein SaDe Luc.
lève.
De Top van Mont Cenis. De Needham.

6.
603,

't

-

hoi.
524.
455434.

Naamen der Steden.

Aoste.
Yvxée.
Geneve.
Turin.
Mont Gibel.

De Needham.
Dezelfde.
De Sausfure.
De Needham.
Onbekend.

gli.
204.
.

188.
wi.
1672.

Den Heer DE SAUSSURE noemende, bedoel ik met die
aatthaaling de Reis van dien beroemden, oordeelkundigen,
en ketWigen Waarneemer in het Alpisch Gebergte. De,
Hoogten , door my opgetekend, zyn ontleend uit de
kleine Kaart van het Meir van Geneve, voor aan zyn werk
geplaatst.
De Maatera van den Heer DE NEEDHANI , vindt men ag ter . de Objervationies Microscopiques de M. L'Abbé SPALLÁNZANI.

De Waarneemingen van den Ridder SCHUKBURG komen
voor in de , TranfaEtions Philofophiques.
Men zal zich misfchien verwonderen , dat ik my niet
bediend heb van MIKHELI, die veele Waarneemingen over
de Hoogten, der Bergen in Zlvitzerland heeft uitgegeeven.
Doch ik moet openlyk bekennen geen vertrouwen altoos op
zyne Waarneemingen te [lellen; zy fchynen my veel eer toe
denkbeeldige gistingen te weezen dan Waarneemingen. De
onderRRaande zullen den Leezer des kunnen doen oordeelen.

La Saint Gothard.
La Grand Saint Bernard.
Tura.

2750.
. 1050.

458.(*).

Ik
(*) De Schryver geeft hier eens lange Lyst van Zwitzerfc lie

Ber-

IN DE OUDE EN NIEUWE WERELD.

211

ik zal hier tot geen verflag treeden van de verbaazend
iergrootte Hoogten van Vader KIRCHERUS, noch ook van
de willekeurige en teffens breeduitgemeeten Hoogte der
Tergen in 11^oorwegen, door PONTOPPIUAN, die aan dezelve
7,000 Roeden toefchryft . BROVALLIUS^ 2333 Roeden aan de
Bergen in Zweeden geevende , gaat desgelyks de maat te
buiten , door vergrooting. In Engeland zyn geen hooge
Bergen; de hoogte, volgens CASWEL, haalt niet meer dan
581 Roeden.
WAAP.NKEbMINGEN.

Men kan uit de verfchillende Hoogten van alle deeze
Bergen opmaaken, dat Mont Blanc tot nog de hoogstbekende Berg is in de Oude Wereld, op drie of vier Roeden
na is dezelve zo hoog als de Berg Pitchincha in Peru.
l'Arguille d' Argentiere, La Come de Midi, en le 1/elan,
zyn veel hooger dan de Piek van Tenerife. De Berg Buet,
is flegts 9g Roeden laager dan Gibed, en, de Stad Luito,
ligt 20 Roeden hooger dan de Berg Canigcu.
De grootfie hoogte in Peru beklommen, is de top van
El-Coracou op de hoogte van 2470 Roeden: op de Alpen
is men niet hooger gekomen dan de Ysbedding van BueA,
of op de hoogte van 1579 Roeden.

In Peru is op de hoogte van 2300 Roeden geen vrugtbaarheid meer, en op 2 434, geduurige Sneeuw. Op 't
illpisch Gebergte treft men ter hoogte van i oo Roeden,
altoosliggende Sneeuw aan. In Auvergne, zyn jaaren dat de
Sneeuw niet geheel en al fmelt, in 't hoogfte van de Montfor; in den Jaare 1773, vondt men ze nog, op 't einde
van de Maand Augustus, en ze fcheen een volkomen Ysr
klomp. Wanneer dit eenige jaaren agter elkander gebeterde,
zou-

Bergen op, met de daarbygeflelde Hoogten , volgens Mrr flEiI ; doch wy oordeelen deeze drip genoegzaam voor onze Leezers. Welke wy te deezer gelgenheid niet kunnen nalaaten
aan te pryzen , een Werkje in 't 1Nederduitsch niet naar verdienften bekend, 't geen ons de leevendigfte denkbeelden
geeft , van 't geen neen op die hoogten aantreft; het heeft
ten tytel : Verhaal eener Reize na de Tsbergen van het Hertogdom Savoye , door den Heere MARC THEODORE BOURRIT, benevenr
eene Befchryving der Gezigten van den Berg Blanc. Met Plaaten.

Te

Am$ , by YNTEM,A

en

TIEBOEL ,

geeve.
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zouden zich Ysbeddingen in dat Gebergte kunnen vormen.
Het gedeelte van Chimboraco in Peru, met Sneeuw bedekt, heeft 786 Roeden, rechtáandige hoogte. Men heeft
de hoogte van Mont Blanc, met Sneeuw bedekt, nog niet
waargenomen.
De Heer DE LUC heeft op 4e Alpen in Savoije , ter
hoogte van i 307 en een halve Roede boven het oppervlak
der Zee , een arduin[leen gevonden , die het afdrukzel van
een Ammons-hoorn hadt (*). De Heer DE SAUSSURE vondt
de brokken van verfteende Oesterfchelpen in Faucigny,, op
den top van den Berg heron, 1172 Roeden boven het Waterpas der Zee (t).
De Lugt op 't Gebergte, op meer dan 5 of 600 Roeden, boven 't Waterpas der Zee, is befmet met uitwaas
onzuiverder dan die der laage Vlakten, welke-fetnig,
het ook aan gezonde lugt ontbreekt. 'Er is eene gemiddelde hoogte,waar op de lugt liet gefchiktst voor het leeven en de gezondheid gevonden wordt, deeze is, volgens
den Heer DE sAussuitE in de Vlakten, 2 of Soo Roeden
boven het oppervlak der Zee.
De diepfte putten in de Mynen van Schemnitz zyn Zoo
Roeden , en, ondertusfchen, is, naar de Barometerfche
berekeningen van den geleerden NODA , de grootf e dier
Mynen, X86 Roeden • hooger dan de Stad lWreenen. Het
Gebergte Crapack ziet over het Gebergte $cliemuitz, en
al dit Ertsvolle Land, heen (S).
In de nevensgevoegde Tafel van Vergelykinge, is A B
het Waterpas. der Zee; de Schaalen, op den kant geheld,
duiden de Roeden daar boven aan; en kan men, door
dit Tafeltje, met eenen opfag van het oog, de hoogten,
welke men begeert, met elkander vergelyken.
(*) DE

(t)

1„ua, Zettres fur t'Histoire de ta Terre.

DE SAUSSURE, Voyage

au tour du Mont Blanc.

(g). Journal de Phyfique, Mai, 1779•
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BRIEF, AAN 'DEN SCHRYVEIL VAN HET BERIGT,WEGENS
EENIGE GEVONDEN OUDHEDEN.
RIYN HEER!

wegens eenige onlangs, te IVinterswyy k, in
H ethetBerigt,
Graaffchap Zutphen, in een ouden begraafhèuvel
door UE. in de

gevonden Oudheden,
Algemeene Vader
Letteroefeningen (*) geplaatst, en uw daar by ge--landfche
voegde verzoek, om eenige opheldering, aangaande het
ontdekte, hebben my doen betluiten, om u, door middel
van dat zelfde Maandwerk ,de volgende aanmerkingen deswegens te doen toekomen.
Dewyl uit uw 13erigt itiet blykt ,dat, binnen dezen beu.
vel, eenige tteenen, tlie het daarin gevonden omvatteden,
ontdekt zyn , maar dat dezelve alleenlyk. een van enkele
aarde opgeworpen tumulus geweest zy; zoude men moeten
veronderftellen, dat dezelve niet van de oude Germanen,
of inzonderheid van de Attuariers , die voorheen deze
landtlreek bewoonden (t), maar van de Romeinen, die,
zoo als men weet, in ons Vaderland lang hun verblyf gehad hebben, afkomítig is; nadien men gelooft, dat men
de me l íleenen opgebouwde en vervolgens met aarde en
zoden overdekte grasheuvels, waarvan men 'er veele in
het Landtchap 'Drenthe ontdekt heeft , voor Germaanfche,
en daarentegen de enkele 'aarde Tumuli, voor Romeinfche,
overblyffels te houden hebbe
De Urnas , in denzelven gevonden, fchynen geene byzondere opmerking te verdienen , en de drie (lukjes yzer
of ftaal zyn waarfchynlyk overblyffels der wapenen van
den overledenen, welke men, met het overfchot des lyks,
zoo als dé gewoont'e was, zal begraven hebben, waarom
ik alleenlyk het geen in die ontdekking u het verwonderlyktle is voorgekomen, nameiitlyk de vinding der onverbran,

(s).

(*) Vide Deel, bladz. 75, enz.
(t) OFFEaa us, over Nederl. eerílè Bevolkers, in de Perk.
van de Hold. Maatfchappy, Vlde D.. bl. ij.
(S) Zie de geleerde Oudheidkundige Brieven van den Heer
VAN LIER, bladz. 49---5 .
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hrande beenderen en der koralen, zal tragten op te lose
fen,
Vat de eerfte aangaat, hieromtrent moet men opmer.
ken, dat de lyken der afgellorven by de ouden wel geheel
en at op den houtmyt gelegd wierden, om verbrand te
worden; maar niet dat van dezelve, na de verbranding,
niets anders , dan enkele asch overbleef, dewyl men zoo
wel uit de oude Schryvers, als uit de gevonden Urnas ,
verzekerd is, dat het grootfle gedeelte der overblyffels uit
beenderen beftaan heeft, welke, na de lykverbranding,
door de naaste vrienden der overledenen verzameld, met
wyn en melk afgewasfchen of begoten, en vervolgens in
de daar toe gefchikte Urnas gelegd wierden (*), Ook is
het te denken, 'dat men, na dat de brandstapel, benevens
het daaropgelegde lyk ,geheel hadden opgehouden te branden, nog geheele en kenbare beenderen verzameld heeft,
althans men heeft in een lykheuvel, niet verre van /Inlo,
in het Land(chap Drenthe, volgens berigt van den Heer
VAN LIER (t), in drie lykbusfchen , tamelyk groote en genoeg kenbare gedeeltens van het bekkeneel, met andere tot liet
hoofd betrekkelyke lukken, en verdere tot liet lichaam behocrende beenderen, gevonden, en in een heuvel, by Almelo gelegen, vond men, in het Jaar 1712, in een Urna, eenige
beenderen, vaar van nog 't kennelyk/ie overfchot hefiond in
de pyp van eens me,fchen arm, van de fchouder tot den elleboog en het bovenfie deel, van 't gebeente van den mond, waar
in randen en kiezen kenbaar waren (s).
De Koralen, waar van UE. mede gewag maakt, verdienen eenige meerdere opmerking. Het is genoeg bekend,
dat de Ouden gewoon waren ar_nringen, halsketenen, enz,
van goud, zilver, en ook van edele geíleenten, te dragen,
wel(*) Men kan, inzonderheid, over dit osfilegium of beenzameling, in 't breede nazien , KIRCHMMANNUS, de Funer. Ron,
Lib. III. Cap. 7 en 8, FvRgAxu , Electa , Lib. II. Cap. 21.

ad Tlbullum. Lib. III. Eleg. 2, en ctsAuaoNvs,
Rd Suetonii Aug. Cap. Cl. §. 9.
(t) Oudheidk. Brieven, bladz. 6, , vergelyk MMOt TFAUeon,
.4atiq. Exnliq. Tom. V, Part. II. Liv. I. Chap. IX. pag. 1 94,
r Suiv, gij' le Supjtlern. Tom. .II, Liv. II. Chap, VII, §, 4.
pag. GI,
(§) MisIive wegens de vindinge van eenige I3egr^Aft11i.4;
BROUKHUSIUS,

rgyk-eg, in QY^rySfeL RQtt• i71/, b.1 4ó4. 7,
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welke. laatfte zy, door middel van glas, en koralen, kunf'ig
wisten na te maken (*), en welke glaze gefteentens, of
koralen, hierom ook door de minvermogenden tot fieraad,
in de plaats van edele gefleentens , gedragen wierden (t).
O k is het niet vreemd, dat 'er in oude grafheuvels dier.
gelyke glaze koralen ontdekt worden , en de geleerde CLEFFELIUS brengt 'er in zyn Werk over de Oudheden der
Germanen . zeer veele voorbeelden van by , ern geeft op
vericheide plaatfen, en onder anderen op de eerfte der hier
aangehaalde , het volgende Berigt van. „ De menfchen
„ van lagen tland, en die, welker geringe oniUandigheden
„ hun niet toelieten zig van paarlen of edele gelteentens
, te voorzien, versierden hunnen hals met glaze koralen.
Dit word door de koralen, die zeer dikwyls in de be„ graafheuvels gevonden worden, bevestigd, waarvan ik
„ 'er ook Benige beware; dezelve zyn van glas, van ver„ fchillende koleur, zommige rood, groen of geel, andere
„ hcmelsblaauw ; zy zyn van een ruwe ífof, en hebben
„ een ronde gedaante; ook zyn zy, in het midden, zoo
„ als doorgaans , doorboord , om dezelve te kunnen aan„ rygen. Het fchynt, dat dezelve ook op den lykllapel
„ gelegd wierden , want door deszelfs hitte zyn 'er zom„ tyds twee of , drie aan elkander verbonden en vastge„ raakt, zo dat ze niet gemakkelyk kunnen van een ge„ fcheiden worden (§)."
De beroemde CANNECILTER , die de Schryver is des
Eerfiten B iets over byznnndere Nederlandfche Ouaheden O,
fpreekt ook van Koralen, welke, volgens HARKENROTH3,
in by het Dorp Larvelt opgegraven lykbusfclhen gevonden.
zyn (t) , en nog kortelings heeft men in Denemarken,
by
„

(*) ,Dif. fier l' Origine du verre & de fes d férens ufages
chez les Anciens, par m, DE VALOIs, in de Mem. de 1'4cad. des
Jnfcr..& belles Lettres. Tom, I. p. 1 37.
(t) PIGNORIUS, de Servis, pag. 410.
(§) J. C. CLEFFELTI , Antiq. Ge rrmanorum. Cap. VIII. §. TV.
p. 3o I. Cap. IV. §. XII. p. 181- Cap. VI. §. VI. p. 249. Cap,
XI. §, VI. p. 409. ed. Francof. 1 733•

(*) Zie de Verli, over de 7acoba's Kannetjes, door den kurdf
gen Heer Mr. G. VAN HASSELT, bi. 7
(}) Bladz. 67 van dien Brief.
,
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by het ontdekken van •eenige oude graven, insgelyks ge.
koleurd glas en verglaasde paarlen gevonden. (*).
Het is derlialven uit dit alles waarfchynlyk, dat de in
deze Winterswyxfche tumulus gevonden Koralen ,, tot een
hatscieraad of Benige andere verciering aan den aldaar be.
gravene zullen gediend hebben.
Waarmede ik, denkende aan uw verzoek voldaan te
hebben, de. eer heb te zyn, enz.
G. A. ARRENBERG.

Rotterdam,
14. April, 1 7 8 4•
(*) fournal de Encyclop. Tom. 1I. part. I. rg Fevr. 1 7 8 4,
pag. IÓI.

LEEVENSBYZONDERHEDEN VAN DEN WYDBEROEDIDEN
ALBERT VAN HALLER.

(Vervolg en floc van bladz. 170.)
zich thans op de Phyoornaamlyk bevlytigde
Vfiologie.
Deeze was, zints lang, door niets beduidenHALLER

de Stelzels gei'chandvlekt , en ging bezwaard met een hoop
onver(taanbaare bewoordingen. HALLER was een naauwkeurig en diepdenkénd Natuurkundig Wysgeer, en gaf niet
voor, elk deel deezes uitgebreiden taks der Geneeskunde te
kennen, eer by dertig jaaren in de arbeidzaam('te nafpeuringen gefleeten., en, in een groot aantal Verhandelingen
zeer uitvoerig, ieder (huk van aangelegenheid, de Adem
Omloop des l'.loeds , de Formeering der Been--haling,de
deren, en de Voortteeling betreffende, onderzogt hadt.
Aan de eerfte uitgave, gaf by den nederigen Tytel van
Proeve. In dit Werk onderzogt hy de gevoelens van elk
Schryver, over de Phyfiologie. Verfcheiden derzelven
werden door hem verworpen , verfcheiden verklaarde hy
breedvoeriger; doch over alle velde by geen oordeel. Dit
Boek is in handen van elk Geneesheer en Natuurkundigen.
Een . berigt hier van te geeven , zou noodloos zyn ; het
beoordeelen aan vermetelheid grenzen.
De Uitgave van dit Werk maakt het Tydperk eener
Omwentelinge in de Ontleedkunde. HALLER'S Leerlingen
mogten zich beroemen , dat de Phyfiologie niet langer
dienst.
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dienstbaar was aan• de verwilderde bovennatuurkundige begrippen ; maar fleunde op daadlyke Rukken , door proef
bevestigd.
-nemi;
Vèrfc^heide Schryvers vielen op dit Werk aan. In alle
de gefchillen, betonde hy zo veel braafheids als kunde.
Nogthans voelde hy zich op 't diepst gegriefd door LM1ETRIE, die een Stelzel van Materialismus bouwde pop zyne
ontdekkingen, ten zigte van eene eigenfchap der E ierlyke Natuur, door hein Irritabiliteit geheeten . HALLER'S
Godsdieçftige begrippen, van zyne vroegíle jeugd af ge
waren onwankelbaar gebleeven: en by zag met af--vormd,
gryzen, dat by aan de wereld werd voorgelleld , als een
Voorílander van het Materialis,nus. Hy, fchreef een antwoord , door een tegenfchrift van : LANEiRia gevolgd. Hier
op vervaardigde by eene breedvoerige en uitgewerkte wederlegging, die hy gereed ftondt uit te geeven , toen LAAETRIE ftterf: wanneer Shy. ontdekte, dat zyne. kieschheid
hem ten doel van fpotterny getteld hadt.
HALLR's Lesfen bepaalden zich niet tot de Ontleed
onderwees ook de Kruidkunde, en vervaardig -kunde,by
een lyst der Planten, in de Artfenytuin te Gottingen.-de
Zyn Stelzel was van zyn eigen maakzel, fchoon hy, nu
en dan, de .Schikkingen van •rou RNEICOR •r, LINN.%US en
JUSSIEU overnam. Gemaklykheid hieldt by voor het eerfle
en voornaamfle , en hier aan offerde by menigmaal geregeldheid en eenpaarigheid, op.
Om den arbeid zyner Leerlingen te verpligten, en hun
oordeel te befluuren , ontwierp by het plan van vier Bi
Een over de Ontleedkunde Een-bliothekn,
over de Plantkunde, Een over de Heelkunde;
------ En een over de daadlyke Geneeskunde. In ieder
deezer, flelde by zich voor , een breede lyst van Boeken
op te geeven , met een verflag van de Stoffen daar in behan^eld , van het nieuws daar in te vinden, en zyn oordeel over 't vertrouwen , 't welk men op ieder Schryver
mogt . flellen. Zyne eerie proeve was eene Verklaaring
van de wyze, Om BOERHAVEN'S Stelzel der Geneeskunde
te beftudeeren : waar in by de verdienflen van veele Schryveren , leevenden en dooden , aanduidde, door een grooter of kleinder aantal tekentjes , voor den tytel van elk

Werk geplaatst.

HALLER waagde door dien flap zyn rust en invloed.
Hy was, niet te min , overtuigd van de nutheid zyns
plans, en twyfelde niet het zelve te volvoeten. In de
voort-

nib
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voortzetting deezes Werks, toonde by zyne groote oor
bekwaamheden. Juistheid van begrip, voeg-delkunig
denkbeelden, gingen gepaard met be--lykefchingdr
knoptheid en eigenaartigheid van uitdrukking.
De Gottinger Naleezing, van nieuw uitgekomene %Ver
aan den gang geweest. HALLER-ken,wasigtyd
keurde het Werk goed, en nam verfcheide gewigtige deelen op zich. In den geheelen kring der Geneeskundige
Weetenfchap , de Natuuriyke Historie, de Natuur-, de
Scheid-, de Delfttof- en Huishoudkunde. Hy voegde 'er
by, berigten van Zee- en Landreizen , de opgaave van de
Verhandelingen der Academien en Societeiten, tot bevordering van Letterkunde en Wysbegeerte, en beoordeelingen van Gefchiedkundige Werken.
Zyne Geleerdheid blonk hier, met nieuwen luister; en
de agtitig, welke by zich , door zyne oorfpronglyke Werken ,verworven hadt , vermeerderde, door de uitgebreidheid
zyner Kundigheden, in dit Geletterd Tydfchrift dooritraa]ende.
Eene wederzydfche zegt tot de Weetenfchappen was
de grondflag eener beftendige Vriendfchap tusfchen den
]3aron van MZNCHAUSEN, eerflen Staatsdiénaar des Keur
Hanover en HALLER. In deeze Vriendfchap-vorstan
vondt de laatstgemelde (feeds befcherming en byfland, en
zy verschafte den eerstgenoemden het verflandigst vermaak.
Dezelve bragt ook, aan de Hoogefchool van Gottingen, de
weezenlyktIe voordeelen aan. Want, geduurende HALLER'S
verblyf aldaar, rigtte de Koning van Groot-IJrittanje een
School van Heelkunde op, als mede eene Academie der
Weetenfehappen , een Gasthuis voor zwangere Vrouwen ,
waar de Vroedkunde onderwezen werd; een Tekenfchool,
waarin de Leerlingen alle de voorwerpen der Natuurlyke
Historie natekendèn; daarenboven werdt 'er eene verzameling van Ontleedkundige Toebereidzels aangelegd.
Op HALLEi.'S aanzoek, bouwde de Regeering van Gottingen eene hervormde Kerk, ten dien(Ie der Hoogleeraaren
en Studenten van de Proteftantfche'Godsdienstbelydenisle;
onder zyn opzigt werd het voltrokken.
HALLER zette het Plan voort, om den kundigen Heer
MYLIUS ha America te zenden , tot het doen van Waarneemingen en het maaken van Verzamelingen. Verfcheide Vorften en een groot aantal Geleerden, traden in dit
ontwerp; doch de dood van dien jongen Heer verydelde
hunne oogmerken. Zyne Groot- Brittannifche MajeJïeit wil.
d#
e
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de hem tot den Adelband des Ryks verheffen: de Tytel

van Baron werd hem opgedraagen ; doch by wees dien van
de hand. In Zwitzerland ltaan zulke Eertytels gebrand-

merkt als tekens van trotsheid: die Tytel zou, egter, zyn
Familie voordeelig geweest zyn, was hy te Gottingen gebleeven. Geduurende zyn verblyf aan die Hoogefchool, genoot by openbaare hoogagting in de grootfte maate. By zag zyne poogingen , om den roem dier Kweekfchoole in top te heffen, bykans boven zyne wenfchen flaagen.
Zyn Naam werd onfterflyk door zyne Schriften; Nieuwe
Ontdekkingen beloonden zyn vlyt, en verzoetten zynen arbeid. In liet Huislyk leeven was hy, nogthans, zo
gelukkig niet. Hy verloor twee Vrouwen , de eerfte by zyne aankomst te Gottingen, de tweede weinig maanden naa
hun trouwen. Zyne derde Vrouw paste hem op in zyne
laatste ziekte, en overleefde hem.
De Liefde tot zyn Vaderland, die Liefde, welke in
een Z*itzer nooit werdt uitgebluscht, en zyne zieklyke geileltenisfe,. deedt hem, naa eene uitlandigheid van zeventien
jaaren, in het Jaar MDCCLIII befluiten, derwaards weder
te keeren, en zyne dagen te Bern te eindigen. In den jaare MDCCXLV , hadt by zyn Geboortefiad bezogt, en by
was tot. Lid van_ den Souvereinen Raad verkooren, 't welk
hein den weg baande, om verfcheide bedieningen in de Regeering te bekleeden.
„In, 't eerie Jaar naa zyne wederkomst te Bern, werd hy
by ;'t lot tot Overheid verkooren : deeze wyze van verkiezing houdt te Bern fland. Hy bevondt zich thans in een
nieuwen kring geplaatst; doch in deezen waren zyne kun
dienst. Staande zyne Over--dighenvautk
heidsbediening, werden de Zoutwerken tot volkomenheid
gebragt. Hy floeg nauw agt op het Weeshuis; by ontwierp een plan voor een School, waar in de Kinderen
van vermogenden opgetoogen konden worden tot bedieningen van het Gemeenebest. Hy haalde de Regeering
van Bern over om de bezoldingen der Kerklyken te vermeerderen, op dat zy eenigermaate onafhangelyk mogten
weezen, en in that om de armen daadlyk by te flaan,zo
wel als om hun te troosten. Hem werd de uitdeeling
deezer vermeerderde bezoldingen toevertrouwd.
Te Bern is een Raad van Gezondheid, die het gemeene volk, ten tyde van ziekte, ten dienfte Raat. HALLER
wendde zynen invloed aan, om de Wetten van deezen
Raad beter te regelen , en poogde de nieuwigheden van
ee-
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eene foort van Kwakzalvers, in Zwitzerland bekend onder
den naam van Jl4eiges , kragtioos te maaken.
HA LLER zat.eenigen tyd in den Opper-Raad, en In de
Kamer der Apéllen van het D^ itfche gedeelte des Cantons :
en, ter gelegenheid der onlusten te Geneve, werd hy,
nevens drie anderen van den Grooten Raad, benoemd
om den geheimen. Raad vafi Staate by te woonen. Zyn
pen voerde by ten algemeenen nutte ; by fchreef eene
Onderrigting om de Ziekte onder het Rundvee voor te komen; en gaf de handelwyze op, die men te volgen 'hadt
met Verdronkene of Verlaikte Perfbonen. Terwyl de Staatszorgen heen onledig, hielden , Relde hy een Staatkundig
werk op; een- gedeelte daar van gaf by in 't licht, in drie
Rukken. In' het eerfte befchreef by een Volk, gelukkig
door de wysheid van een deugdzaam alleenheerfchend Vorst.
In het tweede, werden de Edelen eri het Volk
veronderfleld , deel in de Regeeringe te hebben,' terwyl
de Vorst de balans hieldt tusfchen hunne verfchillende belangen.
In het derde fchilderde by de Adeiregeering af. De Irefchryving der Volksregeering zou
een vierde Stuk hebben uitgemaakt; doch wy mogen, met
grond, gisfen, dat HALLERR vreesde den aart, des Staats
te Bern (tandgrypende , te ontrusten , en 'dat by-befturs,
daarom zyn plan nooit voltooide.
De waarneemingen van_ het Overjieidsampt flremden zyne Wysgeerige nafpeuringen niet, noch verhinderden" hem
als Arts . HALLER zette zyne Werken voort, bragt Tyne
I ibliotheeken in orde , en begon zyne Werken,: onder zulk
Bene verfcheidenheid van tytels verfpreid, te verzamelen.
Tot het Supplement van de Encyclopedie vervaardigde hy
verfcheide Artykcls, de Genees- Ontleed- en Natuurkunde
betreffende. Tot volmaaking zynee Verzamelinge van
Planten , aan Zwitzerland eigen, ging hy, nu en dan het
Gebergte bezoeken.
HALLuR was, eer by Gottingen verliet, tot 'heftendigen
Voorzitter der 'Academie verkoozen; en, by 't kfflerven
van don Kanfeliei , mosHuumr, droeg zyne Majefieit "van
Groot-Brittatíje hem het'Kanfelierfchap op. De Opperraad
van 'Bern beftemde , om hem te houden , een Jaargeld; dit
deedt hete• afzien van dien veel voordeels- en eersbeloovenden post.
De Koning van Pruisfen benoemde hemP tot het Kanfe'lierfchap der Hoogefchool te Halle; de Graaf oRLOw noodigde hem na Petersburg. Geen deezer fchitterende aanbie-
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biedingen kon hem, aan zyn Geboorteland vastgebegt, bekooren. Van den Koning van Zweeden ontving hy de
Orde van de Noord-Star., en by vondt zich vereerd met
het Lidmaatfchap vals bykans alle geleerde Genoodfchappen in Europa. Reizigers Van het hoogfile aanzien en
rang bezogten hem; geduurènde zyne laatfte Ziekte, heeft
by met den Keizer van Duitschland een lang gemeenzaam
gefprek gehouden.
Maátigheid thekte ten lleunpylaar van IIALLER'S natuur
zwakke lichaamsgef eltenis. Desniettègen{iaande was-Iyk
hy onderheevig aan ontueekingen , en moest veel van de
Jicht lyden. Een ongemak in de blahs tastte hem in de
Iaatfte jaaren aan, en was, naa veel fmerts daar aan gele
te hebben, voor hem doodlyk. Opium alleen ver--den
leende hem pynftilling , en door het gebruik hier van was
by in ílaat zyne Letterbezigheden voort te zetten : weinig
dagen vóór zyn dood, vondt by in het befchaaven zyner
Werken 'zyné geliefdfie bezigheid. Ook ftreelde hem het
gezelfehap van goede Vrienden; genoodzaakt zyne kamer
te houden , vondt by in de getrouwe oppastang zyner
Vrouwe, en de Vaderlievende bezorgdheden zyner Kinderen, den verzagtenditen troost. Geduurende de tusfchenpoozen van pyn, voleindigde by zyne Phyfologie, en Ibelde een geregeld Dagverhaal op van zynè Kwaal, 't welk
by aan het Gottingfche Hoogefchool zondt. Hy gevoelde
de aannadering des doods zonder ontfleltenisfe, en merkte
Reeds het afneemén zyner zintuigen op. By hadt zyn
Leèven gefleeteit in het voordeel zyner Medemenfchen,
door zyne Studien, te bevorderen; in geen der groote Geboden de Gt dlyke Inzettingen overtreeden. Hy wagtte
zyne ontbinding zonder fchrik, en onderwierp zich aan
's 1-I mels wil met de geduldigste onderwerping.
Den twaalfden van Wintermaand des Jaars MDCCLXXVII,
was de laatfte dag van LIALL2R's Leeven. By voelde zyn
pols dikwyls; eindelyk betuigde by zyn Vriend, de Heer
ROSSELET , die hem oppastte: Myn Vriend! de pols flaat
niet meer ! Nauwlyks hadt by deeze woorden geuit ,
of hy 'gaf den geest. Dit Jaar was noodlottig 'voor de
Geleerde Wereld. In minder dan acht maanden flierf
JUSSIEU, HALLER, LINNEUS, VOLTAIRE en ROUSSEAU.
In den ommegang Was HALLER aangenaam en leerryk. Zyne uitgetlrekte Geleerdheid maakte zyn gezet
fchap gevallig voor lieden van verfcheiden fmaak. By (prak
onbelemmerd, kort, en kragtig. Zyn getrouw Geheugen,
ge.
-

222 LEEVENSBYZONDERH.

VAN ALISERT VAN HALLEIt•

gepaard met een juist oordeel, ífelde hem in ífaat oni
zynen . opgelegden fchat van kundigheden, ten meesten
nutte, te befteeden. Zyne Gemoedsbeweegingen waren
edel, en werden ligt gaande gemaakt. Hy was GodsdieníUg zonder des een vertoon te maaken , en zyne liefde
tot de Deugd vertoont zich allerwegen) in zyne Schriften.
Van Perfoon was HALLER groot, welgemaakt. . Zyn
Gelaad fond deftig, en duidde veel zielskragt aan. Hy
hadt elf Kinderen. En deezer is Lid van den Souverainen
Raad te BERN., en volgt het leevensplan door zynen Vader aangenomen; zyn tyd verdeelende in het dienst doen
aan zyn Vaderland en het beoefenen der Weetenfchappen.
HALLER bragt zyn meesten tyd door op zyn Boekvertrek. Hy voedt zich fleeds omringd van zyne Kweekelingen , zyne Vrienden, zyne Medeburgers, zyne Vrouw en
Kinderen. Zyne zwaarlyvigheid, de zwakte van Bezigt,
en eene liebbelykheid van klein te fchryven , bragren te
wege dat by de laat(te jaaren met meer moeite iludeerde.
Nogthans vervorderde hy zyne Studien met een onverdoofbaaren yver. Wanneer hy ongelleld was, toonde, hy
zich onverduldig óm zyn werk weder aan te vangen. Ily
las of fchreef zo ras by van tafel opftohd, en de nart
was dikwyls half om, eer by zyn arbeid Raakte. Met één
woord, zyn geheele Leeven» fcheen eene offerande van
zyne Vermaaken en van zyne Gezondheid, aan zyne
zugt voor de Weetenfchappen.

AANMERKINGEN OVER DE GEAARTHETD IN. HET HUMIELYKSLEEVEN, BYZONDER MET BETREKKING TOT DT? VROUWEN.

(Uit filet Eizgelsc12 van Mevr. GRIFFITH.)
AAN DE VADERLANDSCHE SEXE.

íl'ejuffrouoven !

e lyst onzer Stukjes . in ons lllengeliverk geplaatst, naa„ leezende, bevinden wy, langer dan gewoonlyk, en Ian,, ger dan ons lief is, getoefd te hebben met onze Leezeres=
„ fen eenig Vertoog , byzonder tot haar ingerigt, op te leveren. Wy haasten ons om die fchade, als 't ware, in
haalen , en belooven , dit Jaar , meer dan in het verloope.
„ ne, aan haar te zullen gedaetig weezen, en het bevallig
;, deel onzer Begunfligeren te verpligten. Ontvangt hier eeni„ ge
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,, ge Aanmerkingen over de Geaartbeid der Egtgenooten , in„ zonderheid met betrekking tot de Vrouwen belchouwd, en
gevloeid uit de welverfneedene Vrouwlyke penne van Mevrouw GRIFFITH, wier verílandige Lesten, over andere Poort„ gelyke onderwerpen , u meermaalen een aangenaam en nut„ tig onderhoud verfchaften."
Men heeft opgemerkt, dat Gelykheid van Aart een der
voornaamfte vereischiten is tot Huwelyksgeluk. Nogthans is.
het mogelyk, dat eene al te groote Gelvkheid van Gefteltenisfe, -in zommige gevallen, heide de- Partven ongelukkig kan
maaken. Indien, by voorbeeld , twee Pentonen , van ecnen
lustigen en onbezorgden aart, zich door den Egtenband laaten
zamenbinden , zullen zy beiden denken geregtigd te zyn om
hunne vereenigde of afzonderlyke Vermaakneemingen voort te
zetten , zonder zich te laaten bepaalen door eemge agt te
(laan op het Huishouden , tot dat de noodzaaklyke middelen
huns beftaans onherroepelyk weg en verfpild zyn. --- Of,
wanneer een Paar van droefgeestigen aart eene Huwelyksverbintenis aangaat, zal de natuurlyke naargeestigheid hunner Gefi:eltenisfe toeneemen door de onderlinge verkeering;,dezwaargeestigheid hebbelyk worden, en de bezorgdheid tot de hoogte
an angstvallige bekommerdheid opklimmen.
Uit deeze twee voorbeelden blvkt genoegzaam, dat eene
Gelykheid van aart alleen, fchoon anderzins zeer bevorderlyk
tot wederzydfche Genegenheid, niet altoos ten zekeren waar
houd ik my-borgevanHuwlyksfire.Nogthan
ten vollen verzekerd , dat , waar eenig weezenlyk verfchil
plaats hebbe tusfchen de Gevoelens en. Zeden * der Getrouwden ,
daar nimmer een Gelukkig Huwelyk Rand greep, of kan Rand
grypen. Wy bewonderen natuurlyk de zodanigen , die wy
liefhebben , en even natuurlyk volgen wy na 't geen wy bewonderen. De gelykheid, gebooren uit eenpaarigheid, en eene begeerte om te behaagen , heeft iets bekoorelykers, dan
die enkel uit de Geaartlreid hervoortkoint.
De Gevoelens van iemand aan te neemen is de heerlykfte
proeve van goedkeuring en hoogagting; en ntisfchien wordt
zulks in prys verhoogd, door onze Zelfliefde, naar gelange
van de opoffering eener tegenovergellelde denkwyze , welke
wy gedaan hebben.
Dat Gelykheid an Zeden, zo verre de Rede en Godsdienst
dezelve gehengen , eene der onlosmaaklyke Pligten eener
Huisvrouwe is, zal , myns bedunken, door niemand gelochend
worden. Doch men treft juffrouwen aan, die haare Believing
al te flerk laaten doorftraalen , en zich gedraagen als ot' zy
veel eer zich onderwierpen aan de Wetten van Benen Dwingeland,
Q
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land , dan voldeeden aan de aangenomene verpligting voor het
Huwelyks Altaar , om lief te hebben, te ecren en te gehoorzaa mnen.
Dezelfde woorden of daaden , voortgebragt of verrïgt op eerie bevallige of onbevallige wyze, kunnen uitwerkzels te wege brengen zo verfchillende als Liefde en Haat. Ik zou, der.
Ihalven, de zodanigen die na Huwelyksgeluk Rreeven, aanpryzen , in haaren Huisdyken ommegang zo wel als voor het
Toilet, aan de Bevalligheden te offeren. Welleevenheid is zo
lnoodzaaklyk tot in!landhouding des Huislyken Geluks , als dezelve met mogelykheid kan weezen in den algemeenen Ommegang.
SALOMO heeft ons , in zyne meesterlyke befchryving van ee.
ne Deugdzaams Huisvrotlwe , de fchoonfte trek opgegeeven van het gedrag eener Vrouwe jegens Kaaren Egtgenooe.
„ Zy opent haaren mond met Wysheid , en op haare tonge
„ is de Leer der Goeddaadigheid." En zeker, daar begaat
geen weezen in mensehlyke gedaante, die zulk een voorkomen en aanfpraak met finaad en onbefehoftheid zal van de
hand wyzen.
Wy moeten, egter, byzonder zorge draagen ten opzigte van
den Tyd waar' in wy onze Mannen aanfpreeken, ons niet by
hun indringen op de uuren, die zy tot hunne zaaken en voor
zichzelven gefchikt hebben , en niet haastig die llilheid en
afgetrokkenheid , welke veroorzaakt kan worden door zwaarigheden in hunne zaaken buitens huis , opvatten voor ongenoeglykheid of wederzin tegen iets binnen 't zelve.
't Is de ligt eener Huisvrouwe, niet allen haare eigene
Gëaartheid naar die van haaren Egtgenoot te regelen ; maar
ook zo veel aandagts omtrent de zyne te gebruiken, als belet
dat dezelve zich ooit in een onguntig licht vertoone. Door-te
oplettend, de gefchiktfte tyden waar te neemen, ten opzigte
van de verfchillende onderwerpen, over welken zy hem begeert te onderhouden , zal zy ongemerkt voor hem , en bykans
voor haar zelven, het vermogen verkrygen om zyne toetemrning of weigering te beftuuren.
Eene verfiandige en deugdzaame Vrouwe deezen regel des
gedrags volgende, tot het onderling voordeel van haaren Egtgenoot , en van haar Gezin, zonder Benige zelfzoekènde inzigten , waarvoor laage zielen alleen vatbaar zyn , komt he
naast aan het denkbeeld., 't geen de Stervelingen zich gevormd hebben van eenen Befcherm- engel, die, onzigtbaar, onze in twyfel hangende keuze befluurt tot het geen best is, en
onze ligt uitwykende flappen richt op de paden van Geluk en
Vrede.
-Tot dus verre heb ik dit aangelegen onderwerp der Geaartheid alleen uit één oogpunt befchouwd , voor zo verre het de
Gefprekken der Gehuwden aangaat. 1k zal u toonen dat de
in,
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invloed- daar van zich zeer algemeen uitftrekt, dat.het een der
hoofddryfveeren is , welke het werktuig• van den Mensch wel
doet gaan of 'ongeteld maakt, in eiken hand en omflandigheid
des leevens.
Zelden wordt 'er van erne ongetrouwde Juffrouw gezegd
dat zy kwaadaartig is; en nogthans vindt men in de natuur
zulke Monilers als jonge Feexen, die, fchoon zy haaren kwaaden aart voor hunne Minnahrs , en het gros haarer bekenden,
veeeten te bedekken , denzelven by haare Ouders , nadere
Iennisfen en Dienstbooden , laaten blyken. „ Een weinig
„ zuurdeefems verzuurt het geheele deeg," en een ongemak
zal ongetwyfeld een Huisplaag van eene Vrouw-lykeDogtr
worden : want wanneer éénmaa] Bene flugheid van aart heb
wordt , is 'er niets 't welk de kwellingen en bitterhe--belyk
den van eenen ongeno?giyken Aart kan verzagten. Iemand,
van die Geestgefteltenisfe, verfpreidt, even als iemand met de
pestziekte helmet, de befinetting van Ongenoegen rondsom
haar heenen. Naare Ouders betreuren de flegtheid van haaren
Aart, haare andere • Bloedverwanten en Kennisfen gevoelen, in
ftède van genegenheid, een afkeer van haar ; en Naare Dienst
dat de last van dienstbaar te weezen, ver--bodenklag,
zwaard en ondraaglyk gemaakt wordt, dewyl zy leeven on.
der de Dwinglandy van eene die zy noch voldoen, noch agten, noch beminnen kunnen.
Gelyk Ernsthaftigheid , zomtyds, Ilegts met eene andere naam
voor Koelheid, dikwyls voor ' Wysheid genomen wordt , zo
heeft men Vrolykheid tneermaalen voor Goedaartigheid opgevat. Maar die Poort van Vrolykheid , welke wy in de Zamen
aantreffen , die in de oogen een lach Cchept , en het-leving
geheele gelaat ontfronst , onttlaat , in 't algemeen, neer uit
Bene opwelling der Leevensgeesten , dan uit eene beraamde
en met zichzelve beftaanbaare te werk[lelling onzer vermogens om te behaagen, en is dikwyler het uitwerkzel van ligtzinnigheid dan van eene aangenaame Geaartheid. Dewyl zy
eerre toevallige oorzaak Nebbe, moeten de uitwerkzels nood.
zaaklyk onbellendig weezen ; dezelve is daarom .onderworpen
aan eene fchielyke verdwyning, van welke men de rede niet
weet, en waar aan hebbelyke Goedaartigheid geenzins onder
-hevigs.
Hoe zeer onderfcheiden deeze twee hoedanigheden ook zyn
mogen , hebben zy , nogthans , eerre eigenfchap , belde gemeen,
en tellens onderfcheiden van 't geen aan eenige- andere gelukkige begaafdheid kan toegefchreeven worden: te weeten, dat
zy het verdienstlykst moeten geagt worden, wanneer ze minst
natuurlyk zyn. Een Sloof kan uit haare gelleltenisfe
goedaartig , en een Feex, door eerre guntlige vlaag, lustig
vrolyk weezen ; doch die (port van Goedaartigheid, welke het
gevolg is van Verfland, Deugd en Dankexkentenisfe aan de.
Q2
\'ooxx.

226

OVER DR GEAARTHEID

Voorzieniglieid , zal eenpaarig zyn in 'haar voorkomen , en beflendig in haare bedryven; zy zal niet, even als een Aprilfche
dag, het eene oogenblik den Zomer en het andere den Wiiiter verbeelden ; noch gelyk de brandende bette van July, met
de helderheid der middagzonne , een naderende donderbui
voorfpellen; doch klaar, bedaard, en onberoerd, tot het laat.
fie uur voortblinken.
Zulk eene gezegende ZielsgeRelten&sfe moet noodwendig
het geluk, 't welk dezelve gevoelt, aan anderen mededeelen.
„ Gelyk een vlakke broom ," om hier de woorden van Dr.
SLA[R te gebruiken, „ kaatst zy elk voorw.erp in deszelfs
waare evenredigheid te rugge , en met de . fraaille kleuren ;
„ terwyl onrustige en woelige geesten , geiyk beroerd water,
,,, de beeldtenisfen der dingen verminken, by (tukken te rug
„ kaatfen, en aan die alle de wanfchiklyke beweeging mede
„ deelen , welke alleen uit eigen beroerdheid voortkomt."
Deeze bevalligheid heeft een dubbelen eisch op de aandagt
der Vrouwen: want woede, jaloul', of eenige andere laage
driftvervoering , misvormen het ichoon(le: Aangezigt bykans zo
veel als zy de Ziel vernederen , en kunnen de beminnelykfle

van de bekoorelyke Sexe geheelenal doen outaarten van
haare aangeboorne welgevalligheid.
Maar 'er is een hooger en ilerker beweegreden, dan eenige
der tot nog gemelde, „ om onze Zielen in Bedaardheid te
„ bezitten ," indien wy ons het voorregt aanmaatigen om onszelven Christenen te noemen. Zal eerie, in de Schoole van
eenen .lydenden Zaligmaaker onderweezen , niet woedend on--

beleheid, de weezenlyke of ingebeelde, ontvangene bcfedigingen durven wreeken? Of kan zy knielen voor den Throonder
Genade „en den God des Vredes en der Goedwilligheid jegens
den Me.nseh, om vergiffenis en befcherming bidden , terwyl
haar haft gedreeven wordt door een geest va n kwaadaartigheid
en wraak , ten opzigte van haar 11ledeibhepzel, zo broos als
zy zelve ? Dit ware niets minder dan een hoon den Godsd^enst aangedaan , niets minder dan een (pel van Godsdienst
gemaakt !
-oetnig
Wy zyn verzekerd, dat GOD den 1-Jovaardigen verfmaadt en
den Nederigen zyne Genade geeft. Zullen wy dan dc hartfireelende en verrukkende gedagten , dat wy onder het opzigt
en de befchutting (laan van eene Alvermogende Voorzienig.
held, weg werpen , om den Moloch te offeren ? ei) het ge1 oorteregt . der Verlosten wegrchenken , om het jammcrzalig

voorregt te verwerven van onszelven te plaagen ? Want de
Voorzienigheid heeft, het wyslyk hefchikt, dat alle kwaadaartige Driften van 's Menfclien gemoed, den geenen, die ze bot
pieren , beroeren. Vrede woont nimmer, waar nyd, woede
of haat, huisvest.
i aardeniaal het Huwelyk onder de Christenen , van eene

God-
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Codlyke Inilellinge is , moeten alle Getrouwden een voegelyk

g edrag jegens elkander aanzien, als de yolbrenging van eenen
Godsdienst-pligt. Het bevorderen van Eensgez.ndheid, Vrede,

Orde en Celuk, in de Huisgezinnen, is de onderlinge en onlochenbaare pligt van Man en Vrouw. Deeze re,rel ééns
vastgefteld, en met de daad te werk geweld zynde, zullen de
Losbandigen zelve erkennen, dat het Huwelyksleeven de ge
{laat op aarde is; doch, wanneer Tweedragt, Onmin,-fukigRe
Verwarring en Elende, de plaats dier hoegstwenschlyke Huisgoden inneemen, moeten wy met den Eerw. TILLOZSori bekennen,
dat zulk een Staat „ een kleine Hel is, door- welke wy tot
,,

een

grooter

gaan."

Laat het, derhalven, niyne Leezeresfen , uwer hoofdzorge
aanbevolen weezen, dit troostloos denkbeeld om te keeren ,
en, door de zagtheid uwer Zeden en infchiklykheid van uw
Aart, den Huwelyken Staat tot een kleinen Hemel te maakgin,
en, den wen tot een grouter.

E M I L Z.

JJoe veel , niyne vrienden ! is 'er bv een fterfbcd te gevoe.
len? — eene koude huivering doet ons zidderen; —
y ademen zo vry niet ; terwyl ons bange oog, op de ver
-;lauwendémhig,blyftarenWchouw
den flervenden , als flaande reeds met den Benen voet in het
gaapende graf; --- terwyl cie andere Heeds wankelt, op den
f nahen rand , dien de tyd hein nog toelaat, om zyne Vrienden vaarwel te zeggen; — ook deezc ontzinkt hem; —
daar +. — ach ! daar ontzinkt hem zyne laatl}e hoop! --•
bclaugryk oogenblik ! -- gy be(list voor de Eeuwigheid!
Verl^heiden dagen had die fombere treuribeid , die zich
beter gevoelen , dan befchryven laat , myn hart reeds gekneld.
.----Gen folterend ziekbed van een myner Vriendinnen,welke my waardig was, had ze veroorzaakt ; --- ik vreesde
reeds voor de gevolgen ; --- en etter fchielyk als eel, blixemfiraal trof my de tyding, dat myne Vriendin my no eens
begeerde te fpreeken , vermits zy gevoelde dat haar tyd ten
einde fnelde. - -- Ylings vloog ik na haar toe. -- Half
machteloos van haare finerte ----- ziet ze my zwygend aan ;
de warme vriendfchapílraal fchynt haare koude lippen
weer kragt tot (precken te verleeneu. Staam'lerde , en
telkens afgebroken , zegt ze, niet Bene hemelvreugd op haar
uitgeteerd wezen, --- terwyl ze myne hand, in de haare als
be(Iurven , houdt: „ myne Llize ! ach, myne Elize!
„ vervul nog myn laat(len wensch!" — Ik beloof het
klaar, met de tederte vriendfchapskus, dien ik, zwygend, op
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haare magere hand drukte, --- en een traan, welke myn beevend oog lánge weigerde te weérhouden, viel daar op neder.
„ Gy weet, zegt ze, (met vernieuwde kragten ver„ ílerkt ,) gy weet myne omftandigheden ; gy weet , hoe
myn dierbaare Willem! zo het fcheen, te vroeg uit inyne
arinen gefcheurd wierd ; — doch, wat herhaal ik? omftan„ di4hcden, — welke, zal ik ze zo verhaalen , ---- als ik;
ze toen gevoelde, --- niet anders, gelyk duizendmaalen
gefchied , zouden wezen , dan de Voorzienigheid te laste.ja, myne Elize in de eerRe bedwelming, deed•
„ ren.
ik het zelfde, dat elk gevoelig hart, by het gemis van zy„ nen afgod , doet. Die woedende form bedaarde,
„ -- en toep was het ,als of een gewyde Rem my toeriep!
„ Zwyg ! zwakke Sterveling! en aanbidt dien God ! die niets
„ anders dan uw eeuwig heil bedoelt! Ik zweeg,
„ — en een vloed van Ilille , weemoedige , traanen rolden
„ langs myna wangen." Zo [lil en treurig rollen de
golfjes , langzaam daar henen, na dat een woedende form
voorby is, die haare rust, onagtzaam, verhoorden. „Eu
„ nu, nu gevoel ik het heil, 't welk God voor my bedoelde.
Elize , het valt hard, zynen Vrienden , het jongfte
,, vaarwel te zeggen; maar hoe finertelyk zou het voor my
„ zyn, als ik mynen Willem nu , met betraande oogen, op
„ dit hert voelde zwoegen ? Hoe zeer zou dit myn fterfbed
„ bezwaaren ? Zwakke Sterveling! aanbid de Voorzienigheid ! en zwyg! In uwe laatfle oogenblikken , — in de
Eeuwigheid! zult gy 'er over juichen!" De nadruk,
met welke zy deeze woorden (prak , had haar zo vermoeid ,
dat ze een langen tyd zweeg. Eindelyk verzamelt ze
nog eens haare bezwykende kragten, om my haaren laat(leil
„ 'Er zyn , zegt ze , zo veele
wensch te zeggen.
ongelukkigen niet , als 'er zig voorgeeven.
Elk jongeling! — elk meisje, --- welker gevoelig hert niet door
„ Reden en Godsdienst beluurd word, maar onbedacht flap,, pen doet , welke de zinlyke genoegens ftreelen ; wanneer
,, zy daar in, door Gods vaderlyke hand, -- dewyl die beter
ons waar geluk kent dan wy zelven, -- word te rug ge„ houden, noemt zig ongelukkig ! — rampzalig!
„ Myne Elize! ach! wanneer.l*y zulk eene lastering hoort
„ verdedig dan de Voorzienigheid!
Dat myn lot, het
„ welk het wreedlle fcheen, dat cenig Sterveling kon treffen;
„ en — dat ik nu gevoel , liet zaligfte te zyn; dat dit nog die„ ne tot troost voor een lydend t ert; -- tot verheerlyking
van God! — Ach! myne Vriendin! ik gevoel het; -„ nog maar weinige oogenblikken, en ik kniel, onuitfpreekelyk
„ zalig! niet m5 nen Willem , voor den troon van God ! ... .
Vaar wel' ....In de eeuwigheid zien wy elkander weo, der!'....
Ge-
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Geheel afgemat , fchynt ze te willen rusten ; om dit te
bevorderen ,_ verlaat ik haar. --- Met een -hert , dat
reeds tan deele het, verlies van zulk eene Vriendin gevoelde,.
ga ik, eenige uuren daar naa,, nog na haar toe, om den jong_
ften kus op haaren zwygende. mond te drukken: ;-- maar de
tyd had zynen oogst reeds gulzig afgemaaid. --- blyne Vriendent laatgin wy haarè les heilig navolgen ! Aanbidden wy , --zelfs. in het zwaarfie noodlot , --- de Voorzienigheid l' en zwygen wy, tot dat de Eeuwigheid ons, in 't billyken van Gods
wegen, doe fpreeken !
A. E,

ZEDELYKE BEDENKINGEtt.

is onbetwistbaar zeker, en het zal over het algemeen
Iet
van elk roegeftemd worden , 'dat bewezen diepten met

dankbaarheid moeten beantwoord worden. Dan handelen de
m.éeste menfchen wel zo ? Het tegendeel is maar al te waar.
Over het algemeen, worden ontvangen weldaden niet ondankbaarheid beantwoord.
Altoos te willen verfcheletï van anderen, 't zy in woorden
of daden, word ten lange laaide', zulk eene hebbelykheid,
dat men den .helderen middag bykans riagt ,en zwart wit, zou
noemen: daarenboven maakt het iel»ant kregel van humeur
en zeer lastig in de zamenleving. Elk wake tegens deze ondeugd met al zyne magt; want, byaldien by dat nier doet,
zal by weldra bevinden, dat ze op hein de overhand kryge,
en4hem geheel overmeestere. Doet een dwaas niet voorzigtigst, zyn mond te houden', en
niet te fpreken? die toch kan' niet open gaan , zonder zynen
meester te verraden.
Wanneer de Mensch zich gewend om over alles te klagen, krygt by weldra een lastig humeur. Niets bykans
zal hein bejegenen, or het valt hem tegen , het mishaagt hem,,
Deze Mensch is te vrolyk ; die te zomber; deze heeft te
veel, die, te weinig praats; deze is te luidrugtig, die weder
te ftil. Nu is het te mooi , dan te flegt weêr. Nu is het te
heet, dan weder te koud. Kortom; niets in de wyde
wereld kan hem behagen; niets is naar zyn zin; nooit is by
wel te vreden. Gelukkig zy , die zich weten te fchikken naar
de zaken zig voordoen : dezen zyn altyd wel te vreden';
waartegen de anderen nooit vergenoegd zyn, en nimmer rust
hebben.
Ongeoorloofde minnaryen , ontugtigheden en zoortgelyke be=,
dryven, zyn altyd kwaad. Maar zulks te plegen in geheiligde
plaatzen , is onvergeeflyk.
VER-
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN IIN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

'VYF OORSPRONCLYKE BRIEVEN, GESCHREEVEN AAN EEN
VRIEND, DIE TOT DEISfERY OVERHELDE.

(Uit het Engelsch.)

EERSTE BRIEF.
BIYN HEER!

het u bewust is, uit eene lange Verkeering en
Schoon
veelvuldige Briefwisfeling met my, dat ik, in geenen
deele, een vyand ben van de volfaagendile vryheid des onderzoeks , in zaaken van den Godsdienst ; geheel verzekerd, dat dit de beste en indedaad de eenige bekwaame
weg is, om de Waarheid na te fpeuren; nogthans moet ik
bekennen, dat de fiellige , heftige en onheufche wyze , op
welke de Godsdienstgefchillen doorgaans gevoerd'zyn, door
lieden van allerlei Aanhangèn en Gevoelens, een zedig,
vreedzaam , en goedaartig Mensch niet regt omzigtig maakt,
hoe, en niet wien, by een verfchilftuk ten opzigte van den
Godsdienst behandelt.
Wat my betreft, ik kan, op geenerlei wyze,myne goed
aan het leerftellig voorkomen en de onre--keuringv
delyke driftvervoering der meeste Gefchilvoerderen : en beílooten hebbende, geen agt te flaan op enkel onheweezene
verzekeringen, of heeten verftandloozen yver, voor bewys
op te neemen , kan ik, met eene vry groote bedaardheid
van geest, den uittlag afwagten van bykatls alle Godgeleerde gefchillen -- my wegens niets dan de WAARHEID bekommerende, ben ik gereed haar hartlyk te omhelzen, uit
welk een hoek dezelve ook moge opdaagen.
En hoewel ik, na dit alles, my zelven dikwyls verlegen
vinde, om te bepaalen aan welke zyde de Waarheid, of
zelfs de grootfte waarfcllynlykheid is , zou ik, nogthans ,
(indien ik my daar door niet te veel aanmaatigde voor iemand van myn jaaren en leevensíland,) de firydende partyen raaden elkander de hand van vriendfchap toe te reiken:
naardemaal het verfchil tusfchen hun, menigwerf van veel
A11Rl
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minder beduidenis is, dan z y, in de bette der twistredening, 't zelve vertoond hebben: en mogelyk zou 'er een
miedel van bevrediging kunnen voorgetleld worden ,'t geen,
van wederzyde goedgekeurd, weinig plaats voor eenig verder gefchil zou open laaten.
Gy, myn Vriend, hebt na eene lange en uitgebreide Studie, u geheel eigen gemaakt, alle de onderfcheide Godgeleerde Begrippen, die, van de eene Eeuw der Christenheid
tot de andere , de Kerk verdeelde, in duizend Partyíchappen
fcheurden, en, in den eigenlyktien zin des woords, tot
een Strdende Kerk maakten.
Welk nut heeft deeze uitgeftrekte kennis van deeze Godgeleerde Gefchilvoeringen; deeze Heilige Stryden met pen
en tong, in de Kloosters, op de Hoogefchoolen , en op
de Predik(Ioelen geflreeden, u toegebragt? — f:loe! „Gy
, zyt deezer Gefchillen geheel en al moede geworden." —'
k wenschte van harten, dat dit but tlimfle van uw geval
ware. Doch ik twyfel deswegen grootlyks.
Gy hebt de Waarheid gezogt door alle de verwilderingen
der Myfï;ike Godgeleerdheid, met den [leer P SCHAL, den
Aardsbisfchop van Kameryk. - ti Vernuft! hoe ver
uwe vlammen ontltooken aan her Altaar van-derflykzn
,valfcheii Godsdienst! — De Waarheid , door tl gezogt,
hebt gy daar niet gevonden, maar ook, 't geen gy van dezelve mogt hebben, verlooren. Een ander pad inIlaande, meende gy dezelve aan te treffen langs de distelige
en doornagtige wegen van Schoolfche Godgeleerdheid, met
;

CALVINCIS, ARMINIUS, CLARKS en WATERLAND; doch,

fehoon tleeds afgaande op een gewaande reuk, miste gy altoos het nagejaagde wild ; En nu geheel vermoeid van de
jagt, en te onvrede over den ongelukkigen uittiag, zoekt
gy uit te rusten in de donkere fchaduw van Twyfelaary,
gereed om den eerflen, die het beflaat u in uwe rust te
í opren , te antwoorden. „ Waarheid is alleen een fchep.
„ zei der verbeelding — een verfchynzel door de flerke
„ kragt van dezelve voortgebragt: 't welt, ons, in de na,, fpeunng van 't zelve, altops te leur[lelt, en, de Rede
voor eenigen tvd geheel verhysterd hebbende, ons ten
„ laattie doet neder orten in den poel der Atheïstery of
der Geestdryvery."
Ik geloof, voor zo verre ik u , myn Vriend , ken, dat gy
weinig gevaar loopt van in den laatllen te vallen. Uw gefieltenis heeft niets van het Geestdryvcnde in zich. De
I^oelzinnige en bedaarde Wysgeer wendt zyne fchreden elders
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ders heen. Hy is de Tegenvoeter van den krankhoofdigen
Geestdryver. De Rede van een Dweeper levert geen tegenwigt op , om tegen zyne Verbeelding op te weegen.
De laat(te Hokt (om my van PoPE's uitdrukking te bedienen) alle andere vermogens der ziele op : en, wanneer dezelve losgelaaten wordt , 't welk ,het geval moet weezen „
indien alle beginzels van bettuur en beteugeling ophoudt
met werken , zullen zich de jammerlyk(ie vertooningen
van Geestlyke Don(Ouixotery en Heilige Doolende Ridder
opdoen; die ílvlc'lens voor Reuzen- kasteelen aan -fchap
eerre weerlooze kudde Schaapen voor Krygshel--ziet,n
den, dezelve met alle magt bevegtende. -- Doch ik
verwagt geenzins u immer tot zulk een heirtocht gewapend te zien. Uw gefleltenis helt 'er niet toe over; en,
ik wensch dat dezelve het nooit doe , of tot een nog even
gevaarlyk uiterl}en overlaat. Ik zie de Geestdryvery aan
als zeer nadeelig 'voor de Maatichappy; maar 't fchynt
my toe, dat de Twyfelaary van een nog fchadelyker aart
is. Die koelheid — die gevoelloosheid van lust, welke
wy doorgaans by den volllrekten Twyfelaar - aantreffen,
dreigt liet Menschdom met een alleronvriendlykst gelaad.
Ongeloof brengt naargeestigheid te wege, en de geheele
ziel wordt als door een vergiftigen damp omgeeven. Het
ondermynt den grondllag onzer beste hoope, het neemt
de vermaken en geneugten des leevens weg, en verbittert
den kelk des tegenfpoeds zodanig, dat dezelve ondrinkbaar worde.
De gezette Twyfelaar heeft een hart zo duister als de
Afgrond, in 't zelve wordt licht nog overeen[Iemming gevonden. De fynder fnaaren der Menschlykheid zyn ver
alles is wangeluid. 't Geen onze groote-broken;
SHAKESPEARE zegt van den Man die gevoelloos is , voor
de kragt der Muzyk, mag met meer klens overgebragt
worden op den koelen en vreugdloozen Twyfelaar, „Iaen
„ vertrouwe dien Man niet!"
Indedaad, ik wilde hem niet tot inyn' Vriend hebben:
want, hoe zouden, wy, wier Zielen zich vaneen verwyderen, elkander kunnen ontmoeten in Vriendfchaps heiligen
Tempel. Myne Ziel is voor de zyne niet gefchaapen. Hy
moet gelykfoortige zoeken , op plaatzen waar Onkunde
den boden fcepter zwaait om het Verfland te verflompen,
en de gevoelens van het Hart te verdooven. -- Vriend
fehap wordt dan edel en verheven , fleck en duurzaam,
wanneer zy Naare gaven toebrengt voor 't Altaar van den
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Godsdienst. Godsdienst bevestigt de vereeniging
der Zijlen , de blydfchap en hoop , welke dezelve fchenkt,
verl'preiden eene kalmte en bedaardheid in het hart, en
doen den Mensch een[lemmig handelen.
TWEEDE BRIEF.
Maar wat is myn oogmerk in dit fchryven g Uw
welzyn, myn waardlle Vriend, ik bemin u in myn hart,
•en kan u niet ten prooy maten aan het Ongeloof, zonder
u nogmaals aan dat hart te drukken , en u eenige gedagten mede te deelen , welke Vriendfchap my inflort, en
door de bedaarde Rede, zo ik hoop, zullen onderfchraagd
en bevestigd worden.
GOD verhoede het! dat ik u Schipbreuk zie lyden op
de klippen van Ongeloof, en weggefleept in golven van
zielverderflyke dooling.
Dikwyls heb ik gezidderd
op de Schildery myner eigene Verbeelding, ontroerd door
de 'fchriklyke vreeze, voor uwen volkomen afval van het
Chxistlyk Geloove!
Gy hebt, ondanks de onophoudelyke nafpeuring door u
aangewend, de Waarheid, tot hier toe gemist: en, daar
gy dezelve niet gevonden hebt op de paden, door u tot
nog ingef sagen , denkt gy dat ze geheel en al niet kan
gevonden worden.
ik bid u geef het niet op, eer gy nog ééne proeve,
nog ééne pooging gedaan hebt -- ééne proeve, ééne
pooging , welke ik u, door myne eigene ondervinding van
derzelver nutheid, met te grooter vertrouwen kan aanpryzen: want ik heb myne Twyfelingen gehad zo wel als
gy. Zy beflaat eenvoudig hier in, Beoefen de Heilige
Schriften op zichzelven. Onderzoek de inwendige blykbaarheden, welke deeze Boeken met zich draagen, deeze brengen de beste bewyzen niet zich.
Let op eenige der flerkfle fieunzels van het Christendom.
Ga na de Voorzeggingen , die vervuld zyn, of nog zigtbaar haare vervulling in de wereld bekomen — de Won .
derwerken zo veelvuldig, zo openlyk gedaan tot flaaving
van den Christlyken Godsrïenst — - het goedertieren oog
het heilige einde waar toe dezelve firekt
-merk
de eerlykleid en eenvoudigheid — de edelmoedigheid en
belangloosheid der eerfie Verkondigeren -- de aller aan
verdienende Verfpreiding dier Leere, door (naar den-dagt
.mensch gefprooken) de allerongefchiktfle middelejr — de
wou--
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wonderbanre In{Iandhouding, en heerlyke Zegepraal van
het Christendom, ondanks de heftiglle tegenkantingen, en
de vereenigde ppogingen der wereldlyke magten.
Onderzoek, zeg ik, deeze flukkcu niet aandagt en onpartydigheid, en zeg my, op uw gewesten, of gy kunt denken , dat onze Godsdienst uit een minder bron dan van
den GOD der Waarheid zelve kan voortvioeijen.
Uit de verééndé kragt deezer baarblyklykheden, zult gy
zien, dat het Christendom een Godsdienst is, gegrond op
Gebeurtenisfen — op zodanige G~beurtenisfen, als weinig
plaats open laaten voor verbeelding of veronderf}elliug;
maar die blykbaar zyn voor de zinnen van menfchen van
allerlei charac`ler, begrip , en landaart, die, by den toets
des fcherpften onderzoeks , zo geloofwaardig zyn in 't
licht van onpartydige Gefchiedkunde befchouwd, als de
Verrigtingen van LEONIDAS , ALEXANDER of CESAR. Ik
wil zeggen , zy zyn even geloofwaardig als eenige Gebeurtenisfen, door de Gefchiedenis van eeuw tot eeuw
overgeleverd.
Dat geen, 't welk zo veele eerlyke, niets kwaads beoogende, en onbaatzugtige Perfoonen ,ruim zeventienhonderd
jaaren geleden , verdeedigden met zulk eene onbezweeke
Randvastigheid, voor welks belangen, zy gereedlyk hun
eer, hun rust, hun goederen en alles opofferden -- dat
geen, 't welk de ftreng[le pynigingen, door de vondryke
wreedheid verzonnen, en de onmenschlykheid volvoerd,
't welk de bedreigingen van Priesters en Vorflen, met al
den fcllrikbaarenden toelel des LMIartcldoods, hun niet kon
beletten te verkondigen, te verdeedigen, en daar in te roe.men — dat geen — doch waar toe zou ik hier breeder
,uitweiden ?• — Deeze weinige bedenkingen moeten ons
overtuigen, zo wy niet geheel bevooroordeeld zyn , dat
het Christendom de herkomst niet kan hebben van Bedrog of de droomera der Geestdryverye --- maar een Godsdienst
is gegrondvest op daadlyke Gebeurtenisfen , ten hoog[ie
bet geloof verdienende van elk , die liet Licht liever heeft
dan de Duisternisfe, en Zekerheid boven Twyfelaary bemint.

DERDE BRIEF.
De allergewigtigfte Gebeurtenis, by welke liet Christendom het hoogfle belang heeft, is de Op(landing van etrttlszus : deeze mag de pylaar en vastigheid van ons. Geloof
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heeten. De bewyzen voor dezelve waren niet kortilotidig en oppervlakkig; maar herhaald en naauwkeurig. Onze gezegende Zaligmaaker vertoonde zich niet in een afgelegen hoek, aan een of twee byzonder daar toe uitver,
koorene Perfoonen — maar aan alle zyne Apostelen —
aan vyfhonderd Perfoonen , op é nmaal , welker grootte
gedeelte nog iu leevenden lyve was , toen Apostel PAIJIUS
zich openlyk op hun beriep, als getuigen van jesus Ver
-ryzenisf.
Bedrog ontduikt het Onderzoek ; maar dit groot , dit
weezenlyk, bewys voor de Godlykheid der Cliristlyke Leere, nodigde het naauwkeurigst Onderzoek uit, als, in 't
geval van den zwaargeloovigen THOMAS, en Rondt de proeve uit met toeneemende baarblyklykheid.
De eifchen van AIAIIOAIETH waren gegrond op list en
onbefchaamdheid aan zyne zyde, op blind geloof en ver
aan de zyde des Volks. Zy werden-ftandlozechrik
alleen ondertleund door geweld van raagt, en de cislykheden des Oorlogs. De gezigten en openbaaringen van
deezen Aardsbedrieger, vielen voor in het Hol Hira. IIy
alleen zag en ontving ze. Niemand was heilig genoeg,
om toegelaaten te worden tot dít heilig verblyf, en zyne
verkeering met Hemelfche Weezens.
De verciering van zyne veelvuldige reizen ,na de Hemel,
verfchafte hem vertellingen, zeer gefchikt om het Gemeen
te vermaaken en te verbaazen: doch zy bragten hem in
groot gevaar om allen Geloof te verliezen , wanneer iemand onderzoekensgezinder dan de rest, begeerde ooggetuigen te weezen van deeze Hemelvlugt? by verzogt daarom altoos verfchoond te mogen zyn, eenige deezer vreemde verrigtingen voor 't oog der menigte te' vertoonen.
Het mogt deezen nederigen Propheet te hoogmoedig gemaakt hebben, als de wereld gezien hadt, hoe diep by in
de gunst der Hemelingen deelde. GABRIëL was zyn Geleider, als by ten Hemel reedt; doch het zou de kieschheld onzes Propheets gellooten hebben, indien de wereld
gezien hadt, hoe en door wier by opgepast werd , in dien
tocht.
Maar, om ernulig te fpreeken. Vergelyk het Chara er van Jesus, met dat van dien bedriegenden Arabier.
Hoe zeer verfchillen hunne eifchen; hoe wydverfchillend
wórden ze onderfchraagd! Deeze is nederig en zagtmoedig.
van harte : zyn eenige eerzngt was ron te dienen, en
goed te doen in de wereld. Dd ander, een zich alles
aan-
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aanmaatigend luidrugtig Bedrieger , een wellustig , een
wreed Geestdryver. Een Ryk op te rigten , was zyn oogmerk -- list en geweld waren de middelen daar toe
zyne Openhaaringen moeten niet hooger dan voorwendzels
geteld worden: als ontvangen en overgeleverd , enkel op
zya woord en gezag. -- De Wonderwerken van JE sus , daarentegen , gefchiedden in 't openbaar, voor de
.Dogen van vriend en vyand; was 'er eenig bedrog in ge
kon der ontdekkinge niet ontkomen weezen. -west,h
VIERDE BRIEF.

Dan , eer ik voortgaa om de blykbaarheden van CHRISTUS
Opiliinding nader op te helderen ,zal ik Benige weinige bedenkingen in 't midden brengen , wegens de t^ fitheid van de
Boeken der Schriftuur in 't algemeen, en in 't byzonder
van die verhaalen , welke de lotgevallen van JESUS betref
zult alle myne redenkavelingen voor drogre--fen:watgy
denkunst en befpiegelende veronderflelling houden, als ik
dezelve niet doe fleuneti op het onwankelbaar voetftuk van
welhevestigde en egte Gebeurtenisfen. Als een Man , die
afkeer heeft van den naam te draagen eens ligtgeloovigen ,
zult gy ongetwyfeld, op alles, wat zk tot nog gezegd heb,
vraagen, en ik ftem toe, deeze vraag is zeer natuurlyk en
eigenaartig : „ Floe weeten wy dat de Boeken, die deeze
„ gevallen vermelden, niet valsch zyn'? Waar zullen wy ,
„ buiten deelve, ons vervoegen , om de waarheid , van 'tgeen ze vermelden , te verzekeren en te bekragtigen ?"
Hier op moet ik u eenvoudig antwoorden, dat wy, ten
lien einde, niet buiten dezelve behoeven te gaan. Indien
ik verlang te weeten den ftaat der dingen in 't algemeen,
of de natuur en om(tandigheden van eenige byzondere Gebeurtenis , in een vergelegen land, of lang geleden voorgevallen, moet ik my vervoegen tot de verhaalen van die
tyden. Ik moet de Gefchiedenisfen , die in "t algemeen, of niet meer byzonderheid, fpreeken van de Gebeur
omtrent welke ik onderrigting verlang, onderzoeken.-tenis,
Indien ik, dezelve geraadpleegd hebbende , derzelver Egt.
held in twyfel trek , behoor ik , als een vriend der Waar
redenen by te brengen, welke-heidnOpartyg,
my bepaalen om myn geloof op te fchorten. Of de
zaaken , welke zy vermelden , zyn ongerymd en tegenftrydig in zichzélven, onbellaanbaar met de bekende
charaEters dier tyden en andere weezenlyke omflandigheden
R 4
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— of zy worden twyfelagtig gemaakt, zo niet vol(lrekt
wederfprooken, door een hooger en beflisfender baarblyklykheid , fieunende op egter en beter bevestigde verhaalen.
Wanneer iemand , genegen om met voorzigtige
flappen voort te gaan • in zyne na('peuringen , deeze omfiandigheden , welke ftrekken tot het bekragtigen van Benige gefchiedverhaalen, wikt en weegt, en geene rechtmaatige reden vindt om eenige hyzondere gebeurtenisfen, daar
in voorkomende, te verwerpen, of daar aan 't geloof te
weigeren, zal hy, die eenige verdere blykbaarheid voor
derzelver waarheid eischt, met rede aangezien worden, als
ongerymd en ongeregeld handelende. Wilde hy dan dat
dezelfde gebeurtenisfen andermaal voorvielen, enkel te zyner voldoening ? Indien de voet('tappen daar van, ili de
Jaarboeken nagelaten , hein niet voldoen , kan 'er niets
bygebragt worden om zyne vermeende zwaarigheden weg
te neemen : by moet, in deeze gevallen, een Ongeloovige
blyven.
Om dit (tuk , zo gemeenzaam my mogclyk is, op te
helderen. Verondertlel, by voorbeeld, dat ik een verhaal
zou geeven des Invals van JULIUS CESAR in Groot-Brittanje,
--- van den tegenftand, dien hy ontmoet, — van het
vernieuwen zyns aanflags, — van de zwaarigheden , welke
by moest doorworftelen eer by zyn oogmerk bereikte, en
andere"omftandigheden, de gefchiedenis van deezen Tocht
vergezellende. Te midden van dit myn berigt (tuitte my iemand, met de•vraag: „ Ik bid u, myn Heer, van
„ waar weet ,gy dit alles? Gy zyt niet in Raat om eenig
„ ooggetuigen by te brengen van 't geen gy verhaalt, gy
„ hebt nooit iemand gefprooken , die het bywoonde ? "--Welk een antwoord zou men verwagten om dien Vraager
te voldoen , dan dat men noodwendig de toevlugt moest
veemen tot CESAR's eigen verhaal van deeze gebeurtenisfen?
Ik kan my op geen beter getuigen beroepen. ik geef den
Vraager het Boek over, en wys hem de plaatzen waar ce$AR fpreekt yan den Inval , enz. Vraagt hy my
verder, „Hoe zyt gy verzekerd van de egtheid dier Ver„ haaien ? Kan het Boek zelve niet verdicht weezen?"
Dan tragt ik de egtheid te bevestigen, door aan te merken,
dat het van eeuw tot eeuw overgeleverd is gelyk wy het
thans hebben, zonder eenige verandering, die de hoofd
betreft, dat liet flerke in--zaklyegburtnisf
wendige merktekens van waarheid draagt, — volmaakt
beantwoordt aan de tydsgefteltenisfe waar in het gefchreeven
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ven is, en waar van het verhaal oplevert; en, om
deeze blykbaarheid nog flerker te maaken , voer ik andere
Gefchiedfchryvers aan, (die of gelyktydig met GESAR waren of naby genoeg aan dien tyd leefden , in welken by
fchreef, om de gebeurtenisfen, door hem geboekt, te bekragtigen,) als bykomende blykbaarheden voor derzelver
waarheid. By aldien by , naa dit alles , volhardt in de
waarheid van CESAR'S verhaal van zyn eigen Krygstocht te
ontkennen of in twyfel te trekken , kan ik niet meer met
hem vorderen: ik moet hem aan zyne eigene onverzettelyke
flyfzinnigheid overlaaten, en aan de veragting die by zich
op den halze haalt , door den ongcryinden eisch van eene
grooter baarblyklykheid, dark de natuur der zaake, met
mogelykheid , kan geheugen.
Alle Waarhelen kunnen niet tot een en dezelfde foort
gebragt worden. Zy verfchillen in derzelver natuur en
hoedanigheden, en vorderen zeer onderfcheide flappen van
bewys tot derzelver opheldering en betoog. Eene wyze
van redenkavelen voegt aan zeker flag van Waarheden,
die geheel niet overeenkomt niet den aart van andere.
Eene Gebeurtenis en een Wiskundig voorftel kunnen
even waar zyn , nogthans moet derzelver bewys ' op een
zeer verfchillenden trant worden ingerigt. 1 let bewys van
bet Wiskundig voor[lel ligt in het voorftel zelve opgetlooten, het hangt geheel niet af van uitwendige of bykomende blykbaarheid. Het bewys der Gebeurtenisfe (leunt ge
Menschlyk Getuigenis, in veele gevallen zo onfeil--helop
baar als het [lrikt(le Wiskundige betoog. Zouden wy niet
voor zotten , en gefchikte perfoonen voor het dolhuis , ge
indien wy niet geloofden, dat 'er een Land-houdenwr,
als Yapan , en een Eiland als Otaheite, was , fchoon wy het
weezenlyk beftaan dier ppaatzen alleen kunnen bewyzen ,
door het vereenigd en geloofwaardig getuigenis van Anderen . Ik maak deeze eenvoudige aanmerkingen, om u
te overtuigen , dat het Geloof op Menschlyk Getuigenis
niet zo los en wankel [laat, als het afgemaald wordt door
hun , die de Geloofwaardigheid der Euangelie Gefchiedenis
twyfelagtig zoeken te maaken. Al ons geloof van voorledene af afgelegene gevallen kan alleen tot deeze foort van
Getuigenis gebragt worden.
-

,
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alle opzigten gelooveu , om dezelfde reden , waarom wy
eenig oud Gefchiedverhaal voor egt houden. En in alle gevallen komt liet bewys , voor eerzelver egtheid , eenvoudig
hier op uit, -- dat zodanige Schriften aangehaald zyn ,en
tot dezelve geweezen is , als de weezenlyke en erkende
voortbrengzels van clerzelver Schryveren of Tydgenooten ,
(want, indien zy cté verhaalen van Gebeurtenisfen behelzen , verfeihilt liet veiuig wiens naam zy draagen,) door
volgende Schryvers van gevestigd gezag , zonder dat 'er,
tot den tegenwoordiger typ: toe, oenige weezenlyke verandering in gekomen zy.
Nu hebben tivy een veel flerker blykbaarheid voor de egt
Boeken der Schriftuure, dan wy bezit--heidrgwt
ten , om het gezag te tlaaven van eenige andere Schriften
ter wereld : dcwyl zy veel meer aangehaald zyn , en 'er
veelvuldiger toegeweezen is van den tyd af dat ze gefchreeven wierden tot heden, dan eenig ander Boek. Deeze byzondere oplettenheid, omtrent de Heilige Schriften, moet
toegefchreeven worden aan 't groot gezag, 't welk zy kreegen : dewyl men ze aanmerkte als van 't hooglie gewigt
voor de belangen en 't geluk des Menschdoms.
1 ter levert een bewys van veel kleins op, om de egtheid
der Verhaalen des Nieuwen T'estarn ntr te flaaven, dat zy
niet bedekt of verborgen wierden voor liet onderzoek der
Weetgierigen, op een tyd , dat de Gebeurtenisfen , daarin
vermeld, zeer bekend waren , en gemaklyk konden nage_
fpeurd worden. Men verfpreidde dezelve oubefchroomd, in een tydperlc, dat het gemaklyk viel de valschheden, zo zy 'er in gevonden wierden, te ontdekken, en
toen niets dan klaare en eenvoudige Waarheid het licht kon
verdraagen. Zy werden- na andere Landen gezonden,
in vreemde taaie overgezet , op een tyd , dat het de wereld
aan geen geleerde, fchrandere en doordringende oordeelende Mannen ontbrak.
Het verdient onze opmerking, dat liet Christendom niet
is ten voorfchyn'gekomen, in Bene Eeuw van onweetenheid, onder een onkundig en niets ld,-rfcheidenil Volk,
buiten flaat om Bene bedriegery te ontdekken , door fehranderder koppen gefineed, om de ligtgeloovigen en niet denkenden te misleiden ; doch eerst zich vertoonde in eene
Eeuw van Letterkunde cu Betchaaf lheid, toen Kunften en
weetenfchappen bloeiden. ---- Die Leer werd verkondigd
te Rome , en fchielyk verspreid in de Giiekfche Staeten ,
toen beide deeze Landen het hooggeroemde toppunt van
-
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volmaaktheid en befchaafdheid beklommen hadden, 't welk
ze tot voorbeelden fielden der betchaafde Volken van alle
volgende Eeuwen.
lie onderlcheide Vertaalingen van de Boeken des T,'ieujven Testaments , in andere taalgin , ten dien tyde , hemmen
niet elkander overeen, als mede niet de aanhaalingen der
oude Schi yveren , in elk fluk van aanbelang: in 't weezenlyke zyn ze even 't zelfde als het Aitchrift , 't welk
wy thans gewoonlyk volgen.
WVy mogen ook als Gene, byzonderhéid , onzer aandagt
waardig , vermelden , dat de Gefchillen , tusfchen de Christenen gevoerd , als de Christenheid in onderfcheide Seí^ten
en Partyfchappc-I verdeeld wierd , van de eerfile Eeuwe af

tot onze dagen toe, door een reeks van etlyke honderd
Jaaren , van veel gewigts zyn , om de oorfpronglyke verr
naalen van dc gronden onzes Algemeenen Geloofs te ver
Waardemaal de Schryvers van de flrydigl}e begin.-flerkn:
zels-, in Godsdienítige Vertchililukken , onderling zamen
om zich op de Heilige Bladeren ten bewyze te-ftemn,
beroepen, en, om hunne onderfcheide Gevoelens te beweeren, aanhaalingen daaruit bybrengen.
In het lang verloop der Godgeleerde Verfchillen, heeft
men den Bybel als uitgeput , om 'er bewyzen voor elke
party uit te naalen; en in alle de Schriften der oude Gefchilvoérderen, ons ter hand gekomen , vinden wy de Texten , welke zy aannaaien , (uirgenomen de toevallige onnauwkeurigheden der Overfchryveren ,) wat de groote zaak
betreft, dezelfde met die in onze Affchriften : weshalven
wy vast mogen Rellen , dat de Boeken der Schriftuure de
egte voorthrengzels zyn dier Eeuwe, aan welke zy over
't algemeeen zyn toegefchreeven ; en hier uit volgt, dat
zy eene genoegzaame blykbaarheid opleveren voor de Gebeurtenisfen , waar op de Gefchiedenis der Christenheid
fteunt.

NADER BERIGT, OVER HET ZWELLEN, VERGROTEN EN
UITZAKKEN VAN DE TONG.
DOOR

JACOB VAN DER HAAR.

nlangs heb ik met Genees- en Heelkundige gevallen en
O aanmerkingen,
oxer liet zwellen , verge oten en uitzakken ,
van
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van de Tong (*), deze Ziekte, zo ik meen, in een geheel nieuw licht geheld , de ware oorzaak 'er van getoond, en daar tegen een genoegzaam zeker hulpmiddel
aangewezen. --- ik had gehoopt daar in te konneu
berusten ; maar de byzonderheid van een nieuw geval,
waar van ik geen voorbeeld weet, doet my het zelve opgeven , tot having niet alleen van myn vorig gezegde ,
maar ook tot volmaking van de Historie dezer, by vele
nog onbekende, Ziekte.
Den 26llen April 1784, bragt men , in het byzyn van
den Heer Dr. HOPMAN en den Heelmeester BOLSIUS, een
Meisje van elf jaren aan myn buis , welks Tong, zes
weken, anderhalvenduim , Rynlandsch , buiteu den mond
had gehangen. Ziende ,dat dit Meisje vele zweren
en roven in den Nek had, gaven my de Ouders te kennen, dat, het zelve, fchurft zynde, met eene kwikzalve
was gefineerd geweest; en, dat daar op, het Hoofd, de
Keel en de Tong, geweldig waren gezwollen , •éiía. het
Meisje hevig aan het kwylen geraakte en nog fleeds kwylde; dog, dat de roven in den Nek , wegens de Spaanfchevlieg- plaasters , welke men gelegd had , om de Tong te
rug en in den mond te trekken, waren voortgekomen.
De Tong was, als naar gewoonte, buiten den mond.
veel breder en dikker. Maar alzo dit Meisje meest altoos
op de regte zyde gelegen en gekwyld had, was de Tong
en het binneníte der Wang, aan dire zyde, rauw geworden , en van agteren , tot in den regten liphoek , aan elkander vast gegroeid.
Terwyl de Heer HOPMAN de goedheid had, om de Tong
met een linnenlapje te vatten , en na de linke tyde te
brengen , poogde ik, niet Bene flompgepunte fchaar, dezelve van de regte zyde der Wang los te fnyden; maar
het Meisje maakte zulk eene hevige beweging, dat my dit
onmooglyk was. Ik flak dan myn vinger in den mond,
en fcheidde dezelve, vry gemaklyk , geheel los.
Al aauftonds, en zo ras zy het hoofd vóóróver bukte,
om het bloed te ontlasten, zakte de Tong nog een hal
buiten den mond, en toonde den ronden kring,-venduim
daar in, door de beknelling der voorfte tanden , gemaakt.
Zo dat de Tong, indien zy niet was vastgegroeid, twee
duimen buiten den mond zou gehangen, en, waarfchynlyk, nog verder uitgezakt hebben.
Het
(*) Zie Wig. Pand. Lett. IVde Deel, .Mengeiw. bL s¢4, enz.
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1-Iet bloeden, door koud water gefeild hebbende, leidde
ik een firookje linnen op het hoofd, het welk beneden de
ooren afhing, en ik bond een twede ftrook linnen, ruim
een duim breed, en eene elle lang, tegen de uitgezakte
Tong , op het agterhoofd vast; noodzakende alzo dezelve, dat
ze, ruim een duim dieper in den mond kwam. En op dat deze band niet zou verfchuiven, knoopte ik de afhangende
einden van de eerfie ftrook, die over de ooren hing, boven
op het hoofd.
Ik gebood het Meisje altoos op den rug , en met het hoofd
zeer laag, in het bed te leggen , het fpeekzel neer te flikken,
en, geduurig, door een klein trekpotje, een weinig water,
met witten wyn en doijeren van eijeren gemengd, te doen
drinken ; ten einde het gekwetfte te verzagten ; de Tong
in beweging te houden; het weder vastgroeijen te belet
gedurig flikken , de Tong te doen naar-ten;,dorh
binnen gaan.
Dien eigen avond het verband vernieuwende , zag ik , dat
de Tong nauwlyks een halven duim buiten de tanden, en,
den volgenden dag, 'er geheel binnen was. Maar zo ras
ik haar zittende den mond deed openen , en het hoofd
vóórfl er buigen , zakte de Tong wederom een halven duim
buiten denven.
Ilk ging op dezelfde wyze nog vier dagen voort, terwyl
het eeten gemaklyk , en het fpreken duidelyker , wierd.
Den zesden dag liet ik haar opftaan, en, zonder band tegen den mond, door het huis gaan; met bedreiging, dat,
zo de Tong wederom uitzakte, de band ook als dan wederom zou gelegd worden. En, op dat de nog vergrootte
Tong enigzins mogt inkrimpen, liet ik haar nu geduurig
een weinig roodenwyn in den mond houden, en langzaam
doortikken. Twee dagen daar na, zy toen welvarende,
nam ik affcheid.
Schoon de niet regt beroemde LOUIS, by liet uitzakken
der Tong, herhaalde Aderlatingen, buikzuiverende Klyste.
ren, verandering van Lucht, het openen van de KikvorschAderen en het aanleggen van Bloedzuigers , aanraad r *) ;
kan ik nauwlyks geloven , dat ze , by eene Tong, welke
enige weken buiten den mond gehangen heeft , van enigen dienst koenen zyn. Het te rug binden van de
Tong, liet liggen op het agterhoofd, en het heerfikken
van
(*) Memoires de 1'4cademie Roial. de Chirurg. Tom, V. p. 486,
enz.

2W
4 'ADRR BERIGT OVER HET ZWELLEN,ENZ. VAN DE TONG.
van het fpeekzel , zyu , gelyk ik voorheen en ook nu ge.
toond heb , het voorname , zo niet het eenigst , hulp
-midel.
Ik meen dit klein berigt dan te mogen en te moeten eindigen , met myne VIIi(ie -gevolgtrekking, uit myne voor
Verhandeling , over deze Ziekte, naamlyk: dat in-gande
de grootfie Eenvouwigheid de hooele Wysheid uitblinkt; en
Sat zy,, die zig daar van weten te bedienen , liet allergelukkigst flu gen : eene waarheid , die in alle Wetenfchappen doorgaat.
's Hertogenbosch,
den 6ilen May, 1784.

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN DRAAYHALS.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)
in 't Latyn ; Tore Draayhals , in 't Grieksch
Dquilla;
in 't Italiaansch , Tortocolio; in 't Spaansch,
in 't Fransch , Torcol ; in 't Hoogduitsch
, Iv;;

Torzicuello ;
Dreh-lialtz ; in 't Engelsch, Wryneck; in 't Zweedsch,
Gioek-tita; in 't Deensch, Bendehalz; in 't Noorweegsch,
Saogouk; in 't Pooisch , Kretoglo v ; in 't Rusfisch , Krutiholowa. geheeten ; doet zich , gelyk ook de naam in bykans
alle taaien uitwyst, in den eerden opílag kennen, door
een teken of liever eene hebbelykheid, aan dien Vogel byzonder eigen': te weeten , dat by den Hals zydwaards en
regterwaards trekke , den Kop na den rug gekeerd, en de
Gogen halfgeflooten hebbende, terwyl by deeze beweeging
maakt, die wel verre van fchielyk toe te gaan, in tegendeel, langzaam , bogtig , en geheel gelyk is aan den golvenden voortgang dier kruipende Dieren. Dezelve {chynt
veroorzaakt te worden door verbaasdheid en fchrik, of door
verwondering op 't gezigt van elk nieuw voorwerp : en.
heeft zeer veel overeenkomst met de poogingen, welke een
gevatte Vogel doet om de hand te ontkomen. Ondertusfchen is die vreemde beweeging aan deezen Vogel natuur
eigen , en hangt grootendeels af van eene byzondere-lyk
getleltenis der deden; dewyl de Jongen in het nest den
J ials even eens draaijen , derwyze , dat meer dan een
\Iestveriloorder, verfchrikt, ze voor kleine Slangen nam.
Behalven die beweeging , heeft de Draayhals nog eene
zeer
-

-
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zeer zonderlinge eigenfchap. Een deezer Vogelen , eert
etmaal in een kouw gezeten hebbende, zette zich, als men
'er by kwam, recht tegen den bekyker over, en zag hem
met een Qnverdraaid gezigt aan; hief zich overeinde, na
langzaam , [tak de Kopvederen op, Ipreidde den-der
Staart uit; vervolgens keerde hy vaardig te rug, [beg met
den Bek op den grond van de kouw, en liet de Kopvederen vallen; dit herhaalde hy tot honderd keeren, en zo
lang men by hem [laan bleef. SCHWELSCKFELD heeft dipt
op dezelfde wyze als wy waargenomen.
't Zyn, waarfchyulyk , die vreemde houdingen en die
natuurlyke verdraaijingen , welke in ouden tyde het oog des
Bygeloofs trokken; wanneer het zich van deezen Vogel
in zyne beleezingen bediende , en het gebruik daar van
voorfichreef, als het meestvermogetide in alle Liefdetiran•
ken (*).
Nergens is de Draayhals veelvuldig; elk deezer Vogelen
leeft en reist éénzwam; men ziet ze, één te gelyk, in de
Maymaand aankomen. Zy houden geene gezelligheid dan
met het Wyfje, en deeze verééniging is van korten duur,
zy fcheiden welhaast, en vertrekken in September, gelyk
zy gekomen zyn , alleen. Een op zichzelven ffaanden
boom, in 't midden van eene vlakte , kiest de Draayhals, boven alle andere: en fchynt deeze voorkeuze ge
-grondpezut
om alleen te zitten. Op het einde vau.
den Zomer, vindt men ze desgelyks alleen in de Koorn..
velden; zy zoeken hun voedzel op den grond, en klimmen
niet by de boomen op, gelyk de Spechten, fchoon hun
Bek en Pooten , gelyk die deezer Vogelen, gevormd zyn,
en zy dit Getlacht zeer naby komen: doch zy maaken een
afzouderlyk Gezin nit, 't welk geene gemeenfchap altoos
houdt met het groot Geiiri der Sf echten.
De Draayhals heeft de grootte van een Leeuwrik, zes
duimen langte en tien duimen vlugts. Zyne geheele Plui.
roadie is een mengzel van graauw, zwart en taankleur, met
golven en llreepen door, en tegen over, elkander, op eene
wyze , die ceue rykheid van kleuren met fombere tusfchenvak(*) De naam Yynx heeft van daar de kragt gekreegen , om
alle loorten van betoveringen en geweldige driften te beteke_
nen ; om alles aan te duiden wat men verrukkende Schoon
noemt; en die verbolgene kragt, waar door dezelve ons-heid
vervoert. FIELIODORUS , LYCOPHRON , PINDARUS , ESCHYLUS, SOS
PCoCLES en anderen, bedienen 'er zich van in dien zin.
,
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vakken hervoortbrengt; van onderen is de Pluimadie bleek
raauw, order den Hals rosagtig, met kleine zwarte ban.
en ; de Staart uit tien buigzaame pennen beílaande, welken
de Vogel, vliegende, uitfpreidt, is van onderen gefpikkeld
met zwarte flippen op een paarsbruinen grond, en wordt
doorfneeden van twee of drie golfswyze banden. Dezelfde
mengeling van íchoone zwarte, bruine en graauwe golfswyze tlreepen, vertoont zich van boven op een donkerder
grond en met rood vermengd. Eenige Vogelbefchryvers,
hebben de Pluimadie van den Draayhals , vergeleeken by
die van den Houtfnep; doch dezelve is op eelne veel bevalliger wyze gemengeld, de tinten zyn veel netter, veel onderfcheidener, van een veel zagter fchildering, die een
fchooner uitwerking doet. De na 't roode trekkende kleur,
by de Mannetjes, is by de Wyfjes aschverwiger: en hier
aan zyn ze van elkander te onderkennen. De Pooten zyn
roodagtig graauw, de Nagels fcherp, en de twee buitenste"
veel langer dan de twee binnenlle.
Deeze Vogel houdt zich recht overeinde, op den tak
waar by op rust, zyn Lichaam is zelfs achterwaards over
geboogen. In deezervoege zet hy zich ook op een boomihronk om te flaapen; doch hy heeft de gewoonte niet, om
als de Spechten te kruipen, en het voedzel van onder den
fchors te zoeken. Zyn Bek, negen linien lang, van maakzel gelyk die der Spechten , dient hem niet om voedzel te
vatten en te neemen; dezelve is, om zo te fpreeken , niets
meer dan een fcheede voor de lange Tong, welke by ter
langte van drie, vier, of vyf duimen uitIteekt, en in de
Mierennesten brengt; met Mieren belaaden, haalt by dezelve in; zy kleeven 'er op vast door eene lymagtige Doffe,
waarmede dezelve bezet is: de punt van deeze Tong is
fcherp en hoornagtig, om dezelve dermaate te verlangen,
dienen twee groote fpieren, die uit den wortel voortkomen, het ftrottenhoofd omvatten, om den kop, heen loopen., en in 't , voorhoofd ingeplant zyn.
Het Gefchreeuw van den Draayhals is een fcherp en
feepend geluid , door de Ouden zeer eigenaartig Stridor
geheeten , en fchynt de Griekfche naam van 7yynx daar
van herkomftig (*)." De Draayhals laat zich acht of
tien dagen eer dan de Koekkoek hoores.
De
(*) Yore autein /lridet ARISTOTELES , Lib. II. Cap. XI!.
SCALIG^.R , over deeze plaats , leidt den naam lynx af van
fvgeiv, jiridere, Iliad. 17.
.
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De Dratc_yhalfen leggen hunne eitjes in boomgaten, zonder
een nest te vervaardigen , op flof van vermolzemd hout y
't welk zy met hun bek affellaaven: men vindt 'er door=
gaans acht of tien, zo wit als ivoor: het Mannetje brengt
Mieren aan liet Wyfje terwyl het zit te broeden. De
Jongen, die in de maand Juny te voorfchyn komen , draaijen reeds den hals, en blaàzen met 'geweld, als men ze
naby kunt: welhaast verlaaten zy het nest, en betoonen
Beene geneigdheid tot elkander; zy fcheiden van een, en
verfpreiden zich , zo ras zy gebruik van hunne vleugelen
kunnen maaken.
Zeer bezwaarlyk valt liet deeze Vogeltjes in Bene koop
te houden ; het is zeer moeilyk hun gefchikt voedzel te
bezorgen : die men eenigen tyd hieldt, raakten met het
uiterfte van den Tong het voorgellelde voedzel aan ; en
het gefmaaktt hebbende, weigerden zy te eeten , en flierven Van honger. De 1-Jeer DE XIONTBEILLARD deedt eenà
den tienden van Juny liet nest van een Dratiyhals weg
uit de holte van een wilden Peerenbonm, vyf-nem,
voeten boven den grond : het Mannetje bleef op de hoogfie takken zitten, en lchreeuwde fterk, terwyl men het
Wyfje met de Jongen wegvoerde. Ik deed ze voeden
met een mengzel van brood en kaas, zy leefden bykans
drie weeken; zy werden gemeenzaam biet den Oppasler
en aten uit zyn hand. Groot geworden, weigerden zy
liet gei^'oone voedzel, en geen Infeéten hebbende om te
te geven., kwamen zy door gebrek om. Gzsr zR ondernam het een volwasfen Draayhals met Mieren te voedert;
by leefde drie dagen; wilde geen andere Infeéten nuttigen,
en flierf waarfchynlyk uit verdriet over den gevangen Plaat.
Op het einde van den Zgmer wordt deeze Vogel zeer~
vet, en levert dan een lekker beetje op : van hier draa g t
iiy in verfeheide Landen den naam van Ortolan; zonitydg
voedt by zich met Springhaànen ; de Jagers blyven niet
in gebreke om de Tong de gevangenen uit den bek té
rukken , in het denkbeeld, dat zy daar door beletten dat
liet vleesch niet na Mieren fmaake. Men maakt alleen
iagt op deeze Vogels in de- maand Augustus tot het mid=
den van September , den tyd van hun vertrek. In den
Winter blyft 'er by ons geen over.
Deeze Vogelfoort is over geheel Europa verfpreid 4 van
de Zuidelykfle Landchappen af tot in Zwveeden, ïelfs tot
In Lapland; ze is zeer gemeen in Griekenland en 111 Its
l;e. Uit Gene plaats by tttLOS A rijs blykt g dad dt: Ma'
VI. DEEL- i%IErWELWs IN O; 6e

S
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gen den Draayhals gekend hebben, en dat by te Pabylonie voorkwam. EDwARDs verzekert ons, dat men ze op
13engale vindt ; welhalven deeze Vogels , fchoon weinig

talryk in elk Gewest, zich in alle de Landfchappen der
Oude Wereld fchynen verfpreid te hebben. ARISTOTELES
alleen fpreekt van eene verfcheidenheid onder de Draayhalzen; doch by gewaagt 'er enkel van volgens eene te,
kering, en de verfchillendheden zyn van zo weinig aanbelangs, dat het ons der moeite niet waardig dunkt daar op
fbl te (laan.

WEERKUNDIGE WAARNEEMINGEN TE PADUA , O`ENOMEN It
DE MAAND JUNY, DES JAARS MDCCLXXXIH; NFVENS
EFNE VERHANDELING OVER DEN ZELDZAAMEN NEVEL,
WELKE ZICH, GEDUURENDE DIEN TYD , VERTOONDE.
OVERGEZET UIT HET ITALIAANSCH VAN DEN HOOG LEERAAR TOALDO( * ). VERGEZELD VAN NIEUWE
GEDAGTEN,OVER DEN AART EN OORSPRONG
DEEZES NEVELS, DOOR DEN RIDDER

,,

Q

DE LAPIANON.
choon wy, in ons Mengelwerk , de Weerkundige en

Wysgeerige Aanmerkingen ,ver den zeldzaamen Novel,

,,. in het opfchrift deezer Afaeelinge aangeduid , van den
„ Eerw. Heer COTTE geplaatst hebben (j),kunnen wy niet
„ nalaaten ook plaats te geeven , aan de Waarneemingen
„ van den, in dit tluk, zo beroemden Hoogleeraar TOM.DO; noch aan de Nieuwe Gedagten , over den Ooifprong
dient Nevels, door den Ridder nE LA➢IANON : zy ver„ dienen de aandagt aller Liefhebberen. Doch , om niet
„ te veel gelykfoortigs op eenen tyd te leveren, bepaaletl
,,wy ons thans tot de Waarneemingen , te Padua geno„ men ; en zullen het andere, in een volgend Stukje,
„ mede deelen."

Barometer. De grootste hoogte des Barometers is geweest

(*) Het Italiaansch Maandwerk , te Milaan gedrukt, is getyteld : Opascoli fcelti fi ile Scienze e fitille .4rti.
(t) Zie 21g. Vadert. Lettereef. Vde D. ede Sr. bl. 63s.
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Weest 28 d. 4 1. op den 24. en 25 der Maand Juny. 't
Laagst heeft dezelve geltaan; naamlyk 27 d. 4 1. den 16.
In de Zomermaanden heeft men doorgaans geene groote
veranderingen des Barometers; dezelve blyft bykans op
Bene hoogte; en het blykt dat by aanmerkelyk geklommen
is, naa den Nevel van Welken ik vervolgens zal fpreeken.
Thermometer. Over 't algemeen is de Maand Juny koel
geweest; de middelbaare Hette, veelal tusfchen de iq en
so Gr. , haalde deeze Maand niet meer dan i6,' : want,
in de laatlie dagen, klom dezelve niet hooger dan a. 6,
en flondt by op io in den beginne. Met mag in aanmerking neemen, dat 'er eene daaling van 4 gr. tusfchen den
i6deu en 17de11 plaats hadt, veroorzaakt door het toen invallend Onweer.
Hygrometer. Ondanks den Regen , heeft deeze beflet1dig Droogte geweezen; 't welk ten blyke flrekt van de
hoogte der Waterdampen.
Regen. Indien wy de dagen in opmerking neemen, op
welken het min of meer geregend heeft, moeten wy deeze
Maand Regenagtig noemen; want het heeft vier- en twin+
tig dagen geregend; doch de Regen was weinig, 'er vielen eenige duimen minder dan gewoonlyk. Deeze
waarneeming betreft alleen de laage ftireeken; want op het
Gebergte is zwaare Regen gevallen; die groote zwellingen
der Rivieren veroorzaakt heeft.
Twee byzondere Verfchynzels booden zy der Waarneeminge aan, de Nevel en de Onweersbuijen. 's Morgens den I8den vertoonde zich de Zon, naa een Onweersbui , door veele andere voorafgegaan, zeer bleek,
fchynende, door een ligten Nevel, in den geheelen Dampkring verfpreid. Deeze Nevel is de volgende dagen in
zwaarte toegenomen, en niet verdreeven door de Winden,
zelfs niet door den Storm op den a6(ten,. 's morgens,
welke vergezeld ging van zwaare Donderflagen , die zich
door de gé^heele keten bergen , van de eene zee tot de andere, lieten hooren. Deeze Nevel duurt nog in de eerfte
dagen van `July, en fchynt zelfs zwaarder te worden, althans op zekere uuren. Dezelve beneemt het gezigt der
Zonne niet, noch ook dat der Starren van de eerfte grootte, uitgenomen in het laag{Ie gedeelte aan den Gezigteinder. Men kan, zonder eenigen hinder, tegen de Zon opzien, fchoon het oog niet gewapend is met een gekleurd
of berookt glas. De Zon vertoont zich verfchillend van
kleur, naar de verschillende dikte das Nevels, welke -dee.
Sa
ze
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ze of geene foort van firaalen doorlaat. Naardemaal de
geele en mode, die de ilerkite zyn, 'er meest door heen
breeken , heeft de Zon het voorkomen van een vuurkloot,
of is bloedrood. Zulks heeft te wege gebragt, dat vee
wier verbeeldingskragt verhit en dweepend is, daar-len,
in, even als in de \Volken, de gedaanten van Menfchen
en Dieren zagen. Doorgaans vertoonde zich de Zijn, in 't
boven(le van den Dampkring, bleek en wit, door de afweezigheid der veelkleurige firaalen, én weder rood, als
dezelve mager kwam: dewyl de firaalen dan een veel langer horizoutaale ruimte doorliepen.
Ten, einde men zich niet verbeeldde , dat dit Verfchynzel iet nieuws is, zal ik hier byvoegen een lyst van Ver
vroegere Eeuwen waargendomen , welke-fchynzel,i
roet dit tegenwoordige eenige overeenkomst hebben. Doch
ik moet, vooraf, iets zeggen over de oorzaak deezes Nevels, zeldzaam in dit Jaargetyde, ten minften zeldzaam
van zo langen duur; welke reeds twee- en twintig dagen
telt, op dat men denzelven niet toefchryve aan een Comeet , door deezen Nevel onzigtbaar. Ik hel over
tot bet denkbeeld, en ben de eenige niet die in dit begrip
gevallen is, dat deeze Nevel van Sicilie en Calabrie gekomen is, waar men zulke hevige Aardbeevingen gehad heeft.
Men Weet, uit de herigten, dat de Lugt zich, naa die hevige fchokken, nevelagtig vertoond heeft: 't geen zeer wel
geloof verdient , van wegen de verbaazende uitdamping,
welke zich in den Dampkring heeft moeten verfpreidetr.
In de Maand Yuny hebben de Zuid.00ste Winden hier
te lande meest gewaaid. Deeze Winden draagen , te Féretie , den naam van Foriani ; dewyl dezelve eerst van
den kant des Golfs komen. 't Is zeer waarfchynlyk dat
zy , dit gedeelte des Dampkrings doordringende, eene
groote meetngte uitdampingen hebben medegenomen, die-,
door de keten der Alpen opgehouden , zich in / ombardyc
verfpreid en de Alpen zelve vervuld hebben ,- Welke men,
met verbaazing, rood en anders gekleurd gezien heeft, naar
den verfchillenden Hand der Zonne en des Waarneemers.
Net fchynt dat deeze uitwaasfemingen niet uit onzen grond voortkwamen, welken men niet heeft zien rooken, gelyk veeltyds by Nevels gebeurt. Deeze Nevel
kwam uit den hooge, en fcheen uit den Dampkring neder
te dwalen. Men zag niet dat dezelve den grond raakte ,
uitgenomen wanneer, door een gezigt- misleiding, de Nevelagtige laag, zich uitfirekkende, tot den zigtbaaren Ho'.
rig.
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ii out zich uitflrekte : ook heeft de Nevel geen fehade
gedaan aan de veldvrugten : alleen wil men dat de Olyf-.
booroen en Wyngaarden, op hooge heuvelen geplant, een
weinig gefchroeid zyn. Indien de Gewasfen in de laagte
iets geleden hebben, zal lenen zulks moeten toefchryven
aan de regenvlagen in den bloeityd.
Indien ' deeze Nevel, gelyk wy gezegd hebben, veroorzaakt is door de uitdampingen , voortkomende van de Aard
heeft dezelve droog moeten weezen, vervuld-beving,
met vuurige aard- en delfflofFen, met veel ontbrandbaare
lugt en electrisch vuur. Hier aan kan de menigte van
Onweersbuijen , bovenal in 't laatfte gedeelte der Maand
Yuny, worden toegefchreeven. Non alias calo ceciderunt
plura fereno fulmina: de Lugt was helder, gelyk men my
tut het nabuurig Gebergte berigt heeft. De Donder heeft,
in 't algemeen, zeldzaame verwoestingen veroorzaakt; Huizen in brand gettooken , Menfchen en Dieren gedood (*).
Men fchryft uit Hongarye, dat, naa de Aardbeevingen,
de Stad Kremnitz, door den Blixem in brand geflooken is.
Op den 26(len , 's morgens, vreesde men te Uicenze hetzelfde lot te zullen ondergaan, met zo veel gewelds lieten
zich de verdubbelde Donderflagen hooren. In vyf of zes
huizen ontf'ondt daar dien dag brand door den Blixem,
't welk groote fchade veroorzaakte. Deeze viel op ver
heide plaatzen in die flreek , bovenal in 't gebergte.
-1
Men zal, uit de hier bygevoegde lyst zien, dat deeze
Verfchynzels doorgaans de Aardbeevingen vergezelden. De
geweldige Aardfchokken in Calabrie gingen ook gepaard
met vreeslyke Onweersvlaagen: een donkere nevelagtige,en
als met rook vervulde lugt,. vertoont zich of volgt de
Aardbeevingen , bovenal in die Landen , welker grond
gefchikt is om dit verlchriklyk verfchynzel op te leveren:
en waar van de onze, gelyk eene lange ervaarenis leert,
Beene gefchiktheid heeft. 't Nadeeligfte, 't welk ons daar
van zou kunnen overkomen, zou weezen, dat eene Droogte de plaats innam van de Vogtigheid voor welke wy
vreesden, en deezen Zomer verwagtten; doch wy hoopen
veel
(*) Eenige deezer Blixemfiraalen zyn gelukkig afgeleid: byzonder op den 2 t (ten in Altichierro, door den Afleider vats
tien Heer ANGE QUtRINI; het Blixemvuur liep 'er langs heen,
en langs de yzerdraaden , aan de Klokjes vastgemaakt. Men
is zeer algemeen van bcgr'p, dat het zelfs gebeurd is aau den
Qeleider van $t, M4rcus, te Venetie.
Si
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veeleer, dat deeze Dampen, zomtyds door regenvlaagen
vergezeld , onzen grond zullen bevoordeelen en vrugtbaar.
der maaken; gelyk de uitbar(Iingen van den Vefiuvius den
grond omltreeks Napels doen, en de Aardbeevirogen in
Calabrie, volgens het gevoelen van den Ridder HAMILTON.
ik voeg hier by eene Poort van Kronyk, getrokken uit
myne Aantekeningen der Tydperken, op welken men de
Zon , door Nevels verdonkerd , gezien heeft: wel verzekerd
dat men 'er meer andere vinden zal by de Schryvers ; en
hoe veele zyn 'er niet onopgetekend gebleeven ? Deeze
lyst zal het wonderbaare doen verdwynen; en doen zien,
dat 'er thans niets is voorgevallen , of het gebeurde meer.
maaien , en met nog veel cislyker omílandigheden.

Tydperken, op welken men de Zon heeft zien verdonkeren,
door Nevels, en daaraan gelylfoortige herfchynzelen.
yaaren ana
Rome.
291. De Zon verduisterd , een Staartttar, Vuur in den
Hemel, (dat wil zeggen het Noorderlicht.) JuLIvS O SEQUENS ,

de Prodigiis.

542. De Zon veel rooder dan gewoonlyk , hebbende
een hloedkleur.
552. De fchyf der Zonne vertoonde zich veel kleinder.
5
554. De Lugt fcheen in 't Koningryk Napels helder,
de Zon vertoonde zich bloedkleurig , en de Hemel in brand: -(dit is wederom 't Noorderlicht.).
710. Onder de Wondertekenen, waargenomen in 't jaar
van CESARS dood, .telt men, de verduisterde en
zich rood vertoonende Zon. Cum caput, obfcura
nitidum ferrugine texit , impiaque eter nam timuerunt facula noccrn. JUiiUS OBSEQUENS vermeldt
omílandiger,, de voorgevallene Wonderen , by
(preekt van toortzen in den Hemel gezien, cn
van kroonen , de Zon omringende , die, geduurende eenige maanden , alleen een bleek kwynend
fchynzel gaf; zo dat men 'er tegen op kon zien.
7aaren naa
Christus.

264. E,ene zwaare Aardbeeving, en Dnisternisfen, ce.
nige• dagen lang. (Fitis~rrcHIO.)
396. Hadt men te Conflantinopolen zó geweldige Onweders, dat, terwyl de Hemel van Donder kraak-

te
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Christus.

te , de Aarde• beefde : men wagtte 's werelds
jongfte dag.
790. Volgens anderen 795, gaf de Hemel geen Licht,
zeven dagen agter een. Dit verfchynzel werd
voorgegaan door Aardbeevingen in Candie en Si-

cilie. (Colleêt. Acadern. de LANCM FRIsTICHIO.)

937• De Lugt was helder; de Zon verduisterde; en,
de ftraalen , door de venfters komende , fcheenen
bloedverwig.
Joao. De Maan was als bloed : Vuurvlammen als een
tooren vielen uit den Hemel. (Dat wil zeggen :
Een zwaare Blixem of een Vuurkloot, gelyk aan
een Bonn met Granaatelf gevuld', gelyk men wil dat
dit jaar 'er een te Luik gezien 1s; en, indien
myn geheugen my niet bedriegt , verhaalt scutucusi`.R , van Bern, 'er ook een waargenomen te
hebben. Volgens de Gefchiedenis hadden 'er toen
ook andere verwoestingen plaats; de Zee tradt
buiten haare Oevers, en zette veele daaraan gelegene Plaatzen onder. 't Zelfde is gebeurd in den
Orkaan van den I eden Maart deezes Jaars.
1104. De Zon en de Maan , in wanorde , taanden ver
(dat is te zeggen ,verdonkerden;)-fcheidkrn;
neen zag vallende Starren , brandende Vuuren ,
vuurige Verhevelingen , Blixems , Hagelbuijen ,
Ilonzen, Orkaanen; die Tempels , Huizen , Men.
fchen , Beesten, Landen en (: ewasfen , verdier.
ven. Zulks is juist dit Jaar 1783 gebeurd.
1154• Op den centen October vertoonde zich de heldere Hemel, ten eenmaal verdonkerd.
x206. Men geloofde in den Hemel te zien een M.enfehenhoofd ; en , in het volgende Jaar, ichcen de
Zon in Dvitrchland in drie deelera verdeeld. (Dergelyke Verfchynzels kunnen zeer ligt de verbeelding der Menfchen misleiden , welke doorgaans
by2odani e gebeurtenisfen verbysterd is, gelyk
wy in dit jaar gezien hebben.)
r2a7. Een Aardheeving; een Staarttfar; en een bloed
-rode
Zon.
I ^fi3. De Zon verdonkerd zonder eenige wolk, zo dat
zy geen glans van zich gave.
1333. E,ene Aardbeeving in Zwitzerland; daar naa, eeniS4
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Maa; en naa
Christus.

nige dagen lang, een grooten kring rondsom do
Zon.
1549. In April, een geheel vuurige Kloot, geduurende
drie dagen , 's agtermiddags. Men zegt zelfs ,
wat vroeger , Legers in den Hemel te hebben zien
vegten, en twee Leeuwen in ftryd. (Dit zyn
de ffeelingen van het Noorderlicht geweest.)

AANSPRAA,C DES n1ARKGRAAVEN VAN BADEN DURLACH,
$Y GELEGENHEID VAN HET AFSCHAFFEN EENIGER
SLAAFSCHE DIENSTEN EN VAN EENIGE BELAS TINGEN, IN ZYN IIARRGRAAFSCHAP.

4a? de Heeren Scli ry veren der Algemeene Vaderlandfehe
Letteroefeningen,

MN HEEREN1,

„ jfet zo veel genoegen als een Menfchenvrlend , in
MOQRE'S Befchouwing der Maatfchappy en Zeden in
Frankryk , Zwitze^ land , Duitschland , enz. geleezen
heeft, de opgave van het Charaéter des tegenwoordiger
„ Markgraafs van BADEN DURLACH , door hem befchree„ ven als een Man van Geleerdheid, Verfland en een
„ braaf Hart, Mensehlievend en vol toevoorzigt op het
„ welweezen zyner Onderdaanen; die het Staatfyvertoon
,, der Duitfche I-3 fhiouding alleen fchynt aangenomen te
„ hebben, overeenkomftig met eene zeer oude gewoonte
,, zyns Lands ; die geen ander Krygsvolk op de been
„ heeft, dan zo veel noodig is tot deeze Hofhouding,
fchoon zyne inkomílen grooter,, en zyne geldmiddelen
,, In beter í'taat zyn , dan . die van eenige Vorflen in
Disitschland , welke nogthans íleeds kleine Legers in
fokly hebben; die te veel veritands bezit om niet te
, begrypen , dat het grootlte Leger, 't welk by met mo„ gelykheïd kan onderhouden, zyne Landen, tusfchen de
matige Staateti van Frankryk en Oostenryk gelegen ,
„ niet zeu kunnen verdeedigen ; wiens aart en denk vyze
aa herd te rogge honden van het vallen zyner koffèrs,
,
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verhuuren ; en dit gebruik (of liever misbruik) van zyne onbegrensde magt over zyn Volk , als andere Opper„ magtige Vorften in Duitschland , te maaken. Gelukkig
„ zou het voor 't' Menschdom zyn, indien deeze onbe„ paalde magt altoos huisvestte in zulke billyke handen,
„ als die des Markgraaven van BADEN, die dezelve ge„ heel ten beste belleedt zyner Onderdaanen die heul
„ aanbidden (*) ! Met zo veel genoegen. zeg ik,
„ trof ik elders aan, cene Aanspraak van dien waardigen
„ Markgraaf, in Wynmaand des voorleden f acre , te Carls„ ruhe gedaan. De gelegenheid, by welke hy die voor„ droeg, beantwoordt even zeer als de Aanfpraak zelve,
„ aan de Chara terfchets door MOORE van hem gegeeven.
„ Trouwens deeze Reiziger is, in dit treffen, alzins ge„ lukkig , en de daaden der nog leevende Vorften door
hem gezien en befchreeven , beantwoorden volkomen
„ aan zyne Kenfchetzen , 't geen zyn Werk, zo aangele„ gen voor den Waarheid. , als aangenaam voor den Uit„ fpanningzoekenden Leezer doet worden. De ge„ legenheid by welke die taal van Vorstlyke lippen vloei„ de, was, dat hy, in zyne Staaten, eenige Slaaffche dienalen
4, en Belastingen hadt afgefchaft. Deeze daad van Goe„ dertierenheid werd met een openbaar Vreugdefeest ver
eerti • op 't welk het Volk zynen Afgevaardigden gelast -„
te, liet getuigenis van erkentelykheid , en de dankzeg--,
„ gingen , der Onderdaanen by den Vorst af te leggen.
„ Het antwoord, daar op door de Markgraaf gegeeven,
„ waarin hy, op eerre treffende wyze , de beginzels zv„ nes Staatsbeftuurs aan den dag legt, en hun lesfen
„ geeft' in hunnen pligt , als Onderzaaten en Burgers,
a , verdient te zyner eere; om de edelheid der, begrippen,
,, daar in voorgelield, bekend te worden, en voor de ver
bewaard te blyven. Geen beter middel-„getlnisf
„ weetende , om het onzen Landgenooten mede te dee„ len, dan door uw Maandwerk , laat ik de Vertaaling
„ hier nevens gaan , en betuige, met verfchuldigde hoog„ agting, te blyven, enz."

Van het oogenblik af, dat ik het my eene gewoonte ge maakt

(*) Men vindt deerne Befchrvving breedvoeriger in Hoorc's
enz, tide Deel, bi. 411.
ejchut4^uin
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maakt heb, om op myn Leevens('and te letten, ben ik
hugs hoe flerker overtuigd geworden, dat het Geluk eens
Vorllen derwyze verknogt is aan het Geluk zyns Volks,
dat het goed of 't kwaad van den eelren ook noodzaaklyk
het goed of 't kwaad van 't andere wonde. Ik kan, derhalven , geene Dankbetuigingen verwagten of ontvangen,
wanneer ik iets tot bevordering van het welweezen myner
Landen gedaan heb: want men heeft my geen dank te
weeten voor Bene daad, welke my genoegen geeft, vrede
der ziele verfchaft , en tot het einde brengt , .'t geen ik
my voorgefleld heb te bereiken: naamrlyk te regeeren over
een Vry, Ryk, Welbeffuurd en Godsdienftig Volk. Doch
ïk ben wel zeer grooten dank_verfchuldigd aan den ALLER
OOGSTEN, die my de gunUc verleent, om de vervulling-J
wyrier wenfchen , ten deezen opzigte, te hoopen : en ik
denk my van de tegenwoordige omstandigheid te mogen bedienen, om ecnige bedenkina;en en raadgeevingen voor te
draagen aan de zodanigen , wier harten ontvanglyk voor dezelve zyn zullen.
Indien het waarheid is , dat het Geluk eens Vorsten zo
weezenlyk aan dat zyner Onderdaanen verbonden is , dat
beider Geluk één geheel uitmaake, ontflaat zulks , buiteu
twwwyfel, daar uit, dat hunne belangen ten naauwllen ver
om dit anders uit te drukken, dewyl een-énigdzy,of
Vorst niet zync Onderdaanen in de naauw{te wederkeerige
betrekkingen (laat. leder Burger heeft naauwe betrekkingen
op zyn Gezin , elk Gezin op de Plaats zyns verblyfs, elke
Stad , Dorp , 1>urgt en Vlek , op het Landfchap waar in het
gelegen is, en. elk Landfcltap op het geheele Land; en 't
geheele Land op den Vorst, die , nevens zyn Gezin, en de
zodanigen die hem in 't Staatsbeftuur helpen , zyne betrek
allen heeft. Allen zyn ze, derhalven, veréénigd-kingeop
door een nauwen band; en hun hoofdbelaug is het algemeene welzvn.
Desgelyks zal een Vorst, die zyn Pligt en zyn Belang
kent, en,gevolglyk, zynen Onderdaanen genegen is, niets
nicer, niets anders verlangen , dan te regeeren over een
Vry, Ryk, Welbeffuurd en Godsdien(lig Volk: even zo
vordert ook het Geluk van elk , hoofd voor hoofd , dat hy,
zo veel in hem is, volgens de betrekkingen, waar in hy
zich geplaatst vindt , toebrenge, tot de vervulling van dat
verlangen. Teder Burgerllaat is niets anders dan een groot
Gezin, welks Leden zich vereenigd hebben, om een oogmerk gemeen aan allen te bereiken; elk moet, derhalven,,
tot
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tot liet algemeen Geluk medewerken , door 'er in te dee,
len.
Hy, die de Vryheid wil genieten, behoort die van eenen anderen niet te, ontrusten: want in alle Maatfchappyen is de Vryheid niet anders, dan het genot zyns eigen
onder de befcherming der Wetten. 'Er kan gene-dotns,
Vryheid plaats hebben zonder Wetten, die den Snoodaart
bedwingen , wanneer hy wil befcha^li.geti , en by gevolge
inbreuk maaken op de Vryheid zyner Medeburgeren. De
Vryheid is, alleen voor de Goeden , de Snooden kunnen
ze niet genieten: want kwaad te doen is niet vry te zyn.
Wanneer de Boosdoender zelfs de ttrengheid der Wetten
ontfnappe, kan by, op 't eigen oogenblik, dat hy zyne
Rede gebruikt, niet nalaaten te zien', dat by zichzelven
benadeelt, door zyne nutte betrekkingen op de Maatfchappy te fchenden. Alle ondeugd, alle misdryl, is cone over.
treeding, of eene dwaasheid; de Deugd alleen brengt ons
ter Wysheid. Ely, die de Wetten, de goede Orde, de
Deugd, en den Godsdienst 'eerbiedigt, en gccne schennis
daartegen begaat, door zyn gedrag, is de wveezenlyk Wvze , de waarlyk Vrye , Man: want hy begeert niets, 't
geen men hem kan weigeren ; maar alleen 't geen tot zyn
geluk en dat van anderen kan fttekken; hy ontmoet nooit
tegenkantingen en vereenigt zich met zyne Broederen,
door den zagten band van Liefde en Vertrouwen ; by
heeft hoogagting voor zichzelven , als Mensch, als Christen, en als Vaderlandsminnaar. 't Is in deezen zin, dat
de geest der Vryheid veel moet toebrengen aan den voor
eens Volks : dewyl dezelve hem verzekert van 't-fpoed
genot zyns eigendons, en voor allen den weg open zet,
om hun haat te verbeteren.
De eerlte voortbrengzels der Aarde, gelyk de vrugten
des Land- en Veebouws, des Wynoogsts en der Mynwcrken , enz. zyn de eerlle bron van allen Rykdom. Zonder
deeze voortbrengzelen, kunnen wy niet voldoen aan de
behoeften van de hooglte noodzaaklykheid; zonder deeze,
heeft de Handwerksman geen hofure om te verwerken, en
de Koophandeldryver geen goederen. Alle leevensflanden
hebben, overzulks, belang by de vermenigvuldiging der
eerfee voortbrengzelen van de Aarde: dan vaart de Landman -wel , de Handwerker en de Kunhenaar vinden werk,
en de Koopman bezigheid; zich door den Handel, een
.goeden winst bezorgende voor zyne wanren, vóór en naa
derzelver bewerking. De Maatfchappy wordt ryk en bloeijen'
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jende; alle de belangen, van den Vorst tot den Osfendry.
ver , zyn vereénigd : allen winnen zy door de vermenig.
vuldiging der voortbrengzelen.
Niemand moet, overzulks, eenen anderen benadeelen:
doch veel eer de een den ander tragten te onderfleunen ;
dat de Ryke zynen armen Medeburger niet zoeke te ver drukken, dat hy hein niet voor 't hoofd Lootte, door zynen trots; maar hem met vriendelyke heuschheid bejegene, werk verfchaffe, err de behulpzaame hand biede om
tot een beter lot te geraaken ; dat de Arme, op zyne beurt,
den Ryken niet beiiyde , en zich niet fchaame over zyne
Armoede. De Armoede van een braaf en deugdzaam Man
llrekt hem tot grooter eere, dan de kwalyk verkreegene
Rykdom eenen Snoodaart; dat de eerlyke Arme het zich
tot geen fchande rekene , voor zyne Rykere Medeburgeren
te arbeiden. Zyne getrouwheid, opregtheid en werk, moet
hem beulaan verfchaffen. De vereeniging der kragten voor
liet algemeene welzyn brengt eenftemmigheid voort. Bewoonders der Steden, zoekt voor geenen afgeknevelden
langen prys van den Landman de goederen te koopen ,
welke hy bearbeid en vergaderd heeft in het zweet zyns
aanfchyns: zyn werk vordert kosten: de kosten maaken
een gedeelte uit van 't geen gy moet geeven, voor alles wat
ley u van de voortbrengzelen des Lands levert. Het overti:hot, naa den aftrek dier kosten, komt den Arbeider toe.
I )ie fom maakt de vrye Rykdom uit, welke in den Staat
omloopt, alle Leden van denzelven doet leeven, naarinaate hy regt hebbe om 'er van te genieten, of het zich
door zynen arbeid bezorgt. Hoe grooter deeze fomme zy,
line beter de Staat vaare , hoe bloeijender de Handwerken ,
de Kunílen en de Handel zyn. Verzoekt, begeert, derhalven, nimmer bepaalingen tegen de veyheid, in 't vertier van
voartbrengzelen des Lands: van derzelver goedkoopen prys
Hangt het zuiver overfchot af. Overvloed, geene Kaartte,
is Rykdom; Schaarsheid en Duurte is Armoede; Overvloed
en Goedkoopheid geeven n leen Schatten. — Bewoonders
der Steden, of liever, alle gy Ambagrs-, Werklieden en
J-Iandelaars,tragt nooit, door uitfluitende Regten, klulsters
te fineeden voor den I-iandel uwer Medeburgeren en Landsgenooten: gy benadeelt u zelven, door den Staat te henadeelen. Vryheid is de ziel des Handels; indien gy deeze
anderen ontneemt, berooft gy u van hunnen byftand, van
1wnnen (leun, van hunnen arbeid. Schuwt den Nyd, en

boo
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bovenal die Baatzoekenheid , welke anderen misgunt , 't
geen wy nuttig voor onszelven vinden.
Bewoonders van doezen Staat! Ingezetenen van allerleien
rang! myne Vrienden! myne Medeburgers! Liefhebbers
van uw Vaderland ! Vrye Duitfchers ! Gy, die een der
vrugtbaarfte en aangenaamCte Landllreeken van Duitschland
bewoont ; waar in, zints meer dan zevenhonderd jaaren ,
uwe Vaders, gelyk gy, gewoond hebben, onder het befluur
van het Huis van zcEHRLNGE " , waar ui ik afkam ; vereenigt u met my, die door de Godlyke Genade uw Hoofd ge
beu, nu omtrent zeven- en dertig jaaren: niet voor -west
zonder moeite , tegenfpoed en fmerte , doch-bygelopn
ook onder de fchaduw der zegeningen van den ALLERxoocSfiEN. Vereenigt uwe kragten met de myne , uit
liefde tot het algemeene welweezen; doe my ten grave.me_
de nee men de ftreelende vertroosting, dat ik een Volk agterlaat, gezegend en ryk; -- ryk bovenal in goede zeden
en deugden. Weest arbeidzaam ern braaf; — bemint uw,Vaderland ; — betragt de Spaarzaamheid zonder
Gierigheid ; — dat zy, aan welken co D rykdommen ge
heeft , dezelve niet verkwisten in overdaadige-fchonke
genietingen; --- •laat de weelde, welke reeds onder u is
ingekroopen, haaren verdervenden invloed niet wyder uitbreiden: deeze doet nog meer nadeels, door de Zeden te
bederven , dan door de middelen te verflinden ; ---- voedt
uweKinderen op in de Deugd; leert hun Waarheid lief
hebben en leugen haaten; onderwyst hun, boven al, door
uw voorbeeld; dit is een heilige plagt, door GOD opgelegd; gy zyt dien aan uw Land, aan uzelven, aan uwe
Kinderen, verfchuldigd ; zy zullen zegen op uwe hoofden,
de fteunzels van uwen ouderdom, en de kragt van den
Staat weezen, indien zy Deugd en Braafheid geleerd, en
zich gewend hebben den Godsdienst te eerbieden.
Dat het Voorfchrift, ons gegeeven door den grootílett
aller Zedeleeraaren, tot een altoosduurende regelmaat onzer
Zeden, van ons gedrag, flrekke , en het voorwerp onzer navolging zy. Doet anderen, gelyk gy wenscht dat u gpfchiede; dit is 'de Wet en de Protiheeten! Een agtenswaardig
Godgeleerde van onzen tyd, over dit Gebod fpreekénde,
betuigt : „ Vorílen , ziet daar al uwe Wysheid, en de
„ gezondfte Staatkunde ; Vaders , ziet daar den besten
„ grondregel tot de Opvoeding uwer Kinderen; Onderwy„ zers, ziet daar de verilandig£te leeres yze om uwe Kwee,, ke.
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,; kelingen te vormen: niets kan het hart der Broederen ,
„ der Vrienden, en der Egtgenooten ,nauwer aaneenverhin„ den, dan dit Gebod!" Maar, myne Vrienden,
kan onze wil en vermogen , of liever, kan de Menschlyke
zwakheid , op zichzelven , die Wet volbrengen? Wy heb.
ben hier toe een veelvermogender byftand noodig. De
Godsdienst, welke de harten zo zeer vermeestert, moet
ons zyne hulpe bieden : de geheele Natuur i daar aan
onderworpen: dewyl dezelve van den Maaker der Natuure
afdaalt.
Bedienaars van den Godsdienst, gy, die de post be.
kleedt om den Wil van coo den Volke bekend te maaken ,
----- den Wil van GOD, welken by door de Stem! der Natíture en der Openbaaringe predikt, tot u vervoeg ik my;
indien gy overtuigd zyt van het wanbelang uwer Bedieninge, fpant dan alle uwe kragten in, om goed te doen; indien gy overreedt, doordrongen , en geraakt zyt van de
Waarheid des Godsdiensts , dien gy verkondigt, zult gy
den weg gebaand vinden tot de harten der zodanigen ,die
aan uwe zorgen zyn toevertrouwd. Wanneer de overtui
eens in de harten plaats heeft, wordt het Geloof-gin
werkzaam ; en de begeerte ,om de Geboden van den God
lyken Infleller des Godsdiensts te volbrengen, opregt: dan
krygt de zwakke kragt, en de zegeningen des Hemels bekroonen onzen arbeid en onze poogingen; dan kunnen wy
door Deugd en Godsdienst vereerd worden : want de
waare Eer is niets .anders dan het getuigenis van ons ge
dat onze I)aaden zo zuiver zyn , als het beginzel-*efn,
waar uit zy voortkomen. De toejuiching des Volks kan
ons niet tot Eere firekken , dan in zo verre ons Geweeten
dezelve goedkeurt: maar, dewyl wy over onzen Naasten
t'noeten oordeelen , op dezelfde wyze, als wy wenfchen
dat zy ons beoordeelen , en de verborgen fchuilhoeken des
harten ons onbekend zyn , moeten wy elke goede daad pryzen , of wy moest-en van de onzuiverheid des roerzels
overtuigd weezen.
Eertytels, Ampten , Rykdom.
Then , enz. fchenken alleen Eer aan die ze door hunne
verdienffien bekomen ; dan geeft ons Geweeten , ons getui.•
genic , dat wy zo edel denken als doen; dan gevoelen
wy, zodaniger wyze, onze Waardigheid, dat wy verlies
van 't Leeven minder zouden tellen, dan 't verlies vat.
Eer.
Dat wy, derhalven, door Deugd, Eer en Godsdienst,
ge.
,
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geleid en aangefpoord, langs hoe meer onze vermogens
zamenpaaren, om een Vry, Ryk, Welbeftuurd en Gods-.
dienflig Volk te vormen. Dit is 't éénig voorwerp van
alle myne Wenfchen, van alle myne Poogingen.
HET CHARACTER VAN DEN ROMEINSCHEN GESCHIEDBOEKER $ TACITUS; NET EENIGE AANaJERKI$GEN.

, heeft
e oude en beroemde Gefchiedfchryver,
D
zeer ten doele geftrekt aan onderfcheide__Oordeelvelliagen; doch zyne verdienflen zyn zelden met een juiste baTACITUS

-

lans opgewoogen. Weinigen der geenen, die het waag
te heoordeelen, waren opgewasfen tot deeze taak.-denhs
De trekken van zyn Charaéler als Gefchiedfchryver zyn.
ongemeen, en verdienen, door een ander penl'eel dan dat
van eenen LIPSIUS , of eenen BOCALIIU gemaald te worden..
In het algemeen heeft men .geoordeeld, dat de Verrigtingen , door hein te boek gefield, weinig beduidden: dewyl
zy veelal byzondere Perfoonen betreffen , en over zeer',
verdorvene tyden lopen. Doch , ten onregte , befchouwt
men hew deswegen als gebrekkig, in 't geen de deftigheid
der Gefehiedenisfe geheeten wordt. Indien het de Cebeurtenisfen, door hem vermeld, zomtyds aan gewigt hapere,
by zet 'er hetzelve aan by, door de wyze, op welke hy
ze verhaalt. De gebreken des • Onderwerps moeten aan
geen gebrek des Veriiufts geweeten worden.
Zyne uitweidingen , en de buitenflappen tot vroegere eeuwen en afgelegene Volken , hebben de vinnigf}e berispingetl
niet kunnen ontgaan; doch zy waren, wel bezien, de gevolgen zyner uitgebreide kennisfe , en van de onvolmaaktheld der ftoffe , welke hy verkoozen bads te bewerkep.,
De kragt en klem , met welken by fchryft,, is als
tenfpoorig en veel te flerk gewraakt; doch de gloeijende.
taal eener verheevene ziel firookt niet met de doffe koel
zo eigen aan getneene Oordeelkunde.
-heid,
De befchryvingen, van deezen grooten Man der oudheid
heeft men gegispt. Zy zyn nooit algemeen of zwellende ,
gelyk die van geringere en laagere Schryveren : en 't is
daarom , misfchien , dat oppervlakkige Waarneemers 'er geen
genoegen in vonden. Dezelve behelzen altoos iets byzonpiers, iets charaacrtekenende: zy !taan altoos, met eend
kelt
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keurige juistheid, op de Perfoonen, de Hartstogten, e
de Voorwerpen, tot welke zy behooren.
Aanftoot heeft het by veele Oordeelkundigen gégeeven,
de onbewimpelde vrylieid, met welke by de rvlinnaryen
van I1ESSALINA befchryft, het Charaáter van SABINA POPP én de buitenfpoorigheden van NERO, te boek ftelr.'
Zich op eerie gemaakte firengheid van zeden veel laatende
voorfftaan, vergeeten zy, dat die onbewimpelde wyze van
uitdrukken gemeen is aan alle oude Schryveren. Deeze was
een gevolg van de toen heerfchende Zeden, en kan hem
als geen gebrek of zwakheid geweeten worden. Alleronblilykst is het een Griek of Romein met de maatilok onzer
tegenwoordige Eeuwe af te meeten. Het punt van Eer,
en Bene ecrbiédende Galantery , hadden hem die kiefche
denkbeelden niet ingeboezemd, met welke men thans zo
veel op heeft.
Men befchuldigt deezen Gefchiedfchryver van onbeilaanbaarheid , in de Characters, door hem gefchetst. - Niets is onregtmaatiger.
In veele der Perfoonsfchetzen zyner penne, als byzonder in die van Keizer T iERius , heeft by kleuren gebruikt, die; ftrydïg en tegen elkander overgefleld fchynen. Maar de zonderlinge dubhel :innigl1eid van gedrag der befchreevene Perfoonadiën verdeedigt hem ten vollen. Zy werden door zeer verfchillende
roerzels aangedreeven ; zy werkten in zeer verfchillende
betrekkingen; zy vertoonden zich, op onderfcheide tyden,
als geheel andere Perfoonen ; hun gedrag, wel verre van
een eenpaarigen loop te volgen , was vol huirenfprongen. De fchranderheid des Gefchiedboekers • in deeze gevallen, ontglipte zyne Beoordeelaars; en zy fchreeven hun
eigen gebrek aan doorzigt den klaarzigtigen toe. Zy konden hem niet hegrypen ; en wilden hem vormen naar de
bekrompenheid hunner eigene denkbeelden.
By veelen Raat TACITUS voor een Man te boek , die
alles van den onguntligl}en kant, en in het haatlykst daglicht, befchonwt. Men vergeet, dat by TIBRRIUS zuivert
van de vlekken , hem aangewreeven by den dood van
DRtTSU ; en dat by een Tafereel maakt van de bedotventte en bloedigfte tydperken. In dagen van algemeene
verdenking en ondeugd, ontmoet men weinig gelegenheden
om de gedagtenis van deugdzaame Daaden te veréetiwigen. De Tooneelen , welke zich opdoen , vorderen berisping en een beftraffenden toon; ze met lofredenen te ver
zou zeer ongepast en onvoegelyk weezen.
-ern,
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De Staatkunde deezes Gefchiedboekers wordt als gezwenkt en bedorven veroordeeld. Hy fchreef, nogthans;
naar 't leeven ; en zyne aanmerkingen zyn gegrond op eene
diepgaande kennis der Menschlyke Natuure. By maakt
zyne befluiten op uit het geen met de daad in de Maat
omging ; by oordeelde niet over de Menfchexi-fchapy
maar 't geen zy behoorden te weezen; by mat hun niet
af naar het .rigtfnoer eener f1renge Zedekunde , of naar
de algemeene. aangenomene Grondregelen ; maar hunne
daaden °f1rekten hem ter regelmaat.
Geen Schryver van ouden tyd of laatere dagen heeft 9
in het vervaardigen eener Gefchiedenisfe , eene grootere
verfcheidenheid van bekwaamheden aan den dag gelegd;
Geen Gefchiedfchryver denkt dieper, , geen Gefchiedfchryver heeft gelukkiger zyne gevoelens en zyne taal naar elkander weeten te fchikken. Zyn Smaak is kiesch; zyne
Geleerdheid uitgetl rekt ; zyn Oordeel bpudig ; zyne Ver=
beelding ryk; zyn Styl treffend en meesterlyiz:

Deeze verdeedigende Kenfchets van 1ACimu5 vertaald
hebbende, floe gen wy het Berigt op , door den groóteti
Gefchiedfchryver, GERAARD BRANDT, geplaatst voor zyfie Uitgave der beste Nederduitfche Vertaaling van diet(
RomeinJèhen Gefchiedboeker, gevloeid uit de pen van onzen Drosfaard IiooFT; en wy herlazen, feet een vol geiioegen en goedkeuring, het geen BRANDT daar, ten op=
zigte van dien Butgemeesterlyken Gefchiedboeker , ver;
meldt, en het lust ons 't zelve hier by te fchtyven : tetf
blyke, dat het onzen Landaart niet ontbreekt aan Vernuften,in flaat om Verdient'en op den rechten prys te (chat;_
ten , en eenen , menigwerf ten onrechte mispreeienen;
den lof te fchenken , welken hem toekomt. Heeft dë onbekende Rngelfche Schryver, 'ACITUS ,. tegen vitteryen der
Betweeteren verdeedigt ? - BRANDT Relt diens onvergelyklyke bekwaamheden in het fchoont e licht, als by zinryk
en kragtig zich in deezer voege uitlaat;
„ Indien ooit Historie by de verfiandigen in waitrdë
wierdt gehouden , 't was die van KORNÉLIUS T CITUS
•,den Burgemeester van Romen, die onder de l.attinen
uitl{eekt , gelyk TI IUCYDIDES én PoLYftiUS. onder dd
Grieken. Want in zyne door ogle , werkén opeHt
, zich een hooge school van wereídwyshek1 én fe eétr
T
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„ kunde. Hier vindt men byna zoo veel lesfen als re„ gels , en zoo veel fpreuken als woorden. Zyn verhaal
„ is 't oog der voorzichtigheid en voorzienigheid ; de
„ mond der bondigste welfpreekendheid, en 't orakel der
„ burgerlyke Staatkunde. Hy vertelt niet alleen de voor„ vallen en 't beleid der oorlogen, het winnen der veld„ 'flagen , het veroveren der deden; maar ook het belaa„ gen der onnozelen, liet bannen en ombrengen der
doorlugtigen , en de geheime fireeken' der listig[le tyrannen. Het allerverborgen(te vorscht hy uit, en
„ ontdekt het met onvermoeide naarífigheid en doordrin„ gend oordeel. De toeleg, d'oorzaak, 't oogwit, zee,,den en raad, weg en wyze van allerhande bedryf,
„ ontvouwt hy voor elk, dien 't aan geen oogen of ver,, ftand ontbreekt. Zyn oneenzydigheid fchryft buiten
,,.gunst of ongunst, liefde of haat; nooit verzwygt hy
„ de deugd of laat ze ongepreezen, en altyd beftraft by
„ booze woorden ets fnoode daaden. Nergens wykt hy,
„ willens of weetens, van de waarheid, of mist, in zaa„ ken van eenig gewichte, door lichtgeloovigheid: in„ dien men alleen uitzondere 't geen by van de Godlyke
„ Voorzienigheid en Regeeringe aanroert , en van den
„, Oorfprong en Godsdienst der • ooden en Christenen ver„ haalt: omtrent die (lukken werdt dat overëdel vernuft,
„ door 't Heidensch vooroordeel , al te jammerlyk ver
misleid. Omtrent alle andere zaaken fehuwt-,blinde
„ hy de valsheid, en flaat de waarheid altyd ten dienfle.
„ Ook voegde hy zich ten dien einde wyslyk naar den
„ tyd : want de booze tyden , toen het pryzen van
THRASEA en HELVIDIUS halzen kostte, bragt by met
„ zwygen over ; maar fchreef in den tyd van TRAJAAN_,
, een' tyd van zeldzaam geluk , toen 't vry Rondt te ge-

„ voelen wat men wou , en te zeggen wat men gevoelde.

Een geluk , dat weinige Historiefchryveren mag gebeuren. Toen mogt zyn geest gaan weiden zonder vreeze
„ of omzien voor tyrannen. In zulk eene eeuw fchryven„ de, vertoont hy zich in alle zyne Werken overal ver.
wonderlyk en onnavolgbaar."
Vraagt men waar toe zulk een oud buitenlandsch Schryver zo flerk verdeedigd, zo zeer aangepreezen ? om Vaderlanders op te wekken, dat zy dit,overdeftig Gefchiedkundig Werk met hunne aandagt verwaardigen.
Vaderlanders , die aan hem de grootfte verpligting heb
daar by hun de Batavieren , die voor de Vryheid-ben,
llreë.
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freeden , en hunne Helden leert kennen, welke alleen door
zyne pen nog leeven. -- Boet uwe onffooke begeerte : kunt gy hem in 't oorfpronglyke niet_ leezen , nit in
eene Vertaaling van JOANNES FENICOLIUS , dikwyls laf
door zyne langheid , dikwyls van den zin afwykende ;
niet in eene Vertaaling van JOHAN VAN GROANEWEGEN,
die den oorfpronglyken Schryver beter verftondt, doch te
eenemt al onftnaaklyk is door zyne fchorre en afgebrooke
kortheid, zomtyds aan liet onverftaanbaare grenzende;
boet dezelve in de Overzetting van den Hollandfchen TACITUS, t-tooFT , van wier getuigd wordt : „ dat by de
„ Boeken Van TACITUS twee- en vyftigmaal hadt uitgelee„ zen; dat die groote Schryver met zynen aart wonder„ lyk overeenftemde ;, dat hem dat ernftiig, dat kort , dat
„ ingebonden , dat afgefneeden „ dat nauw opmerken ,
diep denken en doorgronden , dat kragtig uitdrukken
en inboezemen van zaaken, daar TAciTus in uitmunt,
ten genemaal eigen was."
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Uit het Hoegduitsch,yan den Vryheer VAN C ,ONEGK,
DOOR

L. S TO PP END AAL, P. Z.

Vlied eindelyk het Stads gewoel, geniet de natuur, en aenfchouw den vryen hemel, dien rook en damp aldaer droevig en donker macken, en welke op onzen grond vrolyke
blikken werpt. Hier is de Lente alleen gehuisvest ; hier woonen jonge Zatiggodinnen; eene lieflyke lucht verheft den tot
kalmte gebragten boezem. Hier word de ziel zo bedaerd als
het land ; zy gevoelt zich zelve , de lente, en de natuur;
War van de Dwae,9 geen aendoening heeft , en welker genot
de trotfche Wyze op verkeerde gronden zoekt, dikwyls zonder het te vinden. De blydfchap , wier waerdy de deugd
alleen ontdekt, wacht u hier, doch zonder optooizel; met een'
goelyken lach wenkt zy u ; de feherts huppelt aen uwe zyden ; gy volgt een koor van onfchuldige vermaeken. Dat
geen, 't welk men in de Stad fcherts en vrolykheid noemt ;
die geneugte, welke een zwerm van vervoerde Dwaezen najaegt ; die by den wyn juicht; en echter door den wyn niet
aengedaen word ; welke geen tederheid kent , en met de lief.
de fpeelt ; die liet hart niet vertenoegt, de zinnen Hechts oe
zich zelve veeltyds vrolyk acht , en evenwel treurig-dwelmt,
blylt;
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blyrt ; welke zich met veel gerucht aenkondigt ; weer op eetre
menigte onrustig gemeen indringt , verblind door de ílaetf ,
bedwelmd door den fchiuerenden glans, die derzelver kleding
verfiert ; welke de Aenzienlyken dikwyls misleid s de fchoonen menigwerf vervoert ; dit is alleen de dwaesheid in een
bont kleed , en niet -het kind des hemels, de lust der men-

fchen, de vreugd.
Hier zult gy , als uw hart de 1}ad en 't gewoel vergeet,
ondervinden, dat de mensch tot geluk ge%hàepen is; gy zult
de valfiche geneugte met waer geluk verwisfelen. Hier zal
geen trotfehe d^t!aes u voorby finorren, welke op u verachtende en hoonende blikken werpt , om dat gy verftandig zyt,
en de waereld u bemint, die zyne gebreken kent, en , van
hem onderdrukt , hem in heer harte vloekt , fehoon zy voor
hem zwicht.
Gy zult onder ons geen laetdunkende Nimfen aentreffen ,
die de ondeugd verflandig maekt, en kunst en optooizel,fchoon
doen weezen ; welke zich onderling met de grootfte vriend
omhelzen, en zich echter in 't bin--fchapsblykenu[
nenst haeten ; verrukt door opfmuk en goud, en t;y verdien
gekken alleen verliefd ; de verftandigen fmaed--ftenblid;y
lyk bejegenende; zich ontydig tuursch aenflellende; ontydig
vrolyk fchertzende; gevaerlyk voor den goeden nacm, maer
niet voor de harten.
Hier word de bekoorlvkheid van Philene alleen luister by
gezet door de onlchuld, wier waerdy zelfs laege zielen treft:
zy zal , bevryd van dwang, aen onze zyde lagchen , en ,
bloeiend als de Mey, de Lente fchooner maeken, Wanneer
de heldre maen in. ('title majefleit zachtelyk uit de fchemeriug
der avondwolken treed, dan zullen wy vergenoegd het donkro veld doorwandelen ; de kalmte der ziele zal die van het
dal gelyk' veezen, 't welk door den flillen daeuw, zacht nederdaelende , verkoeld word , terwyl een zoele westewind
lieflyk door de ilruiken (peelt. Dan zullen onze oogen door
een zoete fluitnering gelooken worden ; wy zullen , in den
droom zelfs , 't geluk der deugd I'maeken ; terwyl , in de
f$ad, een Damokles den flaep vergeefsch zoekt, den nacht,
het zachte bed, doch me@r zich zelven verwenscht, wanneer
een akelig tafreel van uitgevoerde fehelmffukken zich aen zyne
ziel vertoont; zyn vriend, dien hy verraeden heeft; de deugd,
welke zyn hoogmoed en dwaesheid onderdrukken, en die,
ondanks zich 'zelve, nier den vertoornden hemel verzuchtingen
opzend,: dit álles verfchrikt hein; de dag verdooft de zinnen;
doch hy kan, by nacht, den Rigter niet ontvlieden , die in
zynx boezem leeft, en hem, als hy ontwaekt, het paleis tot
een', kerker,

en de waereld tot eene hel, maekt.

Wanneer de fchaduwen voor Auroraes blikken vlieden , wekt
ons de klank der vrolyke fchalmeien, die, door de fchemeren-
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rende, en van daeuw nog zwangre lucht, de blyde kudden
naer het gekoelde dal lokt; terwyl, in de flad, de Kliënten ,
met verwarde hoopen , oniluimig , niet ootmoed naer 't huis
van Mopfus ylen , eer de tyke dwaes zich afgemat op 't rustbed pitftrekt, en de bezigheden vervloekt, nadien men hem
vroeg opwekt; terwyl Nomentanus aldaer, zodra de dag een'
eenvang neemt , nieuw optooizel , nieuwe geneugten , en
nieuwe dwaesheid uitdenkt ; terwyl de vlytige Bavus aldacr
den herboren dag verwenscht, omdat de zelve het ryni niet
geeft, dat hy nog angllig zoekt; terwyl de Stervelingen zich
door nieuwen waen afflooven , waer door rust, geluk, en wys held tevens den nacht ontvlieden. Ze zyn de goederen waerdig, waer om zy zich vermoeien; die goederen, welke niet
dan fivart en berouw na zich fleepen.
Hier zal de vluchtige tyd ongemerkt voortfnellen, wy zullen geluk en rust Hechts in ons zelven vinden. De beuzelingen zyn voor de Grooten deezer waereld; voor ons is de natuur, de hemel, en dit veld geschikt. Laet ons het ernsthaf,
tige der wysheid niet vrolyke fcherts vereenigen, en wezenlyk
gelukkig zyn , als Vorften gelukkig fchynen.
Is alles, wat het hart der Stervelingen begeert, wel •één'
treurigen nacht, wel ééne zucht waerdig! De vreugd, die
wy zwoegend bejaegen , is naby ons ; hier beneden gelukkig
te zyn, is by my zyn geluk t erkennen, Doch wie kent zyn
geluk? Waer leeft de Wyze, die ; in zich zelven beflooten ,
de waereld ontbeeren kan ? „ Hier is hy ," roept Thrafe , ,,ik
„ kan de waereld misichen ; de menfchen zouden goed zyn,
als zy geen zotten waren. De ganCche waereld dwaelt; ik
„ ben alleen verfIandig; ik leef voor my alleen, en heb ge„ naeg aen my zelven. Laet de geheele Stad geduurig niet
„ my den fpot dryven ; men kan het onmooglyk allen naer
den zin maeken. Genoeg , ik ben voor my zelven, en be„min my alleen; de waereld moge vergaen , dat fcheelt my
niet, ik heb wyn. Als myn fchoordleen maer brand , laet
„ dan een arme dwaes, door (mart en koude gekromd , voor
„ myne deur bevriezen. Myn buurman helpe zich, als hy zich
helpen kan; als ik maer gelukkig ben, wat raekt my dan de
waereld!" Betreurenswaardig geluk , dat menfchenhaet
koestert ! Die alleen Belt zyn geluk op den regten prys, wei
begeert wel te doen; die, welke, van hoogmoed en gebre--ke
ken vry, in zyn hart gevoelt, dat het geluk van ons Sterveligen alleen in menschlievendheid bellaet.
„ Wat ben ik gelukkig ! de nakomelingfchap zal nog leezen
„ welk een groot man [leer Chorilus geweest is !" Zo roept
een Rymer uit : „ Wat .ben ik gelukkig! men drukt, men
drukt reeds myn Heldendicht; dat zal Duitschland rasch op
„ betere wegen brengen , en tot Parys , Parys in Vrankry;k
gordringen, l alle nieuwstydinge zal dra snyu naeg
`Ta
ax ft. a . ,
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„ Racn ; in 't kort zal ik myn werk herdrukt zien! Hoe g-„ lukkig zal ik zyn, als elk my zal kennen, met den vinger
naer my wyzen , en my den Dichter noemen; den Dichter,
wiens Zangftuk zo zuiver is, zo vloeiend rolt; die nimmer
te hoog vliegt, en nooit de Iettergreepen dwingt ! " Geduld , 6 gelukkige ! U,v geluk zal rasch verzwinden ! Gy
zult den lof der dwaezen verwerven, en den fpot des ver
uw juichen,-flandigeor.Stzwyndflaehu,
gade , tot dat de oordeelkunde ontwaekt, en u in uwe rust
ftoort. Doch wat vermag de''oordeelkunde ? Verfandigetz
kan zy alleen beteren ; zy zal den trots der dwaezen , en
hunnen roem vergrooten. De dwaes , als hem een Reek te
fcherp, te vinnig treft, finaelt Hechts op den rnaeker, en ziet
deszelfs werk naeuwlyks in. Zeg, dat M4opfus zotlyk fchryft;
wel zo; de wraekzuctnt zal hem ontgloeien ; uit toorn beluit
hy nog zotter te lèiiryvee. D'e hechte Dichter word, uit
wraekgierigheid en verdriet , nog iet fchadelykers ; een hechte
Criticus.
Hoe groot is myn geluk, roept, door 't vasten uitgeteerd,
dc bleeke Harpax uit, en opent zyne kisten. Daer bef houv t
hy een' (chat, dien hy reeds lang bewaerd heeft; door bedrog
verkreegen , door dwacsheid gelpaerd. „ Hoe groot is myn
„ geluk! doch helaes! wanneer eens dieven kwamen, en my
„ van myn geluk , van myne hartevreugd , van die lieg
I'chatten beroofden , welke ik zo menigen dag , zo nienigen
„ langen nacht, bona van fchrik ontzield ,van angst verteerd ,
bcwaekt heb ! Ik moet op panden ter leen geeven , om my„ nen (chat te vermeerderen ; misfchien word ik aengeklaegà ;
doch wat is dat ? ik kan immers zweeren." 6 Geluk ! dat
eik hart , 't Welk menschlievend denkt , vervloekt : geluk !
dat zo menig dwaes door heed en misdryf najaegt ! fi Rykdoin! bittre bron van zorgen en angstvalligheden! de vyand
der deugd verdient door u gellraft te worden.
„ Hod gelukkig leef ik ! " roept Nomentanus geeuwend uit.
Geen geluk ontbreekt my, dat men koppen kan. Ik zoek
fteeds de geneugte op, en ben nimmer Iang te huis;geduurig in de Opera , by Dans- en Smulpartyen. Myn Kok is
„ zeer bekwaem ; mvn wyn is altyd goed; doch men heeft
„ veel te doen, zelfs als men in 't geheel niets uitricht. Ik
„ weet niet wat my fcheelt; zo. even begin ik het te gevoelen; de wyn fniaekt my niet meer ; ik geeuw zelfs by 't
,, !ipeelen ; de Opera verveelt my door onophoudelyk zingen;
„ ik leef regt vergenoegd, doch de tyd valt my lang. Ik
„ geeuw by het lchertfen niyner Dischpoëeren, het verdriet
zal nay, by myn geluk, doen fneeven." Ellendige Nomeníanus ! arm by den overvloed ! Verzwakt de gewoonte niet
het genot van eiken lust ? De Dwaes is Reeds gewoon, zyn
geheel leven door, Bich niet beuzelwerk op te louden; hy
poise
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kent de wacre wellest niet, terwyl by meent dezelve te

fmaeken. Steeds vraegt hem

z'n

hart,

wat ontbreekt

u

thans

nog ? En geeuwend roept by uit : wat hen ik toch gelukkig!
Ct Vriend! het waer geluk, de wacre wensch.des.verf}andigen
is verre van 't kinderwerk, dat ydele zotten pryzen. Die man
alleen leeft gelukkig, welke door geen naberouw gefolterd
word; tot wen het geweeten , niet met een zwakke flemtne ,
zegt: Stae ftil ! hoe hebt gy geleefd ? hoe zult gy ten laetllen
(erven ? welk een loonzult g y na den dood verkrygen ? d Stem ,
welker toon de onvertfaegdite Belden verfchrikt! die den flaef
der zinnen uit den droom der wellust wekt 1 ô Stem ! wier
magt der meufchen hart doordringt , dat zich te vergeefsch
zoekt gerust te Rellen, en zich geweld aendoet, om u niet te
hooren ; doordring ieder borst, de vleiery gewoon, en zeg den
Stervelingen , dat alles ydelheid zy. De deugd alleen kan ons
de rust verfchaffen ; zy fierkt ons in den dood; zy leert ons
vrolyk leeven ; zy trotfeert , zelfs in den dood , •de wisfelvalligheid van den tyd, en richt onze fchreden naer de onfterflyk_
beid. Beflormt een onheil ons kortftondig leven; wy zullen
ons geluk gewillig af aen. Wanneer de donkere wolken den
gezichteinder verlaetef , klinkt de zang der Filomeelen veel
beller; het groen der haegen word levendiger; de westewind

blaest

zachter;

de morgenroode

kinderen,

de

verkoelde

bloe-

men , lagchen ons met grooter vreugde toe. Wanneer cie Hemel het goed vind, ruischt 'er geen (buik meér, et: de wacreld
en de zee worden fill. ren Wyze, tchoon by in eenzaemheid
weent, blyft nog gelukkiger dan de Dwaes, die juichend vrolyk fchynt. Den ecrften vertrekt de (mart tot geneugte , en
den anderen de geneugte tot (mart.
8 Vriend! ons hart alleen geeft ons het waer geluk! de luid
vreugde kan flechts beguicheling-ruchtiged lan
baeren; de Wyze zal altoos vrolyk, de Dwaes treurig blyven.
Uw eigen hart is de bron uwer geneugte; geen luister, malt,
of hoogmoed. De Rigter van uw binnenfie , uw geweerent
alleen, kan u de wacre blydichap doen fmaeken ; als dat u
befchuldigt, zult gy niet gelukkig leeven als dat u vry (preekt,
wacht dan uwe vergelding: gy blyft groot in 't fiof, ook groot
op den troon. Een hart , dat de deugd bemint, en echter uit
zwakheid dwaelt, word dikwerf door 't geweld der driften ver
doch zo het weder op den regten weg treed , dan gevoelt-voerd;
het , dat de deugd alleen ons gelukkig kan macken ; met
traenen keert het te rug, en fchemte en edel naberouw ver
niet u, en ftcrken het op nieuw. De deugd fluit-zoenht
zich in geen donkere hoeken op; zy licht vol vreugde by den

onbefinetten wyn; zy gevoelt de tederheid der onfchuldvolle
liefde ; eert Naere zoetheid ; vereeuwigt haere neiging , en
maekt, van een' heiligen gloed bezield, door Bene, levendige
àicl^terlyke hand , haeren roem der nakomelingfchap bekend.
T4
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Vergenoegd geniet zy de blydfchap, die de Hemel, ter veriide.
ming van zorg en moeite , gel'Chonken heeft. By Wyzen legt
zy den heiligen band der vriendfchap ; door haer zegepraelt de
Held, en fterft voor 't Vaderland; zy leert den Wyzen dik
natuur, en-wylsindchterkaf,onheidr
zyne eigene waerdy,, gevoelen. Afgefchéiden van 't rumoer der
dwaezen ; verre van den rook der Stad, zoekt by haer in de
eenzaemreid ; zy kent, en zoekt hem ook : daer vormt zy deszelfs hart , en verbetert deszelfs zeden : in Paleizen deugd
zo wel als groot in hardershutten, blyft hy, door haer-zaem,
gefterkt , aen 't doeleinde der Voorzienigheid beantwoorden ,
en leert den Stervelingen , hoe groot de menschheid is. Zyn
hart , van ondeugd vry , geeft zich aen Rille vreugd over,
ondervind de geneugte van zyn aenweezen, geniet de waereI^i
met gemaetigdheid ; lacht met het ydel geluk , 't welk de
dwaesheid bejaegt; en by fterft, even wel te vreden, als by
voortreflyk geleefd heeft.
Kom, Vriend! en laet ons hier, in de fchaduwen van vreedzaeme beuken, de deugd en de rust, het geluk der menschheid , zoeken ; tot dat het vrye hart , betre waerelden waerdig„
vergeet , dat onze waereld de verblyfplaets van fmart en
dwaesheid is. Verlaet de Rad en de zorgen; de fieraad der
jonge fehoonheden ; Feline, zal uw hoofd met frisfche violieren kroonen. Kom, eer de lust der waereld, de vriendelyke
Lente , haer bloeizel verliest, welke reeds met Rille fchreden
tien bruinen Zomer ontwykt.

DE EDELMOEDIGE LANDMAN.

Eene wirare Gefchiedenis (*).

(Overgenomen uit het Berlynfche Maandfchrift vats
Oober, 1783.)

Mecklenburg woont een Rentmeester of Hoefbruiker,, alI ndaar
onder den naam van den Hallander bekend , van wiens

Edelmoedigheid 'ik u een geval zal mededeelen , dat ieder
welgefteld hart moet treffen. Hy woonde voorheen te , ....
in de Landitreek' van Rostock, van waar hy by zyn aangehuwden Broeder, die te .... , onder den Heer van .....
woonde, een bezoek afleide. Op zekeren avond, zaten zy,

on.
(*) De waarheid der Gcfchicdcnis is ons van verfcheiden geloofwaardige
perF onen, en, onder andelen, van twee Geestelyken , op liet f[erkfte ver,
zel erd.
•
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onder een vertrouwelvk gefprek , voor de deur, wanneer
'er een klein Meisje voorby kwam, welks voorkomen ten
piterften armoedig was. De Hollander zag het, en zeide
tegen zyn Broeder : Hoe elendig ziet 'er dat Kind uit , liet
fchynt geen hemd aan te hebben! Bier moeten wèl onbarvnhartige menfchen zyn, en de Moeder van 't Kind 'moet een regte fles wezen. Zyn Broeder gaf hem ten antwoord, dat het
Kind , helaas ! Vader nog Moeder meer had, en dat 'er
nog twee 'andere Kinderen waren, die daartoe • behoorden ;
dat deeze Kinderen, zedert een vierendeel-jaar tyds, omdoolden , en niemand hunner zig °ontfermde. Wanneer zy, honger
hadden , gingen zy voor der Lieden deuren zitten , en wanneer hun dan iemand een beete Broods gaf, namen zy het
met dank aan ; maar zy fcheenen te eergierig , om het te
vraagen. De aandoeningen' van Medelyden begonnen in
's Mans borst te gloeijen, op 't hooren van dezen laathen
trek. „ 't Is onvera1ttwoordelyk ," zeide by , „ dat de arme
„ Wigten dus zo verlaaten zyn. Ik heb hartelyk medelyden
;, met hun, en ik moet u nu zeggen, dat ik lust hebb0 , om
,, voor hen te zorgen, en hen by my in huis te , eemeti. •'Ér
„ fchiet altoos ligt zo veel wel over, dat men zulke drie
„ Kinderen hun enoègen kan geeven." Zyn Broeder en desl den nu alles in 't werk om hem zulks uit
zelfs Huisvrouw ge
het hoofd te praaten. „ Hy had eigen Kinderen; by kende
„ dezen in 't geheel niet; het was nog onzeker, wat van
„ hun zou worden ; en hoe, indien 'er niets goeds van kwam?
i , Bedenk tog, lieve Broeder! welk een last uw Vrouw daar
hebben zal; de Kinderen zyn in aliê flordigheid cp,ge--„van
,, bragt." Met deze en dergelyke fchynbaare zwaarigheden
zogten zy hun Broeder van zyn voorneemen af te doen zien.
Maar de braave man had zoo veel op met zyn eensgenomen
edelmoedig befluit , dat by naauwlyks alle tegenwerpingen
hoorde , ik laat ítaan die beantwoordde. Hy flond op , ging
naar bed, werwaards zyn beluit hem vergezelde , en een
groot deel van den gantfchen nagt den flaap uit de ooggin
hield. 's Anderendaags 's morgens ,deed bv het oudite meisje roepen , 't geen toen reeds den ouderdom van 12 jaaren
bereikt hadt. „ Naar ik hoor hebt gy g een Ouders meer, en
„ uit uw uiterlyk voorkomen moet Ik opmaaken, dat liet
liegt met u geheid is."
, Ach.' was het antwoord.,
het gaat ons zeer legt.
„ Hebt gy geen Vrienden,
„ die zig uwer aantrekken"
, Ja , ik heb 'er wel
eenigen, maar dezen willen zig met ons niet bemoeijen,
om dat wy zo arm zyn.' ,,Wel nu , zond gy wel
„ met my gaan, en niyn Dngter willen worden?
Achy myn Heer, als gy zo goed zond willen zyn !'
„ Goed ! het blyft dan zo vastgefteld ; maar ik ben hier te
,, paard, en ik kan u en uw Broeder, (een kind van 7 jaa„ ren,)

,
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„ ren,) beide te geiyk niet medeneemen. Uw kleine Zusj.e
„ egter, dat ik gisteren zag, (deze had toen den ouderdom
van 4 jáaren bereikt,) zal aan[londs met my op het paard
„ medegaan. Laat de kleine by my komen, op dat ik haar
„ eerst wat leer kennen." Het Kind kwam , en was
aanl}onds zodanig met den vriendelyken man ingenomen , dat
het vol blydfchap met hem vertrok.
Met dezen menfchelyken last kwam by te huis. Zyn Vrouw
vroeg hem : -Vader , wiens Kind is dat y — ;, 't Is uw
„ Kind, Vrouw." — Dat is zoo niet; zeg liet my voor de
vuist. Wiens rind is het? --- Nu verhaalde hy, met korte
woorden, het geval, hoe .hy, 's avonds te voren, het Meisje
gezien, van hare armoede en omdooling ,gehoord , zig haarer
ontfermd-, pn haar met zig genomen hadde,, om het zelve
onder zyne, eigen Kinderen op te voeden. Geduurende dit
verhaal hield hem het Kind, al fchreijunde, agter aan den
Rok vast. De Vrouw trok hetzelve zegtjes naar haar toe ,
weende met het Kind, nam hetzelve op haar fchoot , en
troostte het met de volgende woorden : , Heeft myn Man u
, .beloofd uw Vader te zullen zyn , dan wil ik uw Moeder
, worden ; fchrei niet myn Dogterken!' --- „ Maar, Vrouw!
„'er zyn nog twee andere Kinderen, een Zuster en Broeder
„ van dit Meisje , die in dezelfde omftandigheden zyn." --Goed, indien het u -ernst zy, zo haalt dezelvén.' De
edelmoedige Man reed ook met 'Cr daad den volgenden dag
met zyn wagen, om de beide andere Weezen iusgelyks te
haalen. , In Gods naam, ryd heen,' zeide de Vrouw, terwyl zy affcheid nam; , God zal ons voor dezen wel Brood
, geeven.
De Heer van ...., egter, had intusCehen het voorneemen van
den Hollander vernomen , en wilde de Kinderen niet laaten
volgen. Hy liet hem tot zig roepen , en verweet hem , dat
by reeds , zonder alvorens verlof van den Landheer daartoe
te vraagen , het jongfte Meisje had weggevoerd. Haar Vader, (zynde een Kleermaaker geweest,) die altoos dronken
was, is, zeide de genadige Heer, my So Daalders fchuldig
gebleeven ; voor deze fchuld wil ik de Kinderen tot myn
lyfeigenen maaken. — Dat ítaa ik niet toe, genadige Beer,"
riep de Hollander, „ en wanneer het alleen om de so Daal „ ders te doen is , dan zal ik naar huis ryden , en dezelve
„ haalen ; want ik heb de Kinderen te lief. ".. Hy ging heelien, kwam weder, bragt het geld mede, betaalde de fchuld,
en nam de Kinderen met zig naar zyn huis.
Naderhand , wanneer men hem naa zyne Kinderen vroeg ,
was by zomtyds gewoon , glimlachende, te zeggen : ,, Ik
„ heb 10 Kinderen; 7 van myn eigen, en 3 heb Ik gekogt."
( Wie is niet aangedaan op 't leezen van dit Verhaal? Gave God, dat zulk koopen van -Menfchen, by de geheele waercld,
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reld in gebruik 'was.) Zie hier, 't geen de braave HoIlander , in den jaare 1781 , van zyn aangenomen Kinderen betuigde : „ Gode zy dank ! het heeft my, nog myn Vrouw,
„ ooit berouwd. Het zyn braave Kinderen: ik heb hen als
„ myn eigen aangemerkt ; 'er is nooit Benig krakeel tusfchen
„ hen en myn eigen Kinderen geweest. Hoe • klein zy ook
„ Waren, toen ik ze tot my nam , hebben zy egter nooit
„ eenige harde beftraffing noodig gehad. Ni zyn zy allen
groot. De eene is in myn dienst te M. als Huishoudoer,
„ en neemt aldaar myne }Huishouding zeer wel waar. Dit
„ is de kleine, die 4 jaaren oud was. -De Zoon , een ver„ flandig Jongman , is by ; my te K. (waar de Hollander
thans woont,) en het oudae Meisje is gehuwd. Zy heeft
„ een Visfcher tot haar Man, en leeft zeer wel te vreden.
„ Ik heb haar een uitzet <mede gegeven , overeenkomflig
„ myner omftandigheden. Zy heeft reeds twee Kinderen, en
„ ik het) het genoegen, dat zy my Grootvader noemen."

OVEIt DE. WARE WELLEVENDHEID.

N'aar -het oordeel van alle weldenkende lieden , is, zyne
wereld te verftaan , niet- gelegen in het maken van vele
complimenten. Nederige en ootmoedige buigingen zyn gene.
bewyzen van wellevendheid ; veel minder een gerammel van
iedele en nietsbeduidende woorden, die de gevolgen zyn van.
eene lage rugsbuiginge De Ware Wellevendheid beffaat
Beenzins in iedele woorden, klanken , of gebaarden, waar.
aan het hart geen deel , of gemeenfchap, heeft. Integendeel , -de Ware Wellevendheid is in daden gelegen; en
laat nooit toe iets te verrigten , dat een anderen zou beledigen. Een wellevend Man is gedienftig , zonder laagheid.
Hy wil liever dienen, dan gediend worden. Hy begeert niet,
dat een ieder zich naar hym fchikke; maar by voegt zich,
zo veel met eere beftaan kan, gaarne naar den gang van het
werk. Hy is icverig, en' haat de luiheid. Geen dienst zal
hem bewezen worden, dien hy niet gaarn dubbel zou Willen
vergelden. Verfchilt by niet iemand in gevoelens , hy zal de
grootfte befcheidenheid in agt nemen, en alle gelegenheid ver
iemand te beledigen. Een wellevend Mensch be--myden,ó
mint, boven alles, de Waarheid, en zal nooit Bene zaak ver
verkleinen, om maar gelyk te hebben; veel minder-grotenf
zal zulk een vermenen alles te mogen zeggen. en niets te
willen verdragen.. Met één woord , een wellevend Mensch
is het bewinnplykst Scheptel op aarde ; om dat by alles vermyd , wat zyn • Evenmensch kan beledigen.
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MENG ELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN.KnNSTEN EN WEETENSCIIAPPEN
BETRE1íKELY1{.

'S MÉNSCFIEN ZEDELYK VERMOGEN.

(Uit het Engelsch van den Heer B. PORTEUS
D D. Bisfcl2op van Chester.)
le zal lochenen dat het M enschl_yk Leeven eenmoeiW
lyl;e en bykans aanhoudende Stryd is tusfchen Lust
en Pligt ? En vreemd, wonder vreemd zou het zyn , in-

dien 't zelve in eersen Staat van Voorbereiding en Beproeving anders ware. Doch wy zullen, zo ik vertrouw, de
zaak bedaard en onbevooroordeeld ouderzoekende, bevinden, dat wy zo ontoegerust, zo onbekwaam, tot dien
Stryd niet zyn, als veelen ons gaarne zouden diets manken . Zy hebben zichzelven maten overwinnen, en zoeken ons te doen te geldoven , dat het onmogelyk is, zonder eeue fchandelyke nederlaage , uit dien Stryd te komen. Zy willen oils, over de hachlykheid des gevegts,
doen oordeelen uit de zivakke poogingen, door hun ter
behaaling van de zegen aangewend; voorbedagtlyk ver
om de fchande en het-grotenzydmasv,
misdryf hunner nederlaage te verminderen.
Ik wil hier mede niet zeggen , dat deeze overwinning
altoos kan behaald worden, door Menschlyk Vermogen
alleen op 'zichzelven gelaaten. Dit ware de Zaak der
Christenheid verraaden , om een van derzelver Pligten te
handhaaven. Enkel Meuschlyk Vermogen kan , in de
daad, by zommige gelegenheden, behoorelyk aangewend,
groote 'dingen beftaan en volvoeren, — ja veel grooter
dan de meesten genegen zyn zich te verbeelden. Dit is
blykbaar uit de welbekende voorbeelden van Ileldendeugd
in de Heidenfclre Wer e ld , ons door Gefchiedkunde in
haare getrouwe gedenkbladen overgeleverd; deeze bewyzen ten vollen , dat de aangehoore waardigheid der Deugd,
en de poogingen der onverfterkte , en door geene Openbaaring onderfteunde, Rede, zomtyds in Iaat zyn om den
aanval der verzoekinge te wederftaan , in de kieschfte en
op de hardite proeve llellenele otnílandigheden. Doch
deeVI. DELL. 1\ ENG LW. r:o. 7.V
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deeze voorbeelden zyn zeer fchaars, en worden alleen ge.
vonden by die weinige Mannen, met verheevene Zielen
en opgeklaarde Verflanden ; en zy worden nooit vermeld
dan als Wonderen in de oude Zedelyke Wereld.
Was de Mensch uit zichzelven in Raat geweest, „otn
„ de Wereld te overwinnen , en zyne eigene Zaligheid uit
„ te werken;" de Geopenbaarde Godsdienst ware onnoodig , koDs genade overtollig , en de- Dood van
CHRlsTrus te vergeefsch geweest. Maar de verregaande
Zedelyke Verdorvenheid des Menschdoms, vóór de Prediking van het Euangelie , toonde maar al te duidelylb
de zwakheid der Menschlyke Natuure , aan zichzelve overgelaáten , en de voiltrekte noodzaaklykheid van Benen bui
ons dien bylland te-tengwobyflad.Om
verleenen , en onze flappen te regelen te midden van de
gevaaren, die ons omringen, en valbrikken ons gefpannen,
kwam onze Verlosfer uit den Hemel; en- het is de byzondere roem, het byzonder voorregt des Christendorns,
dat hetzelve de eenige Godsdienst is, welke immer genoegzaáme beweegredenen opleveren en voldoende onderí'teuningen fchenken kon , of met de daad verleende om
deszelfs Belyders te verflerken tegen de verlokzels tot
zondigen , en „ onbefinet te bewaaren van deeze We„ reld."
Met den Deist , -of den Atheist, met hem, die alleen
den Natuurlyken Godsdienst, of geenen Godsdienst in 't
geheel, belydt, twisten wy over dit ftuk niet: wy flaan
gereed toe, dat de Verzoeking, volgens hunne beginzelen,
zomtyds onwederilandelyk zyn moet, en hun laaten onder de harde heerfchappyè van onbeteugelde Driften, en
de oproerigheden van eene kwalykgeftelde Ziel.
Maar voor Hem, die gelooft dat 'er een con beflaat,
-- een GOD , die alle de Eigenfchappen heeft , welke
Rede en Openbaaring aan dat Weezen aller Weezens toekennen , kan 'er , ten aanziene van dit fluk , geen de
minífe fchaduw van twyfel overblyven , als hy niet toe.
laat, dat zyne Driften zyn Verfland met een dikke wolk
van duisternis bedekken. Want kan hy, in wasren ernst,
elooven , dat een GOD van oneindige Wysheid ons een
egelmaat , ten rigtfnoer onzes Leevens, gegeeven, en
het , nogthans , in reele gevallen , volftrekt onmogelyk
gemaakt hebbe , om ons naar dien Regel te gedraagen?
Kan by zich diets maaken , dat een GOD van
oneindige Goedheid ci Genade , fehooti by de kragt zy
net
-
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ner Schepzelen volmaakt kenne, egter, van hun vordert,
't geen hun vermoogen te boven ihreeft , en niet al de
ftrengheid van eenen Egyptifchen Dryver des Yolks , de
Deugd vordert, zonder ons de bekwaamheid om Deugdzaam
te kunnen zyn, gefchonken te hebben? Kan by ver
dat een Weezen van onkreukbaare Regtvaar--onderftl,
digheid ons eerst tot zondigen dryft, door de íterkte onzer
Lusten en Begeerlykheden, en dan den elendigen Zondaar
llraffe, dat Hy (fchriklyk denkbeeld!) tefl=ens de Veroorzaaker en de Straffer is der overtreedingen? Kan by
zich verbeelden, dat GOD, die de Heil heid zelve is, „die
„ met het Kwaade niet kan verzogt worden , wiens reine
„ oogen 't zelve niet zonder verontwaardiging kan be„ fchouwen, nogthans in flaat zou zyn, om anderen te
verzoeken niet het geen , waar van by zelve een afkeer
heeft, en wraakt? Kan by, eindelyk, tot de gedagten komen, dat de Geboden , de Aanmaaningen , de.
Beloften en Bedreigingen van het Euangelie, alle geí'chikt
zyn om ons bevoorens. te befpotten, her Leeven en den
Dood, het Goede en het Kwaade ons voorliellende, zich
tot ons vervoegende als vrywerkende en verantwoordelyke
Weezens, terwyl ten zelfden tyde onze gefleltenis of de
verzoeking al de Vryheid van den Wil wegneemt, en ons
noodzaaklyk tot eenen fnooden Leevensloop bepaalt? --.
Zulks ware niets minder dan den gunstryken Vader des
Men_schdoms in een eigendunkelyk en grillig Dwingeland
over zyne elendige Schepzelen hervormen; hem van zyne
uitmuntendf}e volmaaktheden berooven , de edelile bekwaamheden van den Mensch nutlpos maaken , en het
geheele zamen1tel van den Natuurlyken zo wel als Geopenbaarden Godsdienst het onderst boven keeren. Dit is
waarlyk een weinig zelfverfchoonings ten hoogen pryze
gekogt, en onze fohuld verdubbeld, in 4ede van verminderd!
Hadt cob ons geene volflrekte verklaaringen, ten aan
dit Onderwerp , gegeeven , zou het reeds gezegde-zienva
voldingend weezen. Maar Hy, die wist, hoe gereed
en genegen de Menfchen zyn , om zich te bedriegen in
onderzoekingen van deezen aart, en hoe weinig de best
fluitendae bewysredenen dikwyls betekenen tegen de overfchréeuwingen van Lust, en de lerke item der Verzoekinge , liet het opmaaken eener zo aangelegene waarheid niet
over :ian de flerl;te onzes Verflands, en de eerltivklieid van
ons hart, in een geval, waar in die beide zo ligt misleid
worV
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worden. -- Indien 'er iets klaar en uitdruklylt aan ores
geopenbaard is in de Heilige Bladeren , 't is, dat ons geene
Ali„:delen, om de Verzoekingen tegenftand te bieden en te
overwinnen, ontbreeken; willen wy 'er flegts gebruik van
naaken , „ dat ons Geloof ons in Raat felt om de Wereld
te overwinnen; dat de Duivel, als wy hem wederftaan ,
van ons zal vlieden; dat, derhalven, wanneer wy val„ len , het geheel onze fchuld , onze eigene zwakheid is ,
en dat iemand alleen verzogt en verlokt wordt door zyne
eigene Begeerlykheden, die, ontvangen hebbende, de
„ Zonde baaren (*)." -- Zyne eigene Begeerlykheden ,
— niet die Driften en Neigingen, hem door GOD ingeílort; maar die onredelyke Tochten, welke by zelve voort
heeft, door hebbelyke involging en onnatuurlyke-gebrat
aanzetting. — ja, om al onze vreeze te doen verdwynen ,
en ons de volkomenl{e vbldoenin'g, omtrent dit Stuk, te
geeven , worden wy verzekerd, dat GOD, door zynen Hei
Geest, „ onze zwakheden zal te hulpe komen; —-ligen
„ ons vert{erken naar den inwendigen Menfche; — dat
,, hy den Regtvaardigen uit de verzoekinge weet te verlos
dat, indien wy geen weg tbt redding en uit--„fen;
„ komst weeteii , hy dien zal befchikken; als mede, dat
„ hy ons niet zal laaten verzogt worden boven ons ver=
mogen (t)."
*) I JOAN.

(t) RoM.
X. 13.

V. 4.

JAC.

IV. 7.

I. 14.

VIII. 26. EPH. 1I1. 16.

2 PET.

II. 9. i Con.

HEELKUNDIGE AANMERKINGEN EN BYZONDERE GENEES WYZk, VAN EENIGE LANGDUUKIGE GEZWELLEN
DER GEWRIGTEN.
D OOR
JACOB VAN DER HAAR.

de algemene en bekende Ziekten word het uitB enuiten
inwendige der Gewrigten, vooral der Kniën, dikwyls
van eene Waterzugt, liet Uitwas

aangedaan
of Sponsgezwel, (Hydrops & fungus 4rticuli,) en eene aanééngroeijing , (,4nchylofis) of verllyving van het Gewrigt , nier
zelden met eene gehele of gedeeltlyke kromte: ---.- deze.
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ze onderfcheiden Ziekten zyn , in alle hare verfchillende
omftandigheden , door onze uitmuntende Vaderlandfche
Heelkundigen, de Heeren van CIYSSCHER (*) en BALTHAzAR (t), zo naauwkeurig befchreven, dat ik gaarne beken daar by niets byzonders te kunnen voegen.
De twee eerile dezer gebreken gaan nogthaus wel eens
met elkander gepaard , terwyl het derde daar van een gevolg word. Want ik heb by een zogenaamde oude Waterzugt , niet op , maar in , het Gewrigt der Knie, door
eene ruime infnyding aan de binnenzyde der Schyf,, eens
meer dan 20 oncen troubel water , nevens verfcheiden
groote en ontaarte Slymklieren, ontlast. En, fchoon ik
het deel met droogende middelen, en een welfuitend ver
behandelde , had ik nogthans werks genoeg, om ,-band
met drukking, en met verteerende middelen, het Spons
tegen te houden en de wond te fluiten.-artigvlesch
De Lyder genas zeer langzaam, met eene regte, dog flyve Knie; en ik meen dat de drie gemelde gebreken hier
hebben gepaard gegaan, of althans elkander gevolgd zyn.
Maar, behalven de Waterzugt, het Sponsgezwel of zo
witte zwelling der Knie , zie ik dikwyls , ja veel-genamd
meer een ander gezwel of Ziekte van dit deel, van de
twee voorgaande, in allen opzigte, verfchillende; en het
verwondert my , dat daar van by de Schtyvers zo weinig
gefproken wordt. Dit gezwel, naamlyk, is eene
ware uitzetting, niet van de zatte delen , maar , van de
einden of hoofden van het Dye- en Scheenbeen , merendeels met een min of meer gebogen Knie, en eene geringe of gene beweging der Kniefchyf : --- dit gezwel is
zeer hard , de twee voorgaande zyn zagt; dog behouden
te zamen de natuurlyke kleur.
Deeze gezwellen zyn zomwylen een langzaam gevolg
van uitwendig geweld , of eene vermocijende beweging,
vooral zo 'er by deze Menfchen eenig bederf in de vogten of zagte deden plaats heeft. Maar meermalen zyuze
een. haastig gevolg van eene onvolmaakte fcheiding of ratning, (Crif s imperfefta ,) eener voorgaande Ziekte , waar
van de ziektnake.nde flof zig op, of liever in, de hoofden
van
(*) Langduurige Gezwellen , bladz. 138, 18s. en Heden
Heelkunde, Ifte Deel, bladz. 12 en 177, enz.
-dagfche
(t) Heelkundige Ziektekunde, Ifie Deel, bladz. 344 en 421,
enz.
V3
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van de beenderen neerlegt, en aldaar, met of zonder eene
verzwering te maken , verblyf houd. - Zomtyds is
eerre inwendige • langzaam werkende , Scrophuleuje , of
eenige andere ziekmakende iaof, daar van de oorzaak,
althans het gevolg is, dat de beenderen van dit Gewrigt ,
dog vooral het Dyebeen, langzaam , met min of meer
pyn, en zonder uitwendige kleursveraudering, beginnen te
zwellen , en zodanig tegen elkander gedrongen worden ,
datze naauwlyks eenige buiging of het uitftrekken kunnen
toelaten. Behalven de Knie zyn 'er de meeste Ge
-wrigten
vatbaar voor.
De ware zitplaats van dit gebrek, ( fchoon ze vry duid
als men het zieke tegen het gezonde deel betast,)-lykis,
fchynt, zo veel ik als nog gezien heb, by eenigen niet
zeer bekend, wyl zy het veelal als een gebrek der zagte
deelen, het zy een Waterzugt, Sponsgezwel, of een ver
dezelve, aanmerken. Ik heb hier van in een-mengiva
géval, het welk ik aanftonds melden zal , met verfcheiden
Genees- en Heelmeesters, de proef genomen, en alle betuigden zy, op het uitwendig gezigt, dat dit gezwel, zo
niet eene Waterzugt, althans een Sponsgezwel of Gliedfchwamm , naar PURMANN en FIEISTER , of eene witte zwel ling, naar nlovao , was. Maar zo ras ik hun de Knie
deed bevoelen, en met de gezonde vergelyken, betuigden
zy eenparig, dat de zwelling, waarlyk, en alleen, in het
been, 'plaats had.
Zo wel by het Sponsgezwel als de Waterzugt der Ge
komt dikwyls eene weekheid, zwelling en bederf-wrigten,
in dg hoofden dier Beenderen, dan deze zyn als een gevolg;
van de cerften aan te merken : in het tegendeel, by ons
gezwel heeft de uitzetting van het Been liet eerst plaats;
en het is niet vreemd, dat, daar op een Spons- of Watergezwel, of wel beide, volgen. Já, het heeft my wel eens
toegefchenen , dat deze twee of drie onderfcheiden gebreken gepaard gingen, zonder dat ik durfde bepalen welke
Ziekte 'er het eerst had plaats gehad.
Iemand van eenig oordeel en ervaring, zal my gereedlyk
toeílaan , dat ik dit Pluk vry verre zou kunnen uitbreiden.
Maar alzo voorbeelden meer dan woorden leren, zal ik,
nit vele andere, llegts maar één geval opgeven, in ver
dat men daar uit tevens myne handelwyze ,. in-trouwen,
deze en foortgelyke Gewrigt- gezwellen, zal konnen zien.
In de ftrenge aanhoudende koude van dit Jaar 1784,.vertoonde my een íierk en gezond Man, van ruim 3o Jaren,
zy-
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zyne regte kromme Knie , die, in omtrek, over de Knie
gemeten, ruim eene derde dikker dan de gezonde-fchy
was. Hy verhaalde my, dat deze Knie , na eene
voorafgaande kwaadaartigge koorts in het voorgaande Jaar,
eerst pynlyk, en daar na gezwollen, was: — dat de gewoone Pappen, Plaasters, Smeringen , enz. door zynen
gewonen Heelmeester daartegen aangewend, ja zelf eene
flerke K vik - fineering met Camphora gemengd , daar tegen
vrugtloos waren gebruikt geworden.
Wyl . by deze kromme Knie niet jonde buigen nog uit
ook de Hiel op den grond brengen, was by-ftrekn,og
werpligt, op eene pynlyke wyze, en op de tenen , te
moeten gaan.
De Knie zelf was natuurlyk van kleur, zonder de min{ie
weke of, bolle zwelling , maar beenhard in het betasten:
ook arekte zig dit Beengezwel van het Gewrigt, tot byna
in het midden van het Dyebeen, uit. De Kniefchyf, die
zeer gefpannen (fond, liet zig nauwlyk iet bewegen. Voor
het overige gevoelde de Lyder, in dit deel, op de minfle beweging, zelf in bet bed í1i1 liggende , altoos enige
n
P ,Aldus merkte ik dit gebrek aan als een waarachtig Gezwel van het Hoofd en van het onderlie des Dyebeens;
waar van ik , in myne verhandeling over de OntfEekirg ,
I7erzwering, Verharding en Verfiterving , van de groote
Beenpypen (*), verfcheiden voorbeelden getoond, en tevens , zo ik meen, bewezen heb , dat de Beenderen dezelfde Ziekten als de zagte delen onderworpen zyn.
En alzo dit Gezwel reeds enige maanden oud was , en
misfchien nog dagelyks toenam, had ik maar weinig -hoop
op zyne hertelling.
Om de felle koude wan dien tyd , durfde ik by hem,
voor als nog , van het (laan of kloppen met doeken, in
eenig koud vogt genat, geen gebruik maken, vrezende
datze bevriezen mogten. lntusfchen deed ik hem van
tyd tot tyd verfcheiden groote Spaanfchevlieg- plaasters ,
die , gelyk ook de etterdragten , by weke Gewrigts-gezwellen, dikwyls zo vele dienften doen, over de gehele
Knie leggen, en met etterlokkende middelen .lang openhouden, waar na wel de pyn,, maar geenzins de zwelh ug , verminderde.
Ein(*) Hollandfche Maatfcliappye der Nleete ►ifcbap pen ,XVde Deel,
bladz. i, enz.
V4
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Eiudelyk nam ik een twaalf- of zestiendikken linnenlap, veertien of zestien duimen lang, en vier duimen breed,
en deed het eene eind daar van nat maken in Aquw Calcis unc: XXIV, en Sal 4rnmon^ac dr. iij. Het drooge
eind hier van in de eene hand houdende, gaf hy zig met
het natte afhangende , 's morgens , 's middags en 's avonds , telkens byna 2oo hagen op en over de gehele
zieke Knie en het ondert'e des Oyebeens. 1)e Hiel van
het zieke geen, op, of ,tegen een bank ileunende, wierden de (lagen zo gerigt, datze altoos eene zagte, en niet
onaangename trilling en fchudding door het gehele Been ,
te weeg bragten.
Onder dit (laan wierd de Knie altoos van eeie roode
Rozekleur; maar dezelfde linnenlap, in het zelve koude
vogt genat , en dag en nagt over de Knie gehouden, deed
de roode en witte kleur, driemalen daags , verwisfelen.
In het begin had ik de Lyder gelast dit flaan,
tweemalen daags, en tot flegts ioo (lagen te doen ; dan
hy vond zig daar by zo wel, en zyn geest was 'er zo
mede in g enomen, dat hy de (lagen, uit eigen beweging,
vermeerderde.
De Lyder, volmaakt gezond zynde , gebruikte gene inwendige geneesmiddelen , die tog, by de meeste gevallen ,
nodig zyn. Alleenlyk deed ik hem eene ftrikte levenswyze, en enen open buik , houden , zonder enig vleesch
of bederf aanbrengende voedzelen.
Door een aanhoudend gebruik van het' voorgemelde hulp
dit Been- en Kniegezwel, in den tyd van ruim-midel,s
twee maanden, byna twee en een halven duim dunner,
de Kniefchyf losfer, en het Been genoegzaam refit geworden ; waarom hy, fchoon tegen mynen zin , het Hospitaal
verliet , en, als Bakkersknegt,` buiten deze Stad , ging
dienen ; dog met oogmerk , om , door een aanhoudend (laan,
liet nog overige ter zyner herhelling, zo verre het mooglyk was, te bewerken.
Ik kan vrymoedig zeggen, dat ik vele en verfchillende
foorten van Gewrigts- gezwellen in de Knie, Enklauw of
Elboog, waar op reeds vele hulpmiddelen vrugtloos gebruikt waren, en die my, om de vermenging der zwel
duister voorkwamen , door de bovengemelde-ling,vry
handelwyze, met of zonder Spaanfchevlieg- plaasteren, ge
dele , en zelf zomwylen boven myne ver-hel,oftn
-jva5ting
, genezen heb.
Deze geneeswys Is niet nieuw. HIPPOCRATra

heeft
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heeft reeds, voor ruim 2000 Jaren, gezegd : De gezwellen
en pynen.. in , of aan, de gew' igten , dog zonder verzwerin-

gen, gelyk als het Podagra en de Kramp, worden door veel
koud water verminderd: want eene-vuldigeortna
matige verdoving JÈilt de pyn (*). En fclroon ik
deze handelwyze , by alle gezwellen en pynen , uit Podagra
en Kramp, niet algemeen zou durven aanraden, maar daar
tegen liever een warm dampbad verkiezen , meen ik nogthans vrymoedig te mogen zeggen , datze, by gezwellen
en pynen van enen anderen en langzamen aart , gelyk
deze, al te weinig gebezigd word. En ik bidde myne
Medebroederen, datze, zonder vooroordeel, daar vat gelieven proeven te nemen (t).
Dan deze geneeswys bepaalde zig niet ílegts by de
meeste diepe pynen, ontfteking en gezwellen der Gewrigten , maar ook by onvolmaakte fcheidingen en neêrlagen
(Crifts & Metastafis) van, en naar, voorafgaande Ziekten,
die dikwerf liet gehele Beenvlies en de groote Beenpypen
aantasten, en een exostofis of liever Periostofis, Hyperostofi r, en groote Verzweringen niet Beenbederf, enz. ver
ik de beginzelen dezer Ziek -orzaken.Efclw
koude natte doeken, en het-ten,dorhyigflamet
aanhoudend bedekken met dezelve, niet altoos geheel heb
konnen afkeren nog hertellen ; he',& ik nogthans, zo ik
niet dwaal , den gedreigden ílerken voortgang -daar van
enigzins getoomd , en tot eene andere geneeswyze ge.
maklyk gemaakt.
Het heeft my zeer gefmert, en het fmert my nog, dat
lit, tot hier toe, niemand heb konnen vinden met groote
Klier-verlioppingen , (Scrophul.i) aan den Hals , of met
eerst-

(*) /iphori.rini XXV, SeEUo V
(t) Ik heb voor meer dan 20 jaren, by Been- en Gewrigtsgezwellen , het baden en bedekken niet koud Water , i\zyn ,
Sal-Ammoniac, enz. zeer geprezen. Ziet Hollamfclre Maatfch.
der Weetenfch. XVde Deel , bladz. 9 en 13 , maar vooral het
Vlllfte Deel, bladz. 369, enz. — ,jammer is het, dat dit
fchoone Werk, welks Spreuk: God! en het Vaderland! is, tot
zulk enen hoogen prys geleverd , en daar door her lezen by
velen belet word. — De beroemde scfMUCKFR pryst , cn
toont met voorbeelden, in Ontíleking en Verzwering by zware Hoofdwonden, het baden en (loven van dit deel , niet koud
Water, Azyn, Salpeter. en Sal-Ammoniac; en hoc veel geruster is dit niet by de Gewsigtcn te doen?
V5
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eerstbeginnende Spina Ventofa in de Handen , Voeten, enz.
die zig aan deze, eni g zins langzame, geneeswyze, heeft
willen onderwerpen. Want ik ítá, (hoewel ik misfchien
dwaal,) in die gedagten, datze op deze verdrietlyke Ziekten, op verharde Klieren, Bor[len, Testiculi,enz. gepaard
met welgefchikte inwendige middelen, zo wel als op andere fponswyze Beengezwellen , gelyk ik meermalen gezien
heb

, van

enig vermogen zoude

konnen zyn. En,

ik fmeek wederom myne Vaderlandfche Kunstgenooten ,
om ook hier op, by gelegenheid, proeven te doen. Mis
dan flaan ze, met duizend andere onvolmaak--lukenzy,
te geneeswyzen , gelyk. Ik zelf heb 'er nog gene genoegzame bevinding van. Ons leven is kort, de
Konst lang, en als nog vry duister ; dan het is onze pligt
om ze op te luisteren. Tot hier toe heb ik my veelal bediend van kalkwater
met Ammoniac -zout , en, by gebrek van het éerfte , van
n4 oucen zuiver water, met een halflood Ammoniac-zout,
en even zo veel Pot-ach , of van één lood Geest van Ammoniac-zout, met levende Kalk bereid; zonder dat ik zelf
weet waarom ik deze dingen voor andere gekozen heb.
Want ik heb, van verfcheiden plaatzen, Menfchen, met
^Gewrigt- gezwellen in Handen, Voeten en Kniën, gehad,
welke ik raadde, om deze delen dikwyls onder de pomp
te houden, en 'er eene groote,hooge ílraal water te doen
op affluiten. Andere , die het hunne woonplaats toeliet,
raadde ik, om daaglyks in het midden, of aan den rand
van eene afloopende rivier te gaan, en de ílroom des waters op en over het zieke deel, voor een half of geheel
uur, te doen loopgin; en ik heb, door een aanhoudend ge
daar van, zo wel by den een als den anderen, en-bruik
vooral by dikke, . harde, zugtige Benen, dog by anders
gezonde Menfchen , byna dezelfde uitwerking gezien.
Het genadig bedekken met Kalkwater en 4nsmoniaczout, meen ik, dat, tiogthaus, veel voordeels heeft.
Dan, zonder vele woorden te gebruiken, het fchynt my
toe, dat, aan de daadlyke koude, en de zagte drillende
beweging en fchudding, op, en door, het zieke deel, het
voorname Genees -vermogen moet worden toegekend, wyl
dezelve gefchikt fchynen, om de diepe pyn en ontfteking
te (tillen, de byna werkloze ftoffe te ontbinden, in beweging te brengen, en liet bovenmate uitgerekte te doen
inkrimpen. Dan dit zy +boe het zy, liet is genoeg 'er
de-
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deze dingen van gezien, en my verpligt gevonden hebbe,
om ze anderen te moeten aanpryzeu.
Niemand, hoop ik, vermoede, dat ik deze geneeswyze
tegen alle verouderde uitílortingen van Water, Sponsgezwellen , en vertlyving der Gewrigten, door zwelling der
Beenknobbelen , aanpryze. Neen! ze is, zo veel ik weet,
alleen gefchikt tegen vetfche, of althans niet al te oude,
gebreken; en ik heb te weinig ervaring, om 'er met meer
zekerheid van te ípreken. Ik geef ze flegts op als eerie
onvoltooide proef, waar van, nevens het reeds bekende,
kan worden gebruik gemaakt.
Voorheen heb ik de moeite gedaan, om een groot Knie.
gezwel , door overgietingen , douches) te herliell_en , . en
flak, ten dien einde , enen grooten tregter door een gat
der zolder, die ik met warm kalkwater, byna een half uur
lang, een- en tweemalen daags, gevuld hield, en waar uit
een ftraai water , van een vinger dik, 7 of 8 voeten hoog,
op de daar onder rustende dikke Knie viel. Dit gefchiedde
in naarvolging van Les douches f te Aken, die de natuur
aldaar geeft en de kunst naarvolgt. Dan men ziet ligtelyk dat dit vry lastig is, en niet overal kan gevolgd worden: — in een groot Hospitaal zyn ze goed. Maar ik
meen, dat het flaan met natte koude doeken, zo als ik
boven getoond heb, door eene zagte drillende fchudding
en beweging in het verffiopte deel te maken, van veel meer
vermogen is, en vooral , zo het waar mgt zyn , dat,
door het flaan , enige fyne luchtdelen, die ruim 800 maal
ligtet dan water zyn, daar door naar binnen konnen gedreven worden. En in hoe verre cie bekende vaste
lucht kan dringen, in vaten daar gene vogten konnen inkomen , leren de zogenaamde minerale wateren , die voor
alleen, door hunne fyne lucht, op verftoppin--namlyke
gen, daar de fynfte vogten flil voor . ítaan , werken ;
verkiest egter iemand dit !laan met enig warm vogt te
doen, ik heb 'er niets tegen; misfchien evenaart het, op
eene vry gemakkelyke wyze , de bekende goede uitwerking der douches.
Tot hier toe heb ik, zo verre het tot myn oogmerk diende , alleen gefproken van de uitwendige behandeling der
Gewrigts- gezwellen , waar by -niet zelden inwendige Ge.
neesmiddelen zeer noodzaaklyk zyn. En een Heelmees_
ter, die niet tevens een goed Geneesmeester is, zal maar
Is het ongemak
zelden in de genezing flagen.
versch , en door eerie uitwendige oorzaak , dan dienen
her.
(

-----
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herhaalde Aderlatingen en Purgeermiddelen.
Is het
zelve reeds eenigzins verouderd en de Lyder gezond, dan
zyn de openlyfhoudende middelen , nevens eene fobere
leefwys, goed. Komen deze on èmàkken na eene
voorafgaande Ziekte, of Scrophuleufe inwendige oorzaak,
dan dienen, naar de omftandigheid, de inwendige middelen gerigt te worden. Is de Lyder zwak en dun
van vogten , met een koortzig of etterachtig zetzel in het
water, dan komen verílerkende middelen, als: Cort. Peruvianus met Limatura, Vitriolum martis, of met Flor.
Sal. Ammoniaci Martialis gemengd, te pas. Is zyn
geftel met taaije flymige vogten bezet, en voorheen aan
geweest van Kropgezwellen, Hair- of Daauworm,-gedan
enz. dan vordert dit een voorzigtig en aanhoudend gebruik
van Pillula IEthiopicce , na de fchoone Edenburgfche Apotheek, dog met eene derde minder Kwik, bereid; nevens
een ftandvastig gebruik van eén decríïecm zarzaparillte ,
alleen , of met Kina , gekookt; dan hier in dient men zig
naar de byzondere omitaudigheden te voegen.
's Hertogenbosch ,

den 2 ffizen May, 1784.

BESCIIRYVING VAN DEN VERGIF -BOOM, BOHON-UPAS, OP
HET 1 EILAND JAVA.

Door

N. P. FOERSCH.

jle volgende befchryving van den Bohon -tipas of Vergif-boom,, op het Eiland 3,ava groeiende , en 't zei„ ve ongezond maakende, door zyne fchadelyke uitwaas„ femingen , heeft de Heer HEYDINGER ontvangen van
„ den Schryver, den Heer N. P. FOERSCIi, voorheen in
„ dienst der Nederlandsche Oostindifche Maatfchappy, thans
„ voor Engeland als Chirurgyn vaarende.
„ Het Berigt , wy moeten zulks toeflaan, fchynt zo
„ wonderbaar, dat een ligtgeloovige zelfs het naauwlyks
„ kin aanneemen. De Leezers van dit Berigt zullen ,
„ waarfchynlyk , aan den berugten PSALMANAZAR denken ,
en zyne even berugte Gefchiedenis van het Eiland 'For„ mofa. Maar dit verhaal verdient zeker opmerking en
„ geloof; de maate van dit laatfle , ten aanziene van ver„ Icheide omflandigheden , berust geheel op den Heer
„ FOERSCIH
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FoERSCH : ten opzigte van het voornaamfte gedeelte ,
„ kan 'er geen twyfel vallen. Het bedaan van del) Boom,
„ en de fchadelyke kragt van deszelfs Gommen en 1)am„ pen, zyn beide zekere waarheden. Reizigers en Na„ tuurkenners gewaagen van Boomen, die dergelyk een
verdervend vermogen bezitten , op andere plaatzen , en ,
zo ons voorfiaat, in eenige deelen van Zuid -íhnerica.
KEbMPFER meldt van deezen Bohon- Upas :- doch cie
plaats , de natuur, de verdelgende hoedanigheden , zyn
„ nooit zo klaar, zo volkomen, zo wysgeerig befchreeven, als in het volgend verflag.
„ Men zal, het geleezen hebbende, misfchien vraagen,
„ waarom 'er geene poogingen aangewend zyn, om een
„ Boom uit te roeijen, die fchadelyker is dan alle 1iMlensch„ dom verdervende plaagen byeen genomen? — De re„ den daarvoor zyn blykbaar. Geen Menfehen kunnen
„ het onderneemen zo langen tyd , als noodig is tot liet
„ vellen van dien Boom, naby denzelven te biyven : brand„ ftoffen om denzelven in vlam te zetten, kunnen 'er niet
by aangevoerd worden, zonder eene bykans voizekeren
„ dood der brengeren. Doch van alle redenen is, mis„ fchien, de allertierkt}e, dat de Keizer-zeer groote inkom„ ílen trekt, uit het verkoopen van de Gom uit deezen
„ Boom getrokken. De dorst na rykdom- is al te flcrk
„ om gejescht te kunnen worden , in de verlichtte Ecutiv,
„ onder de- befchaafdite Volken 1 wat kan men dan vn
„ een 'avaan --- van een 9 ayaa.nfc1ien Keizer, verwag„ ten? the met ACHILLES,"
.7ura neget ftbi nata , nihil non arroget armis t
Vergif-boom,
in 't 112aleits bekend onder den naam
De
van Bolton -Upas, is door de Natuurkenners befchreeven.
Doch hunne verhaalen zyn dermaate doorfpekt met het
wonderbaare, dat de meeste Leezers dezelve voor een ver
gehouden hebben. Zulks is in geenen deele te be--cierng
vreemden, als men de omflandigheden , welke wy getrouw
zullen te boek ftelien, der volgende befchryving over--Iyk
weegt.
Ik moet bekennen , dat ik lang getwyfeld heb aan 't beitaan van deezen Boom; een nader onderzoek heeft my
van die twyfeling geneezen. Ik zal alleen onopgefinukte
gevallen vermelden , van welke ik ooggetuige geweest ben.
De Leezers mogen (laat maaken op myne goede trnuwe.
In den Jaare 1774, _bevond ik my te Batavia, als Cbirur.
gyn in dienst van de Nederlandfche Qostindifcl;e 1liaat„
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fchappy. Geduurende myn verblyf te dier Stede, ontving
ik verfcheide berigten van den Bolion- Upas, en de geweldige uitwerkzels des vergifs uit dien Boom gehaald. Le
kwamen my alle ongelooflyk voor; doch wekten myne
nieuwsgierigheid dermaate op , dat ik befloot, dit fink geheel te onderzoeken, en op myne eigene waarneemingen
alleen te vertrouwen.
Ingevolge van dit betluit, vervoegde ik my by den Gouverneur- Generaal , den Heer PETIWS ALBERTUS VAN DER
PAKRA, om een pas , welke my vryheid verleende, om
door 't Land te reizen. Myn verzoek werd ingewilligd,
en alle noodige berigten ingenomen hebbende, toog ik op
reis. Van een oud Maleits Priester, had ik een Brief van
Voorfchryving gekreegen, aan een ander Maleits Priester,
die het naast aan den onbewoonbaaren grond , op omtrent vyftien of zestien Engelfche mylen afftands van den
Boom af, woont. Van deezen Brief had ik grooten dienst;
dewyl die Priester, door den Keizer, benoemd is om zich
daar te onthouden, en de zielen der Misdaadigeren , ver.
weezen om vergif van den Boom te haalen , tot de eeuwigheid voor te bereiden.
De Boom Bohon- Upas groeit op -7ava , omtrent zevenen twintig Duitfche mylen van Batavia, veertien van Soura
Charta, 's Keizers zetel, en tusfchen de achttien en twintig van Tiukjoe , de tegenwoordige verblyfplaats des Sultans
van ;kava. De plaats is aan alle kanten omringd door een
kring hoogti heuvelen en bergen; en het Land rondsom op'
den afftand van tien of twaalf Engel/the mylen van den
Boom, geheel dor. Geen Boom, geen ílruik, geen gras
ziet men. Ik heb deezen geheelen gevaarlyken plek-plant
gronds rond gegaan, op omtrent achttien Engelfche mylen
afflands van het middelpunt, en vondt het gelaat des aard
aan alle kanten, even onvrugtbaar. De gemaklykre-ryks,
plaats om dit gebergte te beklimmen , is aan dien kant waar
de Priester woont. Van zyn huis worden de Misdandigers
gezonden, om het vergif, waar in men de punten van alle
Oorlogswapenen doopt, te haalen. Het is zeer duur en
brengt den Keizer veel gelds op.
.

Verhaal van de wyze, op welke liet Vergif uit den BohonUpas , gehaald wordt.
I-íet Vergif, 't welk deeze Boom oplevert, is een Corn,
vloeijende tusfchen het hout en den bast des Booms, even
als
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als de Campher. Misdaadigers, om hunne euveldaaden ter

doodílraífe verweezen, zyn de eenigen die dit Vergif haalen en verzamelen: en dit is de Benige kans dien zy hebben om hun leeven te behouden. Na dat de Regter het
doodvonnis over hun geveld heeft, worden zy ten Hove
gevraagd, of zy door Beulshanden willen Ilerven , of na
den Bohon -Upas gaan, om een doos vol Vergif te haaien?
Zy kiezen doorgaans dit laatfle: dewyl zy dan niet alleen
kans hebben ,om het leeven te behouden, maar ook de ver
dat zy , behouden wederkomende, door den-zekring,
Keizer voor hun volgend beflaan zal gezorgd worden. Zy
krygen desgelyks vryheid om eene gunst van den Keizer
te vraagen, welke doorgaans van eene geringe aangelegenheid is, en meestal toegeftaan wordt. Zy krygen dan
een zilveren of fchildpadden doos , in welke zy de, vergiftige Gom moeten doen, en de noodige onderrigting, hoe
ay zich te gedraagen hebben op dien hoogsthachlyken
tocht. --- Onder andere byzouderheden, belast men hun
altoos op den fireek der winden te letten; dat zy voor den
wind af den Boom moeten naderen , zo dat de uitvloeizels
des Booms van hun werden afgedreeven ; dat zy zich zo
veel mogelyk moeten haasten als het eenig middel om behouden weder te komen. Vervolgens komen zy aan 't
huid van den ouden Priester, na 't welk zy meestal door
hunne Vrienden en Bloedverwanten begeleid ,werden. Hjer
toeven z1 niet zelden eenige dagen, om een gun fligen
wind af te wagten. Geduurende dien , tyd , bereidt de
Priester hun voor met gebeden en raadgeevingen , tot hun
aanftaande lot.
Het uur huns vertreks gekomen zynde, doet de Priester
hun een langen lederen kap op 't howfd , voorzien val,
twee glaazen voor cie oogen, deeze hangt tot op hun borst
neder; ook ontvangen zy een paar lederen handfchoenen.
De Priester brengt hun met de Vrienden en Bloedverwanten, tot op twee mylen van den weg. Flier herhaalt hy
zyne lesfen, en zegt waar zy den Boom moeten zoeken.
Hy toont hun eene hoogte die zy moeten overklimmen,
en zegt, dat zy aan gindfche zyde een ifiroom zullen aan
dien volgende, by den Bohon- Upas zullen ko--trefn,
men. Zy neemen affcheid , en, onder gebeden om een gelukkige reize , haasten zich de Misdaadigers weg.
De oude Priester heeft my verhaeld, dat hy, geduuren.
de zyn meer dan dertigjaarig verblyf• aan deeze plaats, boven de zevenhonderd Misdaadigers, op de voorheen be.
fchree-
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fchreeven wyze, hadt heen gezonden, en dat 'er nauwlyks
twee van de twintig terug kwamen. Hy toonde my eene
lyst van die ongelukkigen , met den dag van hun vertrek,
en van de misdaaden, om welke zy veroordeeld waren.
Op deeze waren ook de naamen getekend der wedergekeerden. Vervolgens zag ik een andere lyst van die Overtree
te Soura Charta, en bevondt dat die-dersbynCpi,
twee lysten volkomen met elkander overeenftemden, als
mede met verfcheide berigten, welke ik naderhand kreeg.
Ik woonde een en andermaal deeze treurige plegtigheid by,
en verzogt de Misdaadiers, dat zy een (lukje flouts, of
een Blad, van deezen vreemden Boom zouden medebrengen;
en gaf hun een zyden koord mede om de dikte te meeten.
ik heb niet meer kunnen krygen dan twee drooge bladeren , door een hunner, by 't wederkeeren, opgeraapt. Alles
wat ik van hun, wegens den Boom, kon te weeten komen, kwam hier op uit, dat dezelve aan den kant eens
beeks flondr, gelyk de Priester gezegd hadt, dat by van
eene middelbaare grootte was , en dat 'er vyf of zes jon
Booneen van dezelfde foort digt by Ptonden; doch dat 'er-ge
geen andere Boom of Plant te zien was; dat de grond be.
fondt uit bruin zand , vol iteenen, bykans niet hereisbaar,
en overdekt roet geraamten.
Na veele gefprekken roet den ouden Priester, vroeg ik
hem na de eerfte ontdekking, en na zyn gevoelen, wegens
dien gevaarlyken Boom; waar op by my, in z}pie eigene
taal ; dat antwoord gaf.
Ditalm kita ponjoe Alcoran Baron Suda tulis touloe Seratus an Soeda jlang Orang Seda Dengal difenna orang jahat di Soeda main Same Die punje pinatang pigidoe kita
pegi Sam prambuange.
Welks betekenis hier op uitkomt. „ Onze Nieuwe Al„ coran berigt ons, dat, meer dan honderd 'jasren gele„ den, het Land rondsom den Boom bewoond was door
,, een Volk , zeer overgegeeven aan de zonden der Steden,
„ ,Sodomy en Gomwrrha. Wanneer de groote Propheet nrA„ HOMETH beïloot , hun niet langer zulk een verfoeilyk lee„ ven te laten leiden, verzogt by con hun te ffraffen: en
„ hier op deedt GOD deezen Boom uit de aarde voortkomen,
„ die hun allen verdelgde , en het Land , voor altoos, onbewoonbaar maakte."
Dit was het gevoelen van de Maleiers. Ik zal 'er my
niet over uitlasten; doch moet aanmerken , dat alle de 1ó1a•
leiers deezen Boom aanzien als een heilig werktuig van
den
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den grooten Propheet , om de zouden des Menschdoms te
ftraffen; en, daarom wordt het flerven, door het vergif
van den Bohon Upas, onder hen, doorgaans voor een
eerlyken dood gehouden. Om die reden waren ook de
Misdaadigers, na den Boom gaande, gelyk ik ontdekte,
in hun best gewaad uitgedoscht.
Hoe ongelooflyk het moge voorkomen , is het zeker,
dat van de vyftien tot achttien mylen rondsom deezen
Loom niet alleen geen Mensch kan leeven; maar dat men
ook in dien geheelen omtrek geen leevend fchepzel van
eenige foort ontdekt heeft. Verfcheide geloofwaardige Perbonen hebben my ook verzekerd, dat 'er geen Visch in 't
water gevonden , en geen rat , muis , of eenig onrein Dier
gezien wordt; en wanneer de Vogels zo naby deezen
Boom vliegen, dat de uitvloeizels hun bereiken, vallen zy
dood neder. Deeze omftandigheid wordt bekragtigd door
verfcheide Misdaadigers, die, by hun wederkomst, Vo.
gels uit de lugt zagen vallen, ze dood opraapten, en aan
den Priester bragten.
Ik zal van de onbewoonbaarheid deezer flreeke een voor
welk boven allen twyfel verheeven is,-beldyrng,'t
en gebeurde terwyl ik my op Java onthield.
In den Jaare 1775 rees 'er een opíland by de Onderdaa•
nen van den Masfay, een Souverain Vorst, wiens waardig
Keizers zeer naby komt. Zy weigerden Be -lieds
fchatting te betaalen , hun opgelegd , door hunnen-ne
Vorst, tegen wien zy zich openlyk aankantten. De Masfay zondt een Leger van duizend Krygsknegten, om de
Muiters te verfirnoilen, en met hun Gezinnen uit de landen zyner heerfchappye te dryven. Vierhonderd Huisgezinnen , beflaande uit meer dan zestienhonderd zielen ,
moesten hun geboortegrond verlaaten. Noch de Keizer,
noch de Sultan , wilde hun befcherming verleenen; niet
alleen om dat zy wederfpannelingen waren, maar ook uit
vreeze van het misnoegen hans Nabuurs, den Masfay.
In deezen kommerlyken toeftand hadden zy geen andere
wykplaats ,dan zich te begeeven na onbebouwde ftreeken ,
rondsom den Bohon Upas, en verzogten den Keizer zich
daar te mogen nederzetten. Dit verzoek werd toegeflaan,
onder beding, dat zy niet meer dan twaalf of veertien
Engelfche mylen van den Boom zich zouden nederilaan ,
ten einde zy de Inwoonders, op een grooter aftland, niet
mogten berooven van hunne bebouwde gronden. Zy
moesten zich daar aan onderwerpen; doch het gevolg
Vi. DEEL. ÁIENGELW. N0. 7.
Was,
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was, dat, in minder dan twee maanden , hun getal op
omtrent tweehonderd verfmolt. De hoofden der overgebleevenen vervoegden zich by den Masfay,, deeden heng
verflag van die vervaarlyke fterfte, en verzogten vergiffenis, die by hun verleende; het deerlyk overfchot dier dus
zwaar gellraften weder onder zyne Onderdaanen aanneemende. Ik heb verfcheiden deezer overgebleevenen, kort
naa hunne wederkomst gezien en met hun gefprooken.
Zy hadden alle het voorkomen van lieden, - door eene befinettelyke kwaaie aangetast; zy zagen 'er bleek en zwak
uit; en het verhaal, 't geen zy gaven van het lot hunner
Medegenoóten, van de verfchynzelen en omftndigheden,
welke hunnen uitgang vergezelden, als fluiptrekkingen en
andere kentekens van een geweldigen dood , verzekerde
my ten vollen , dat zy als Ilachtoffers van 't Vergif des
Booms geilorven waren.
Deeze geweldige werking des Vergifs , op zo_ groot een
afliand van den Boom, komt verbaazend en bykans ongelooflyk voor; bovenal, wanneer wy.in aanmerking neeweit , dat het zomtyds den Misdaadigeren gelukt deezen
Boom te naderen,, en 'er het leeven af te brengen. Myne
verwondering, nogthans, verminderde grootlyks, o-p de
volgende overweegingen.
Ik heb hier boven gezegd dat de Misdaadigers onderrigt,
worden,. om voor den wind af na den Boom te gaan, en
tegen wind in van denzelven weder te keeren. Wanneer
het gebeurt, dat de vind uit denzelfden hoek blyft waaijen, terwyl de Misdaadiger dertig of zes- en dertig mylen
wegs aflegt, zal by , van een gezond.geftel zynde, behouden wederkeeren. Maar het ongelukkigst is , dat men
aldaar op den wind, geen tyd lang, lean (laat maaken.
'Er zyn geeile geregelde landwinden; den zeewind bemerkt
men 'er in 't geheel niet ; de Boom is op een te grooten
afíland van Zee gelegen; door hooge Bergen, en digte
Bosfchen omringd. Daarenboven, waait 'er de wind nooit
met een frisfche koelte; maar zyn meestal labberkoeltjes ,
fpeelende door de onderfcheide openingen der nabyliggende Bergen. Het is, desgelyks, bezwaarlyk te bepaalen,
uit welk een hoek de wind waait, daar dezelve zo veele
#iinderpaalen ontmoet, die de fireek veranderen, en de
uitwerking van dezelve geheel vernietigen.
Overzulks fchryf ik de werking des Vergifs op dien
afand, grootendeels, toe aan de beffeíidige zagte windjes
in die ftreek , welke geen kragts genoeg hebben om de
-
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vergiftige deeltjes te verftrooijen. Indien 'er flerker winden , veelvuldig, en aanhoudend,waren, zy zouden , zeker,
de fchadelyke uitvloeizels van het Vergif zeer veel ver
zelfs doen verdwynen:, doch zonder deeze-zwaken,
blyft de Lugt befinet, en bezwangerd met deeze vergiftige
dampen.
Te meer ben ik des verzekerd, dewyl de Priester my
verhaalde dat eert volfaagene (fitte altoos het gevaarlykst
was: dewyl de Boom geduurig uitwaasfemt , en men
ziet dat die damp zich by wylen in de lugt verheft en
verfpreidt,even als de befinettende damp van een Hinkend
moeras.

Proeven met de Gom van den Bohon Upas.
In February , des Jaars 1776, was ik tegenwoordig by
cie Strafoefening aan dertien van 's Keizers Byzitten, te
Source Charta ,overtuigd van ontrouwe aan 's Keizers bedde. 's Voormiddags, omtrent elf uuren,werden de Overtreedllers op een plein van 's Keizers Paleis gebragt, De
Regter fprak daar het vonnis over haar uit, 't welk haat
verwees tot den dood , door een Lancet met liet Vergif
van den Bohon Upas beftreekerr. Vervolgens werd hum
de Alcoran voorgehouden, en zy moesten, volgens de
Wet van hunnen grooten Propheet MAHOntETH, erkennen,
en met eede bevestigen, dat de befchuldigingen, tegen
haar ingebragt, als mede het vonnis over haar geftreeken,
en de traffe haar aangedaan , rechtvaardig waren. Dit
deeden zy, door de rechtehand op den Alcoran , en de flinke op haare borst te leggen; teffens de oogen ten Hemel
Baande : de Regter Meldt daar op den Alcoran voor haare
monden, en zy kuschten dit Boek.
Naa het verrigteu deezer voorbereidende plegtigheden
volvoerde de Beul zyn werk, op de volgende wyze.: —
Dertien flaaken, elk omtrent vyf voeten hoog, waren 'er
opgerigt : aan deeze werden de ter firaf gedoemden vastgemaakt en de borst ontbloot.. In deezen toeíland bleeven
zy een korten tyd in geduurige gebeden , daar in geholpen door verfcheide Priesters, tot het tvdflip dat de Regter den Beul het teken gaf ; deeze « haalde een werktuig voor den dag , ' zeer gelykende na het Kniplancet 't
geen de Hoefftt^eden gebruiken om de paarden ader
te laaten. Dit Lancet, met 't Vergif van den Bohon
Vpas beftreeken , werd de Ongelukkigen in 't midden
vaa
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van de borst gellooten; zynde dit werk aan allen , kr
minder dan twee minuuten, verrigt. Myne vet:wondering rees in top , als ik de fchielyke uitwerking
van dit Vergif aanfchouwde : want, omtrent vyf minuuten naa de toegebragte Lancetíleek , werden zy aangegreepen door een Tremor , vergezeld door een Subfultus
tentinum , waarop zy flierven in de verfchriklykfle doodangilen;. oon en 1AHOAIETH Om genade aanroepende. In
zestien minuuten, op myn Horologie af, 't geen ik in
myn hand hieldt , waren de Geflraften niet meer. Eenige uurera naa haaren dood, ontdekte -ik, dat haare lichaamen vol waren van blaauwe plekken, zeer gelykende naar
die van de Petechix; de aangezigten waren opgezwollen,
de kleur loodverwig, de oogen geel, enz.
Omtrent veertien dagen laater zag ik dergelyk Bene
Strafoefening, te Samarang. Zeven Maleiers werden daar
geltraft niet het zelfde werktuig, op dezelfde wyze : de
werking van 't Vergif, en de vlekken op de lichaamen,
waren volkomen gelyk.
Deeze omfandigheden wekten myne begeerte op, om
de proeven te neemen op eenige Dieren, om verzekerd
te zyn van de weezenlyke uitwerkingen deezes Vergifs:
en dewyl ik toen twee jonge Honden had , oordeelde ik
ze zeer gefchikt tot myn oogmerk. Met veel moeite kreeg
ik eenige greinen van den Boron Upas Gom. Een halve
grein ontbond ik in een weinig Arak, en doopte 'er eeti
Lancet in ; met hetzelve deed ik eene infnydirrg onder
aan den buik van een deezer Hondjes. Drie minuuten,
naa het ontvangen der wonde, begon het Dier jammerlyk
te fchreeuwen, en 't liep uit al zyn magi vats den eenen
hoek des kamers naa den anderen. Zulks duurde zes
minuuten , wanneer liet afgematte Dier op den grond
nederviel, ftuipen kreeg , en in elf minuuten dood was.
Ik herhaalde deeze pjoeven met twee andere jonge Honden , niet een Kat yen een Vo_;e1 ; de werking des Ver
in alle dezelfde; geen deezer Dieren hield het-gifswa
langer dan dertien minuuten.
Ik oordeelde ook de werking daar van , inwendig gegeeven , te moeten beproeven : dit {lelde ik op de volgende wyze te werk. Een vierde van een grein deezes
Goors ontbond ik in een half once arak, en gaf 'er een
Hond, zeven maanden oud, van te drinken. Zeven minuuten daar naa begon het te werken'; ik zag dat het
Dier volflagen dol was, het liep de kamer op en neder,
viel3,
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viel , rees weder op , -gilde fterk , en omtrent een half
raur daar naa , kreeg het .ftuiptrekkingen en ftierf. Ik
opende deezen Hond, vond.t de maag en de ingewanden,
op zommige plaatzen, fchoon ' niet zo fterk als de maag,
-ontllooken. In de maag was cenig geronne bloed; doch
ik kon niet ontdekken van waar het k vam , en Redde
daarom vast dat het uit de longen was gekomen, door de
poogingen van het Dier om te braaken.
Deeze proeven hebben my overtuigd, dat de Gom var'
den Bohon Upas, 't gevaarlykfte en geweldigtte Vergif is
uit het groeijënd Ryk : en geloof dat deeze Boom veel toebrengt, aan de ongezondheid van het Eiland 3,ava. Dan
dit is het'eenig kwaad niet; honderden inboorelingen deezes Eilands zo wel als Europeaanen , worden 's jaarlyks,
op cene verraadlyke wyze, vermoord door dit vergif, inen uitwendig. Elk Man van aanzien heeft een Dolk of
eenig ander Wapen daar mede vergiftigd; en in Oorlogstyden vergiftigen de Maleiers de bronnen en andere wateren
niet hetzelve; door deeze verraadlyke handelwyze leden de
Europeaanen zeer veel in den laat1len Oorlog: daar het
hun op de helft buns Legers te (laan kwam. Oen deeze
,reden hebben zy, zedert dien tyd, visch gehouden in de
putten waar uit zy drinken;wagters daar nevens geplaatst,
om het water alle uuren te zien , en na te gaan of de vis.
fcheuu nog leeven. Indien zy in een vyavdlyk land met
Krygsvolk optrekken , voeren zy altoos leevende visch mede, welke zy in 't water werpen, eenige uuren eer zy het
wangen 'er van te drinken: door welk middel zy hunne
volílaagene verdelging voorkomen.
Dit Verlag zal, zo ik hoop , de nieuwsgierigheid my.
iier Leezeren voldoen ; en de weinige gevadLen , van my
opgegeeven, kunnen dienen tot een „zekeren proef van het
bettaan deezes verderflyken Booms, en deszelfs fchielyl:
doodlyke xutwerkingen.
Vraagt men, waarom wy tot nog geen voldoender berigten van deezen Boom gekreegen hebben? Hier op kan ik
alleen antwoorden, dat de meeste Reizigers na dit Werelddeel derwaards gaan om hun Handelbelang voort te
netten , niet om de Natuurlyke Histórie te beoefenen, en
de Weetenfchappen te bevorderen. Daarenboven ,
wordt lava , over 't algemeen , voor een zo ongezond
Eiland gehouden, dat vermogende Reizigers 'er niet lang
toeven ; anderen poogen alleen hun geld- behoefte voldoe
te veríchaffen; en doorgaans verstaat men te weinig-ing
Xo
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van de taal des lands, om te reizen en ontdekkingen te
doen. In vervolg van tyd zullen zy, die op dit Eiland
komen, zich misfchien opgewekt vinden om dit Pluk nader te onderzoeken , en ons , door Bene volkomener befchryving van dien Boom, te verpligten.
Ik zal hier alleen nog byvoegen , dat 'er ook eene foort
van Cajoe-Upas is op de Kust van Macasfar , welks
Vergif bykans op dezelfde wyze werkt; doch het is niet
half zo geweldig en kwaadaartig als dat van Bolion Upas,
op ava.

NIEUWE GEDAGTEN, OVER DEN AAttT EN OORSPRONG DES
ZELDZAAPIEN NEVELS, 1N DEN JAARE MDCCLXXXIII.
(Door den Ridder DE LAAIANON (*).)
Ipfum etiam folem defeEtum lumine eidi.
0v in. Elig. V. Lib. II.

k bevond my te Sallon-de-Crau in Provence , wanneer
Ideeze
Nevel, die men een EleEtriken Nevel zou mogen

noemen, zich eerst begon re vertoonen. Om, zo veel in
my was, myne Medeburgers en Nab uuren gerust te [ellen, fchreef ik een Brief aan den Heer ARTAUD, Uitgeever van den Courier d' Avignon, op den eerflen van July,
gedagtekend; deeze is in verfcheide Tydfchriften vervolgens herdrukt. Naa dat ik in deuzelven gefprooken had
over den aart diens Nevels, verklaarde ik van gedagten te
zyn , dat dezelve door Onweersbuijen zou verteerd worden. De uitkomst heeft ten vollen myne voorfpelling bewaarheid. De algemeene Nieuwspapieren hebben my naderhand geleerd, dat dit Verfchynzel niet plaatclyk was,
maar bykans over geheel Europa zich uitgeffrekt hadt.
Ik heb nieuwe Waarneemingen gedaan ; de hoogfte Alpen van Provence, Dauphine en Pi:mont, doorgezworven,
en , op myn ganfchen Tocht, kundfchappen opgedaan
wegens den Nevel , en de uitwerkzelen des Donders.
Hier uit zyn eenige Gedagten gebooren , welke ik oordeel niet voor my zelven te moeten houden. Doch , eer
ik
(*) Dit is het Stukje in onze voorgaande No. beloofd, b1. 248.
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ik Bene verklaaring geeve van dit Verfchynzel, welke my
de waarfchynlykile dunkt, zal ik het zelve met alle nauw
zoeken te befchryven.
-keurighd
§ I.
Over den ,fart en Uitwerkzelen van den Eleftriken Nevel.
I. In byna alle Landen is deeze Nevel voorgegaan door
een Onweer.
II. Deeze Nevel heeft zich ten zelfden Dage, op zeer
wyd van een gelegene Plaatzen, vertoond, als te Parys,
te Sallon, te Turin, te Padua, en op veele andere, waar
idezelve zich liet zien, voor de eerste keer, op den 18den
De Heer SLNxn1ER heeft den Graaf DE
van yuny.
;ALUCES , altoos aanblyvend Voorzitter der Academie te
(erin, gefchreeven,dat men, den i7den luny, dien NeUit de Asfices du
vel te Geneve heeft waargenomen.
Dauphine heb ik verdaan, dat dezelve den liften ?uny
te Grenoble eenen aanvang nam.
III. De Noordewind waaide op veele Plaatzen, wanneer
de Nevel eerst opkwam; en op andere, waar dezelve ten
eigen[len Dage begon, was de Wind Oost of Zuiden. De
Nevel, naa opgehouden te hebben, verfcheen op zommige plaatzen weder met een Noorden-, op andere met een
Oosten-, Westen-, of Zuiden-Wind.
IV. Overal is de Nevel niet even droog geweest. Te
Ballon heb ik waargenomen, dat dezelve de Zouten niet
deedt finelten noch den Vogtmeeter ryzen; de Uitwaasfeming bleef overvloedig, en zy hegtte niet op de glaazen
daar aan blootgefteld. De Zoutwerken van Hyères,. in
Provence, hebben vyftien dagen vroeger dan -gewoonlyk,
uit kragte van deezen Nevel, beginnen cryflallen te fclhieten. De Heeren TOALDo en sÉNEs1Ert, de een te Padua,
,en de ander te Geneve , hebben waargenomen, dat de
Vogtmeeter het punt van Vogtigheid niet tekende. Tè
Charnpfaur in Dauphine , en te Turin, is de Nevel zomtyds vogtig geweest.
V. De Zon, door deezén Nevel heen gezien, vertoonde zich op het hoogst van den dag zeer bleek; bloedrood.
by het opkomen, en nog flerker rood by het ondergaan.
VI. Te Sallonheeft de Nevel zomwylen een onaangenaamen Reuk verwekt, waar aan men bezwaarlyk een naam
kan geeven .; veelen hielden dien voor een zwavelreuk.
Op andere Plaatzen heeft men dien flank ook gerooken.
Vil. De Nevel deedt hinder aan de Oogen; en te Sallon
geX4

998

GEDAGTEN OVER DEN AART EN OORSPRONG

gevoelden Lieden van een teder borstgefiel eene onaangenaame aandoening. De Inwoonders van Champfaur
hebben my verhaald , dat veelen by hun zwaare Hoofd
meesten hun Eetlust verlooren, hadden. Hier-pyn,ed
moeten wy tusfchen beiden aanmerken, dat de Inwoon
dier Valeie de groottle Eeters zyn in Frankryk; de-ders
Vreemdelingen, die zich daar onthouden, en van het water drinken, eeten bykans zo veel als zy, en zyn niet
kieskeurig ten opzigte van de hoedanigheid der Spyzen.
Ik heb 'er dit Jaar de proeve in eigen perfoon van genomen.
VII[. In Neder-Provence in Landuedoc, en elders, heeft
de Nevel de Graangewasfen doen rypen , en den Oogst
bevordert. De Boeren zagen, met de uiterIle voldoening,
deeze uitwerking des Nevels op hunne Inzamelingen; en
nogthans hadden zy voor den Nevel gevreesd. Maar, in
Opper- Dauphine en te Turin , sloeg de roest in veele graan
koperen knoopen werden groen; elders ver.-lande,
fchroeiden de Plantgewasfen.
IX. Te Padua, Turin, Parys , Sallon, en Grenoble, is
de Barometer bykans beftendig gebleevcn op eene midlel.
baare hoogte.
X. Men heeft zeer heete Dagen gehad; doch , over 't
algemeen, zyn de Maanden 3uny en 7uly min heet dan
gewoonlyk geweest. In dit jaar beert men geen Zomer
gehad op de hooge Bergen van Provence en Dauphine;
werwaards de Veehoeders van de Valeien Crau en Camargue alle jaaren hunne talryke kudden ter weide brengen.
XI. Overal is Onweer en Stortregen gevallen: en, naa
het Onweer, is de Nevel zomtyds vermeerderd ; maar
dikwyls verminderd.
XII. Geduurende den gebeden tyd, dat de Nevel zich
vertoonde, heeft een Elet rifeer-Machine , die ik te Sallon
hadt, geen of weinig vonken gegeeven. Een Natuurkundige te Sorgues, niet verre van Avignon, heeft my, nogthans, gefchreeven, dat.zyne Electrometer beflendig veel
Ele&riciteit in den Dampkring aanduidde.
XIII. Op den Oden .uly, namen de Heeren NICOLAS,
Geneesheer te Grenoble, en de Heer PLANA , Apotheker,
's morgens ten vyf uuren, vier maaten van deezen Nevel,
en vermengden dezelve met twee maaten Salpeterlugt; een
vierde gedeelte werd 'er van verzwolgen , en 'er bleef
.niets over dan een Gaz, in welken het licht verfcheide
#zeeren uitging. De logt des Dampkrings heeft, door
fuait-
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gaans á zuivere Lugt, en 4 Phlogiston. Deeze vierde werd
verzwolgen door de Salpeterlugt. De Eudiometer van
den Heer FoNTANA wees, op den 7den 7uly, dezelfde
maar aan. Van driehonderd deelen Lugt des Datnpkrings,
werden 'er twee- en dertig verzwolgen. De Lugt
des Nevels , met ontbrandbaar Gaz gemengd, ontbrandde, als men een ontitooken kaars bragt aan den hals van
de vies , waar in dezelve betlooten was : ten zekeren
blyke dat dezelve niets verzwakt was (*).
XIV. Bykans allen , die van deezen Nevel gewaagd hebben , willen , dat dezelve laag gehangen hebbe. Onder
heb ik dien zeer hoog boven my gezien , op-tusfchen
den Berg L entoux zynde, omtrent 1040 Fr. Roeden boven 't Waterpas der Zee. De Heer SIzNEBIER fchryft,
in zynen Brieve aan den Graaf DE SALUCES , dat uien
den Nevel waargenomen heeft in het 41pifche Gebergte,
op een veel grooter hoogte dan de Berg Saléve, óoc
Fr. Roeden boven het Waterpas der Zee.
Op den
22t'ten September deezes Jaars heb ik de hoog(ie Alpen
en Dauphine beklommen , tot de hoogte van i66o Fr.
Roeden, boven het Waterpas der Zee. In Europa is niemand ooit hooger geweest (t). De Veehoeders, die my
tot Gidzen dienden, hebben my eenflemmig verklaard, dat
de Nevel hooger geweest was dan alle die bergen.
XV. Het laagde gedeelte des Nevels was het digtfté en
droogfte; hier van ben ik verzekerd, door, van den oever
der. Zee tot den top der hoogte bergen , op te klimmen.
XVI. 't Is, uit alle de berigten, waarfchynlyk, dat deeze Nevel bykans geheel Europa, de Eilanden der Middelandfche Zee, en een gedeelte van Africa, en plaatzen ,
welke wy nog niet weeten, overdekt heeft. De ganfche
Adriaatifche Zee was 'er mede bezet; doch dezelve ('trekte zich niet verder dan honderd mylen op den Oceaan uit.
De Nevel was eigenlyk een Land-Nevel.
XVII. De Donder heeft dit Jaar veele verwoestingen aan
Provence en Dauphine; bykaus zestig Perfoonen -gertin,
en
(x)

.gif

ces du Dauphine. ii en i 8 .7uillet.

[(t) Men vergelyke hier de keurige Vergelykende Tafel van

de Voornaam fib Bergen, tivelker Hoogten men waargenomen of
gemeeten heeft , geplaatst in dit Deel van ons Meng. , bl. 2 r 2
waar uit blykt, dat de grootfie hoogte , in Europa beklommen,
ten dien tyde bekend, 1579 Fr. Roeden Was.]
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en een groot aantal Beesten zyn'er van gedood. Ik heb geen
voorbeeld gevonden, dat dezelve gevallen is en fchade gedaan hebbe op Plaatzen, meer dat' 45o Fr. Roeden boven
het Waterpas der Zee. Het zou veel te lang vallen, de naamen op te haalen van alle de Plaatzen in myn Dagboek opgetekend, waar ik vernam dat Onweer gevallen was. Ik
vergenoeg my met de zonderling(Ie uitwerkingen te vermel.
dei, en de zodanige , die onze kundigheden over de natuur dier verfchriklyke Lugtverfchynzelen kunnen vermeerderen (v).
Volgens Pr.INIUS, PLUTARCHUS, SENECA (t) en anderen , worden de Olyf- , de Vygen- en Laurier- booroen,
nooit door den lUixem getroffen. PORTA omhelst dit alge
gevoelen der Ouden, als by fchry1t: „ De Laurier--men
en de "Vygeboom worden door den Blixem nooit getrof.
„ fen, noch ook de Witte Wyngaard; hierom is het dat
„ de Nochers de Zeilen hunner Schepen daar mede voor,, , ten einde ze door het Blixemvuur niet in brand ge„ ftooken en verteerd worden; de Keizers OCTAVIUS en
TIBERiUS dekten zich met Laurier, om tegen den mix,, em beveiligd te zyn; want deeze Gewasfen ontgaan niet
„ alleen zelve het geweld van 't Hemelsch vuur: maar
„ bezitten de kragt om het af te weeren." TARCON om
Huis met Witten Wyngaard
-planteoudysz
IoALDo tekent aan: „Dr zyn geen dan harstagtige Boo„ men , die , misfchien , -het geweld des Blixems ontgaan
„ kunnen , als de Olyf- , de Laurier- , de Pynboom en
„ foortgelyke. Zulks is mogelyk de grond van her Volks„ gebruik, om takken van gewyden Olyf, in de huizen,
„ op de hoeken der landen, en elders, te zetten,. en de„ zelve, als het onweert , te branden (*) "
't Is mogelyk, en zelfs waarfchynlyk, dat deeze foorten
van Boomen, zo veelvuldig niet door 't Blixemvuur gerlakt
worden , als Boomen , die veel wateragtige fappen in zich
bevatten ; doch ik kan verzekeren , dat deeze Donderlef
weerders der Ouden by de onze niet haalen. Den aifUen

(s). --

3'u

-

[(*) Van deeze hebben wy 'er fle,grs Benige overgenomen.]
(t) PLINIUS, I-list. Nat. PLUTARCHUS,
SENECA, Quest. Nat. Lib. II.

Lib. IV. R uest. 2.

(5) PORTA, Magie Naturelle. Lyon, 1550.
C ). yournal de Phyfique. Tom. X. p. 267.

.

EENS ZELDZAAUIEN NEVEL.30t

yuny, fchroeide de Blixem de bladen van een Vygenboonk
en de geheele fchors van een Olyfboom, in het grondgebied van Sallon , in het kwartier van Mouledas ; en ik heb ,
te dier gelegenheid, vernomen , dat dit zelfde voorheen
gebeurde, en dat 'er zelfs Vygen- en Olyfboomen, door
den Donder gefpleeten en geheel vernield waren.
„ 'Er zyn Iixews," zegt SENECA, „ die met een ge„ weldigen flag gepaard gaan , waar door Menfchen dood
„ nedervallén , en anderen bedwelmd en buiten hun zin„ nen raaken." Ik heb, dit Jaar, veele voorbeelden , deeze Waarneeming bevestigende, gezien. Onder
andere te Pelisfanne , een kleine myl van Sallon , waar
de Blixem , door een yzeren Kruis aangetrokken , twee
Perfoonen dood geflaagen , en verfcheide anderen bedwelmd heeft. Ik heb dit berigt van den Ileer JAUBER.T,
een Arts , die veele weerkundige Wgarneemingen doet;
dezelfde zaak is gebeurd te Freisfinoufe in Dauphine.
Van de twee Perfoonen te Pelisfanne doodlyk getroffen,
was de een op 't eigen oogenblik zyue natuurlyke wartute kwyt, en 't geheele lichaam volstrekt koud.
„ Zomtyds," merkt SENECA op, „ blyft de Wyn,
„ door den Donder , zonder werking." Dit uitwerkzel
kan dezelve zomtyds te wege brengen, door Bene sterke
en fchielyke uitwaasfeining te veroorzaakeii.
„ Lichaamen , door den Donder getroffen," verhaalt
PLUTARCHUS, „ bederven niet; de Honden en het Gevo„ gelte des Hemels eeten 'er niet van." Dit moge
zomtyds gebeuren ; doch ik weet verfcheide voorbeelden
van het tegendeel. Op den ccllcu ;duly, sloeg de Blixem
te Millefrance een Muilezel dood , die onmiddelyk ter
verrotting overging; men moest het flinkend kreng weg-voeren. 't Is acht of negen jaaren geleden , dat een
Onweersbui op een berg van Sederon in Proverrce vallende , een aantal Schaapen doodde. De Herders bleeven
langen tyd van die plaats, ter oorzaake van de bef nettende legt.
Op den i July, 's namiddags omtrent vier uuren , floeg
dè Blixem te Carpentas in 't Lazaret, (eene plaats, waar
men oudtyds Lieden met befmetlyke ziekten brags) flak
het hout aan, en het hout verfcheide Quintalen Buskruid,
dat door dien flag vyf Perfoonen- doodde, en 'er vyftien
kwetste. Die zeltije Blixemliraal ging door een gedeelte
van het Klooster der Garmeliter Monniken, en verfinolt
een
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een fink van de fchaar der Priors; en doodde een Koe,
welke men zonder hinder heeft gegeeten.
De Abbé * * *; Priester te Seyne in Provence, merkt op.
„ Men is gewoon, als een Onweersbuy opkomt, ten plat,, te Lande de klokken te luijen. .. Het Volk wil, dat
„ de Priester of de Vicaris der Parochie, zich als dan in
„ de Kerkdeur vervoege, met koorkleed en ftool omhan„ gen, met Wijwater in de hand , om dus den Duivel
„ uit te dryven; even of de. Onweersbuijen Duivels wa„ ren, die voor het 'Vywater en den Duivelban moesten
„ vreezen. Indien de Priester, die dit werk verrigt, niet
gelukkig (laagt, en niet belet, dat de Hagel de Veld, vrugten verplettert, trekt het lomp en onkundig Volk
„ daaruit nadeelige gevolgen, ten opzigte van den Pries„ ter; zeggende, dat by niet in een llaat van genade is,
en niet verdient, door de Winden en Onweersbuijen
„ gehoorzaamd te worden. Deeze eenvoudigheid of liever
„ dit Bygeloof, ouverfchoonelyk onder het Volk in een
„ Kerfpel, anderzins genoegzaam onderweezep, moet de
„ Priesters aanzetten niets te verzuimen, 't welk hun des
, kan verlichten. Het valt, 't is waar, moeilvk het Volk
„ te genrezen van de vooroordeelen, van hunne Vaderen
„ geërfd. Ik weet te over, dat veele Priesters hiertoe veel
„ vergeeffche moeite gedaan hebben, en als ik myzelven
„ onder hun getal plaats, zeg ik niet te veel.( *)."
Omtrent het einde van Juny deezes Jaars, werd de Priester van Pfpinoufe in Provence, in de Kerkdeur ílaar_de, om den Donder uit te dryven, door denzelven, bene
Te-venszy
Dienstmaagd,' doodlyk getroffen.
Mane in Provence , Ploeg de Donder den Klokkenluider dood.
Den a6 Augustus, den Blixem aangetrokken zyne door het yzeren kruis, geplaatst op de Kerk: van Sigoger-du-Hai in Dauphine, ging dezelve den tooren in en
uit, tot grooten fchrik der Klokluiders, -die gezwooren
heeft, als het onweert, nooit weder in, den tooren te zul
komen.
-len
Den i 3uny, zag men te Sallon, een opklimmenden
Blixemfiraal; en elders, dienzelfden dag, verfcheide ander
re. -- In ettelyke Dorpen , welke ik doorreisde, werden
my veele booroen vertoond, door den Donder ontfchorst.
Ik heb opgemerkt, (lat het gedeelte van den bast of het
hout, 't geen opgeligt was, bykans altoos breed was ben^.
Vol.
I.
p.
iS.
du
Diocefe
d'EiitLrunt.
(*) In zyne Historie

EENS ZELF AAMEN NEVELS.

565

zeden en fmal boven. [Iet fchynt dat het Blixetnvuur hinderpaalen aangetroffen, of dezelfde kragt niet gehad Nebbe, naarmaate het honger aan den boom kwam. Ik denk,
dat alle deeze 131ixemis opklimmende waren; ook vond ik
dikwyls gaaten in den grond, aan den voet der getroffen
boomen. Nog_ heb ik waargenomen, dat drooge gronden
minder dan vogtige door het Onweer getroffen waren : 't
geen my bevestigt in myn denkbeeld , dat de meeste
Blixenis dit jaar opklommen.
Ten opzigte van den Nevel, moet ik nog aantekenen,
dan dezelve overal denzelfden rlreek niet gehouden, of
denzelfden duur gehad hebbe. Den 20 Augustus, was de
Nevel verdweenen in Isle de France; doch bedekte nog
het geheele Comtat - in Provence. Den eigenfien dag heeft
Mevrouw de Gravin de * * * dien in Dauphine waargenomen. Den 2z troffen wy dien aan op den .top van den
Berg Ventoux , vóór het opgaan der Zonne. Verfcheide
Perfoonen , van verfchillende plaatzen , hadden zich derwaards begeeven , en ontdekten alien, dat de Nevel zich
met het aanbreeken van den dag verhief. Mevrouw de
* * *, was de eerfle , die waarnam, dat de Nevel aangetrokken wierd, door die groote keten Bergen; ik heb haare
waarneeming vervolgens verfcheide keeren bewaarheid gezien. Zints den as Augustus tot den a5 Oftober, -dat ik
dit te Turin fchryf, heb ik, in het doorzwerven der Alpen,
veele dagen fchoon weer, 'en dikwyls Regen gehad. De
drooge of Eletrike Nevel vertoonde zich ook eenige reizen. De laatae keer dat ik denzelven zag, was op den g
Oftober namiddag, in de Valei van Servieres in Dauphine ,
omtrent 800 Fr. Roeden i bóven het Waterpas der Zee.
Ir.
Gedagten over den Oorfprong des Elfftriken Nevels.
Het Volk , altoos verbaasd door nieuwigheid der Ver.
fchynzelen, welker oorzaaken het niet weet, verbeeldt zig
doorgaans ongerymde, die den opgevatten fchrik vermeerderen. 't Is als dan de pligt der Wysgeeren, de zodanigen,
die rondsom hun verfteld than, gerust te Rellen: en welk
eene voldoening voor hun als zy dit kunnen te wege brengen! De Natuurkundigen te Parys , en elders , hebben de
vrees, door het verdonkeren der Zonne, vry algemeen ver
verminderd. Hebben zy de waare oorzaak van het-wekt,
Verfchynzel niet aangeweezen, zy hebben althans wasrfchynlyke oorzaaken opgegeeven , en deeze waren der ge-

s.
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rusttlellinge genoegzaam. Men heeft de Heer DL LA LAPT.
»E tegengefprooken: om dat hy, gelyk men voorgaf, de

oorzaak van een drongen Nevel aan eene vogtige Uitwaasfeming toefchreef: maar deeze Heer heeft geen oogmerk gehad _om de verder afgelegene oorzaak deezes ongewoonen
Nevels op te fpeuren , en een eenvoudigen Brief gefchrce.
ven, om de gemoederen tot bedaaren te brengen, en is
blyven (laan , op een der naaste oorzaaken, die ongetwyfeld , gelyk by vastflelt, de groote Vogtigheid is, welke de
plette voorging. Zyn brief heeft vreesagtigen , ,die 'er in
grooteis getale gevonden werden, gerust gefteld, en ontheeveri van het fchrikbaarend vooruitzigt, dat hun Land
dezelfde verwoestingen zou ondergaan, als dit Jaar Calabrie
en Sicilie troffen.
Ik zal my niet inlaaten tot het onderzoeken van de gevoelens , over de oorzaaken deezes Nevels ; noch my op.
houden om te bewyzen, dat dezelve niet kan worden toegefc,hreeven aan een Ruk van den fchyf der Zonne afgevlooen noch aan een Comeet door niemand gezien; noch aan
de laneet door HERSCHEL nieuwlings ontdekt, en geenzins
ríu ëei st gevormd ; noch eindelyk , aan den zamenftand der
Planeetei, Venus en Saturnus , die eerst voorviel naa de
Verfebyning"des Nevels.
Verfcheidë Natuurkundigen hebben het Volksgevoelen
omhelsd, en de Nevel aangezn voor een natuurlyk gevolg
van dè Aardbeeving , die Sicilie, en een gedeelte van Calaiih;'heéft omgekeerd. De Heer TOALDO was van meening,
dat i1é windion vaïi Calabrie en Sicilie, herwaards waaijende,
alle dé.ze URtwaasfemingen medegevoerd hadden (*). Doch
die• hoogfchatbaare Geleerde wist niet, toen hy fchreef, dat
de Nevel bykans algemeen over geheel Europa zich had
uitgebreid, als dan zou. by zulk een groot uitwerkzel aan
Daarengeese zo kleine oorzaak toegekend hebben.
boven , indien de Winden de Uitwaasfemingett hadden
aangevoerd, hadden dezelve zich agtereenvolgend en niet
'ten zelfden dage , op Plaatzen zeer wyd van elkander geleren, moeten vertoonen; zy zouden dan ook met een wind
=uit dezelfde (treek hebben moeten verfchynen; doch de New
vel vertoonde 'zich op den eigenalen dag, op onderfcheide
Plaatzen , waar tegenovergtlelde winden waaiden.
De Aardbeevingen in Calabrie en Sicilie hebben voornaam
gewoed in 't begin van February; en de Nevel vertoon--lyk
de
(*) Zie ons McQmgelwerk hier boven , bi.
,
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de zich eerst omtrent het midden van luny, en dus meer
dan vier maanden laater.
Myns bedunkens, moet de Nevel, derhalven, niet toegefchreeven worden aan de Aardbeevingen, in Calabrie en
op Sicilie; maar heeft de Nevel, die Europa bedekte, en
de Aardbeevingen te gemelder Plaatzen, en die men verzekert, dat op Tsland deerlyké verwoestingen hebben aangerigt, eene getneene Oorzaak; die verfchillende uitwerkingen
heeft voortgebragt , volgens de natuur der Plaatzen en de
om[Iandiglieden, welke dezelve wyzigden.
Laaten wy onderzoeken , welke die Oorzaak is : Wy vinden dezelve, ongetwyfeld,. gefchreeven in de Weerkundige
Waarneemirgen , en moeten ze daar ontdekken.
Ik heb elders gezegd, „ de gel%eldheid des Dampkrings
„ hangt voornaamelyk af van de naiuur en 'de get}elte„ nis der gronden; en dat de veranderingen v,an de Lugt
onderworpen zyn aan de veranderingen de? Aarde, op
„ welke zy, op haare beurt, invloed hebben (C)."
Wy zien hier van een treffend voorbeeld: en naardemaal
my deeze 4eleg 3»d vit, aai ik, op de kortst mogelylke wyze, dit beginzel, toen alleen aangeduid, verder
ontwikkelen , en hetzelve toepasfen op den' Nevel, dit
Jaar gezien.
Indien wy de onderfcheide lichaamen en zverfthillendè
zelllandigheden, uit welke het gedeelte der Aarde, 't geen
wy kennen, is zaunengefleld, in aanmerking neemen, ontdekken wy, dat ze, ondanks derzelver fchynbaare rist, alle, om zo te fpreeken, eene inwendige beweeging hebben;
welke geduurig plaats geeft aan nieuwe zamenvoegingen en
verbiutenisfen, wier aaneenfchakeling ons oog ontvlugt,
doch niet te min beftaat. De overblyfzels van Dieren en
Planten, nog herkenbaar, en die eene zo grdote plaats in
onzen Aardkloot beflaan , de Zuuren die 'er op werken, de
Vloei:loffen die 'er zich van ontdoen , de Metaalen , de
Steenen, die zich vormen of ontbinden, de Vuuren, die
zich van een fcheiden of met elkander vereenigen, de Gistinger, de Opbruisfingen, eindelyk de ontelbaare verwisfe.
lingen van alle de deelen der Aarde, verfchaffen, in overvloed, eene fyne ftofe , die zich , door haare ligtheid , van
het oppervlak des Aardkloots losmaakt, en in zekere om.
ítandigheden het gewigt der Lugt niet wederftaan kan, en
zich, zomtyds tot liet hoogde des Dampkrings verheft. —
'

(*) journal Phyfsque Mars, 1782. p. 187.
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Van den anderen kant t manken de nedervallende Regens , de
vogtige Nevels, en veele andere oorzaaken , dat een gedeelte van het Water, 't geen zich van de Lugt fcheidt, de
Aarde doordringt, en zich vereenigt niet de .toffe der Uit.
waasfemitleen; deeze wordt vervolgens deels aangetrokken
door de uitwendige warmte, of afget'cooten door de warmte
der Aarde zelve; maar zy kom; in den Dampkring zo zuiver
niet te rugge, als zy daar uit gekomen is; en neemt niet
zich , een groot gedeelte van die fyne (toffe; van welke ik
gefprooken heb: en 't is die, welke ons den Blixem en bykans alle vuurige Verhevelingen geeft.
Daar is, derhalven, eene geduurige gemeenfchap tusfchen
de Aarde en den Dampkring, als mede tusfchen den Dampkring -en de Aarde. Wy- zullen, ten eenigen tyde, doen
zien ,hoe hier uit volgt, dat men ,in de Lugtsgetleltenisfen,
die Tydperken niet kan vinden, welke men daar in zoekt,
en verkeerdlyk waant gevonden te hebben (*).
Over 't algemeen, is het meerendeel dier Uitwaasfemingen foortlyk, veel zwaarder dan de Lugt des Dampskrings;
en, indien ze niet geweekt worden door„ eene zekere hoeveelheid van water, kunnen ze de Aarde niet verlaaten; zy
blyven 'er noodwendig, en hoopen zich in groote droogten opeen.
Dat wy nu onze Aantekeningen opflaan , en die van ver
zullen bevinden, dat 'er,-fchilendWarms,wy
ten minihen negen Jaaren lang, eene buitengewoone DroogYe geheerscl t Nebbe, niet alleen in Europa, maar ook in
Africa en filmerica. In- en Buitenlandfche Nieuwspapieren hebben ,het ons van jaar tot jaar berigt ; en tien kan
het opmaaken uit de breedvoerige Waarneemingen van den
beroemdén VAN SWINDEN, en de tafelen, uitgegeeven door
de Heeren TOALDO, COTTE, BERAUD, BEGUELIN, DE ROrnLv, en anderen.
Zomtyds, wel is waar, zyn 'er, in dit of dat Land,
zwaare Regens gevallen: doch, over 't algemeen, heeft
}nen, tot den jongstver[treekerl Winter, eene buitengemeetIe Droogte gehad: en houdt dezelve nog aan ,in verfeheidie .Landfchappen. Ik weet ook nog van eenige Bfiutzen,
op welken, in 't verloop van één Jaar , meer,aters, dan
gewoonlyk , gevallen is: doch dit Water kwrm bykans geheel
.

(*) NOSTRADAMUS , een onzer oud(le vooffpellende Almanakm akers, dagt dit Tydperk in de ig Jaaren te vinden.
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heel op édnmaal, ftroomde weg door de waterflortingen
en rivieren ,en was voor 't Aardryk bykans van geen nut.
't Is omtrent van den Jaare 1774 af dat de Droogte (land
gehouden heeft; dezelve is verbaazend groot geweest in
ltalie en. ale Zuidlykfle deelen van Frankryk. In tien Jaare 1782 , hadden zy eene verflikkende Hette: de Aarde
was, om zo te fpreeken , vuur-, en brandde, in de vlakte
van Ca>nargue y de voeten der Landbouweren, zy moesten
ftroo op den grond werpen om dien te kunnen betreeden.
Veelen flierven van de Nette ouder den arbeid, en het
getal '-der geenen die Ziekten kreegen , was verbaazend.
Eiiidelyk, de Droogte en de Hette waren zo groot, dat
men, twee mylen van Sallon, Spinnekoppen voedt, die
doorgaans niet venynig zyn, welker fteeken toen zwaare
Ziekten veroorzaakten ; Ziekten , die veel "gelykheids hadden
met die men aan het 4teeken der Tarentulac toefchryft.
In gevolge van deeze verbaazende Droogt , zyn de Uit
Aarde, foortlyk zwaarder dan de Lugt,-wasfemingdr
en de vogtigheid ontbeerende , welke aan dezelve ten voer
dient , in den fclioot der Aarde gebleeven , en daar-tuig
in eene zeer groote menigte opeengeftapeld.
De Winter van de Jaaren 1782 en 1783 zyn regenagtig
geweest, bovenal in Calabrie en Sicilie. De Alpen werden met deel fneeuws bedekt; de voorjaaren waren ook,
over 't algemeen, zeer vogtig.
Het Water is in de ingewanden der Aarde ingedrongen,
en , in't eerst verzwolgen door de zeer drooge Uitdampingen , daar opgehouden. Deeze Vogtigheid, gevoegd by
de Warmte des Voorjaars, heeft, buiten twyfel, opbruis
gistingen veroorzaakt ; en de Uitwaasíèmingen ,-finge
zich op, zommige Plaatzen , met geweld, losmaakende,
fchudden het Aardryk als in Calabrie en Sicilie. Naar gelange het Water , door zyne eigene zwaarte, dieper indrong, trof het nieuwe Uitdampingen aan; die, zich ont
bindende, nieuwe Aardfchuddingen te wege bragten, doch
van minder aanbelangs , uit hoofde van den minderen voor
dier Uitdampingen.
-rad
Op Plaatzen , waar ze verhit zyn door de vermenging,
deeden zy Steenen finelten, en bragten Vuurbraakende Eilanden voort, als by Ysland. Te vergeefsch zou men,
om de Uitbarstingen der Vuurbergen te verklaaren , toevlugt neemen, tot verzamelingen van Pyrites, welker beftaan men willekeurig veronderftelt.
Eindelyk, deeze fync Uitwaasfemingen in de lugt aller-
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wegen opklimmende met de Dampen, welke an tl-ozelvel
tot een voertuig dienden , verdreeven terftond derzelver
zuiverheid niet, op het nauwst daar mede vereenigd zynde; doch zy behouden, egter, en hebben, in het bovenlie gewest des Dampkrings , Byzonnen en dergelyke Ver-fehynzelen, ais wy dit jaar waarnamen, veroorzaakt.
De 1-lette vermeerderende, etl de Aarde voortvaarende
met Uitdampingen, in eyenredigheid met de voorgaande
Vogtigheid ,op te leveren, vereenigden deeze zich , op eene
bykans onzigtbaare wyze , met de Lugt; doch, ten laatRen, werd de Lugt daar van vervuld: deeze Uitdampingen ondergingen Bene andere bewerking ; het Onweer
vormt zich; de Dampkring wordt verkoeld, en laat een
gedeelte los van de Boffe der Uitdampingeu , die na de
Aarde daalen , en op één Dag bedekt een Droege Nevel
Europa (*).
Plaatslyke omllandigheden van Vogtigheid , van Winden, van Wolken, hebben te wege gebragt, dat die Nevel, op zekere Plaatzen, zich eenigen tyd niet vertoonde.
Het Aardryk voet voort met Uitdampingen te verfcha€
fen; deeze vereenigden zich met die, welke in de ,Lugt,
om zo te fpreeken , opgelegd waren; en wy hebben overal
opklimmende en nederdaalende Bhxems gezien, tot dat de,
Uitdampingen der Aarde en Lugt verteerd waren.
Allengskens is de Dampkring gezuiverd ; de voorraad
der Uitdampingen uitgeput; de Aarde beeft niet meer; tercie vuur- en eleétrike ítoffen; met welke de Lugt noodwend g nog bezwangerd is, een einde fchynen te belooven
aan die Droogte, welke, zints zo langen tyd, alle onze
Inzamelingen fchaars gemaakt heeft.

wyl

(*) Ik. vermoed, dat dezelfde Nevel 'plaats gehad heeft in

America, waar men, zedert acht jaaren , over Droogte klaagt.

Op volle Zee heeft men dien Nevel niet gezien, dewyl het
Water dien verzwolg; en dit is ook de rede dat dezelve niet
werd waargenomen in Landen, waar men eene bewolkte Lugt
hadt.
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ONTWERP VAN EEN SIIDDEL, OM DE LUGTBOLLEtJ, NAAR.
W1LLEKEUA,TE tiEWLtEGEN EN TE BESTIEREN;

UITGEDAGT DOOR
JOHANNES W IGERI,

A. L. M. Ph. Dr. V D. M. in de Beverfvyk.
oo ras de uitvinding der Lugtweegkundige WerktuiZgen,
van den fchranderen
tot niyne
IIONTGOLPIEn.,

kennis kwam , hebbe ik myne gedagten laten gaan, over
het gebruik, 't welk van .dezelven zonde kunnen gemaakt
worden, waar toe vooral nodig is, dat derzelver beweeging onder beftieringe der Lugtreizigers 1taa.
Juist deed ik., in dien tyd , voor eenige aanzienelyke
Vrienden, verfcheiden proeven met eene Eletizeer-Machine; onder deeze , toonde ik het beleende verfchynzel
der uitvloeijinge van de Ele&trique ftof uit de punten der,
daar mede beladen , lighamen : deeze flof een feunpunâ in de lugt vindende , waar iii ze zig ontlast, dryft
de lighamen te rug ; van daar het la leétrike Planetarium.
Dan, het koomt my onwaarfchynelyk voor, dat de EleEtrique vloeiftof ooit, zoo verre, zal kunnen vermeerderd worden in oenige lighamen, dat dit verfchynzel eenen
ganfchen Lugtbol, vooral, zoo die met Reizigers beladen
is, zonde kunnen vervoeren; nog meer, dat men, op zyiie reis , eene genoegzame hoeveelheid dier ftoffe zonde
kunnen bewaren: en 't verdient nog meer bedenking, dat
dit middel, van wegens de natuurlyke Ele&riciteit in de
Iugt, gevaarlyk zyn zoude.
Van hier liet ik myne gedagten gaan over de vdrfchynxelen der JEolipila ; dan het geweldig vuur, benevens de
groote hoeveelheid water en brandtloffe , tot eene merkelyke lugtreis nodig; en nog veel meer, de verdikking der
dampen, als mede het verlies van derzelver veerkragt,
door verkoelinge , hielden my zoo lang bezig, en 'er kwamen my zulke onoverwinnelyke zwarigheden voor, (die
nog grooter worden, zoo men de manier der uitzetting,
door MONTGOLrIER geleerd, volgt,) dat ik hier van afzage. Egter gaf dat denkbeeld my dit voordeel, dat
ik verfcheiden tegenwerpingen , waarmede myn volgend
ontwerp, (in 't welke de werking van dezelfde natuur is,)
Yu
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zoude kunnen 'bezwaard worden, door vergelykinge met
de IEolipila, tertlond verdweenen zag.
Zier daar dan, waar het tluk op nederkoomt.
Men , voege beneden aan den Lugtbol , die van eene
zeer aanmerkelyke grootte zal moeten zyn , eene verblyfplaats, bekwaam voor het reizend gezelfehap. Men hebbe daar in eene machina condenforia , dat is een werktuig , om de gerueene logt t' zamen te perfen,) weder
voorzien, met perspompen ; die op dezelfde wys,-zyds
met een rad en handfpaak , kunnen bewogen worden, als
men tot de zuigers in de dubbelde lugtpomp gebruikt. —
Dit werktuig hebbe eene meer dan gewoone .ruimte van
binnen , en °deele, door middel van eene pyp , die tot het
middelpunt der zwaarte in den bol opgaat, de verdikte
vloeiflof aan eene, of, zoo mets wil, drie, andere, daaraan wel vast gevoegde , pypen , die eerre horizontale rigting hebben, mede. -- Het fpreekt van zelfs, dat de
verdikte lugt zig, met het- 'gaz in den bol ,niet moet kunnen vermengen.
De horizontale pypen moeten buiten de oppervlakte van
den bol uitkomen , en daar .xer plaatze moet het lugtbekleedzel , door middel van twee vaste plaaten bekneld
zynde , verhinderd worden , van zig buiten- en binnen
te kunnen fchuiven. Eén deezer-wardsovepyn
pypen, die het voorname werk ter Horizontale_ beweeginge en beftieringe verrigt , (en alleen zoude kunnen voldoen , indien zy door eenen tegenovergeftelden ftáaf gefieund wierd, tegen den anderen kant van 't lugtbekleedzel,) eindige in eerre holle dikke ,kas, die wel tegen het
bekleedzel fluite. In deeze kas hèbbe men drie pypjes,
elk voorzien met eene kraan , of, na binnen opentlaande,
klep; komende my de kranen het gefchiktst voor. Van
deeze pypjes moet het middelde eerre centrale , de twee
andere eene tangentiale rigting hebben. De kranen
moeten door het trekken aan tuimelaars , die met dezelve
verbonden zyn, geopend en gefloten worden; ten zy men
beter oordeelde, de toefluiting, door middel van veeren
alleen, te laten verrigten. De opening van ieder kraan,
zoo ze in gene regte lyn voortgetrokken wierd, moet in
de vrye lugt eindigen, en niet tegen die van eerie andere kraan aanloopes.
Als dan de centrale kraan geopend word , zul de verdikte vloeiftof den toertel voorwaards dryven , door het
fleunpunt, 't welk zy in de gemeene lugt vindt; en door
de
r
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de opening der tangentiale kranen, zal men alles, op dezelfde wys , links of regts, werwaards men wil, beflieren kunnen;, en, hoewel men meer, dan twee, tangentiale pypjes zonde kunnen aanvoegen , denke ik, datze tot
gebruik niet meer nodig zyn, dan verfcheiden roeren aan
één Schip.
Maar nu zal men, benevens deeze ééne horizontale pyp,
die in dit geval van voren, niet behoeft ge(feund te worden , nog twee andere uit het middelpunt naer (ruiten uit
glen bol kunnen laten gaan ; welker uiteinden men , of,
tot vermeerderinge, des noods, van de kragt der beftieringe , met centrale kranen ,voorzien kan, of wel toetluiten. Maar waar toe dan deeze pypen? Om den toeflel
op- en nederwaards te bewegen, ook, zonder verlies van
't gaz , waar mede de bol gevuld is. Daar toe, moeten
alle de drie pypen gelyke hoeken .van iao° maken onderling;
en elk voorzien zyn met twee kranen., welker eerie verticaal
pm :hoog4 en de andere perpendiculair„ nederwaards , ge.
rigt zyn; in, wells., geval , de , reeds' gemelde pyp vyf kranen in zyue, kas, hebben zal. Alle de verticale en perpenlicuiare kranen moeten dezelfde affl anden van 't middel.
punt, en gejyke openingen hebben, om gelyke werkingen
te doen. De: touwen , aan dezelve verbonden, kunnen
gevoeglyk , beneden den bol, in één t'zamenlopen ; te
weeten, de drie verticale, en de drie perpendiculare,
om zoo,, door het trekken van één touw , op' het zelfde
oogenblik., drie gelykwerkende kranen te openen ; de verticale geopend zynde , zal de ganfche toellel nederdalen:: maar,: met de opening der perpendiculare, ryzen.
Verkiest men alleen, op deeze manier, de horizontale
beweeging en bettiering te verwekken, dan kan de; eerstgemelde pyp , in lIede van eenen regten hoek te vormen ,
ook • eene fchuinsopgaande chorda zyn, en zoo in de kas
eindigen; mits uien op tegenwigt, aan den anderen kant
des bols, bedagt zy, 't welk waarfehynelyk daar, met het
meeste voordeel, door eene groote dunne vaste plaat zoude kunnen herfteld worden.
Maar , op dat de voortbewogen bol het aanhangend
vaartuig niet te zeer flingere of agterlate, is het nodig,
dat het, of onbeweeglyk vast zy aan elk der drie horizontale pypen , of aan de groote regtopgaande pyp met de
.

-

-

machina ccndenforia.

Nu valt natuurlyk de vraag, uit welke íloffe die pypen
bestaan moeten,op dat de Machine niet te zeer bezwaard
Yg
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worde. Het benedenste gedeelte moet gewisfelyk nbclT
gebrand noch gefchroeid kunnen worden; vooral ,zoo men
de manier van MONTGOLFIER gebruikt. Ik Nebbe my in
gedagten gebragt, of niet het overige van deezen toeliet
gevoeglyk van hoorn zoude -kunnen zyn, bezonder de ho=
rizontale pypen. Ook wil ik den Liefhebberen ter deezer
gelegenheid wel in bedenkinge geeven, of niet een Aërol{atisch Werktuig, met ontvlambare lugt gevuld, geheel uit
dun hoorn, naar de wyze déït'Gihineezen gezoudeerd, zou4
de kunnen bedaan; terwyl de Ilof der pypen, gelyk van
zelfs fpreekt, zeer dik moet zyn.
Het koomt my zeer dienbig voor ,twee of drie Barometers ter lugtreize te gebruiken, welker eené de drukking,
van 't gaz in den bol, de tweede die van de buitenlugt,
en de derde de digtheid der t' zamengeperfte ' lugt, zoo.
ver mogelyk , zoude kunnen aànwyzen.
Indien men bevinden mogt , dat het cómpas, op: een
grooten afliand van de aarde , geene bepaalde rifting houdt';
zal dit gebrek vergoed Vv'orden door de helderheid der hoogere lugt , tot ` liet -óptnerken der- Zon ere vetste Sterren
gunftig. Dit bntwerp tdoet, naar 't my "vóótkoowt, aan,
hoe men dé begun(liging des winds niet behoeft, om Bene
?ugtreis naar verkiezing af te leggen; terwyl men nogthans
met de verfchillende firoomen zyn voordeel doen kan:
Ik hebbe my verpligt geagt, deeze dénbeeld'en aan het
pubisq mede te deelen , of 'er misfchiezi 'iets nuttigs
voor itetzelvé uit ontfpruiten mogre. En hu ; na dezelve
gemeen gemaakt te hebben , zal Ik het tij tot geene
geringe deré rekenen, indien Voorftanders van nutte Kun.
ften en Weetenfchappen , of geleerde Genootfchappen ,
daar iets goeds in vinden mogten; en zig niet my 'zou=
den willen vereenigen , om, onder myn opzigt , zulk
eest Werktuig te laten toertellen, en , volgens myne on
derrigtinge, de proef van 't zelve te doen netmén ;, terwyl Ik my altyd leerzaam voor hunne bedenkingen en
verbeteringen , en ce'rlyk in 't geeven van den verdienden lof, aan hun, die dezelve gemaakt hebben., betoo-

nezi zit.
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DE GESCHIEDENIS VAN ALSALEI3, EEN DEUGDZAAM EN GELUKKIG, SCHOON IN ONGENADE VERVALLEN , HOVELING.

(Uit de Piiïures of the Heart, fentimentally delineated.)
ANDIDUS, daar den Hemel , gefehikt tot een Vooril:ánder
va tl verdrukte Waarheid , kwam , naa het uitIlaan van on-

telbaare verdrietlykheden en rampfpoeden , hem op Reize overgekomen,. wegens het goorflaan der Waarheid , eindelyk op
de Kust van Temen, en -zag y vol verrukking, voor zich een
and zo fchoon,, als de, vindingrykfte verbeeldingskragt het
zelve kan fohilderen ; --- een Land, waar in de Herfst en
Lente elkander de hand fdieenen'.te leenen om de Aarde met
Vrugten te verpyl£en, terwyl zy dezèlve met - Bloemen opsierden . Hier over verrukt , erkènde hy, op de voorheen
uitgeflaane rampen oogende , met, . vrolykén .harte. °„ 'Er is
„ geen onheil, • op deze Wereld ;' of 'r zelve wordt van Heil
, t .gevolg."
- =N
ogthans
kon by niet nalaaten te zngten, als hy
om zyn Vaderland, Che-Kiang, dagt, zo waar is -het zegger :
„ dat wyy, nimmer. een Land gelyk oordeeten aan ons Geboor„ teland , liet tooneel onzer vroegfe vermaaken." Doch
CANDIDU5 gaf deeze voorkeuze niet aan Che-Kiang om dat hy
daar gebomen W $s ; maar dewyl de Inwoonders. deezes Lands
der Deugd hulde •beweezen , en, vot en's haare 'V'oorfchriften ,
het rigtfiloor hunner daaden Was. 'Daar 'mogt men de Waar
zonder veragt,. befchinMit,, ten deure uitgeftoo--heidfprkn,
ten, geflaagen , gebannen, in de gevangenisfe geworpen, of
op andere wyzen mishandeld te worden ; gelyk hem op zyne
Reize was wedervaaren.
intusfchen wandelde cANDIDOS dieper landwaards in; hoe
verder hy vorderde ,. hoe [heer zyne verwondering toenam.
Het feheen zeer fchaars bewoond. 'Nogthans ontdekte hy, op
een vry grooten affand , een Huis, 't welk boven alle de andere . in eenvoudigheid en netheid uithak, en byzonder den
Vriend der Waarheid in 't oog liep, uit hoofde van een klei
Marmer daar by geplaatst ; -- een-ne'lmpvawit
Tempel, welks voorkomen uitwees dat dezelve de woonplaats
was der Onfchuld , indien zy hp Aarde nog eenig verbly£
had.
Op het naderen van dit Huis, zag hy, fehoon het oog Reeds
op dier; Tempel gevestigd houdender, onder de fchaduw van
Benige paltuboQmeu , die den toegang tot beide voor de fleekende ftraalen der Zonne befchutten, een Man, wiens gryze
hairen , gevoegd by een gelaad dat minzaam, maar tevens zeer
deftig, flaande, hem eerbied en vertrouwen inboezemde.
By geen Volk wordt de Ouderdom zo zeer geëerbied als
Y4
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,
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by de Chineezen; en, in de daad , wat voorwerp kan eerbi®d
wekkerader weezen voor eene Ziel, niet bedorven door losbandigheid, dan een Merisch, wiens beftaan 'tot geen last geworden is voor hem zelven, door zwakheid ; 'of lastig voor anderen , door de grommigheid, welke zo menigmaal het einde
zelfs van een welbeIFeed leeven verbitteren'! ---dan dat van
een 4ensch , wiens weezenstrekken wel gefronfeld door den
Tyd, doch niet misvormd door de Ondeugd, als tt ware, een
naderenden overgang tot den (laat der Gelukzaligheid aankun
uit te noDdigen l
-digen,trwylz vfchne
Zodanig was de G&(ialte en het Gelaat van ALSALEH , de eer
die zich aan 't oog van CANDIDUS opdeedt.-wardigeMn,
Van deeze bekoore'lyke Landflreeke was by de vreedzaame
Bezitter: en de Che-Kiangiaaner, ongevoelig getroffen om dien
Grysaart te naderen, wierp zich voor hem neder, vatte een
zyner handen, drukte die herhaalde'keeren aan zyn borst, dezelve met zyne «trainen bevogtigende. ALSALEH voelde , van
zyn kant , eene ilerk'e genegenheid tot dien Jongeling ; van
welke hy geen rede wist te geeven ; doch hem dermaate aandreef, dat by hem reeds met de tedere oogen van 'eenen Vader befchouwde.
CANDInUS, met ontroerden, gemoede opgebeurd , en in zyne
armen gedrukt hebbende , vroeg by, door welk 'zonderling
toeval hy geland was op eene kust, zo fchaars van Vreemdelinnen bezogt. Deeze gaf hem een verflag van alle de gevaa_
ren , onheilen en wederwaardigheden. aan welke de Liefde
voor de Waarheid hem had blootgelleld; en fly kon niet nalaaten te verklaaren,. dat, indien, 'er behalven Ciie-Kiang eens
plaats op aarde was , waar men de taal. der Opregtheid mogt
uiten , zonder aanfloot te geeven', by wenschre die gevonden te hebben op den gelukkigen grond thans door hem hetreeden.
„ Helaas! niyn Zoon ," riep ALSALEH. Uit, „ hier omringt,
even als in de veelvuldige Ryken door u bezogt, Vleyery
den Thrown, en de Verblyfplaatzen der Grooten. By dee„ zen moet de Waarheid niet gefprooken worden; en , of in„ dien iemand ze (preekt , heeft shy alle reden, 'om te ver„ wagten dat hy het niet• ongeftraft zal gedaan hebben. In„ dien een Vorst, beroemd wegens alle andere Deugden, kon
hefboten hebben te luisteren na den. opregt en eerbiedig
„ voorieftelden raad van eenen Onderdaan , ieverig , in het
bevorderen van zynen roem , en ernítig belang lellende in
„ de zaak der Menschl•,kheid, zoudt gy in my, tot op dit
uur beschouwen , den Vizier van den Koning der lemen,
„ — Ifs bemerk uwe verwondering," voer de Grysaart
voort, ,, on deeze zal niet verminderen, wanneer gy uit my„ ne Gefahiedenis zult vernomen hebben, welke beuzelingen
j , du Groo ;ets deezer aarde kunnen veruQoren ; en alle d®
-
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„ dienflen van eenen getrouwen Onderdaan, voor eeuwig uit
hun geheugen wisfchen." — Hier op ving ALSALEH zyne
Leevensgefchiedenis in deezer voege aan.
Onder de Heerfchappy van den grootmoedigen N,OORGEHAN, genoot het Komngryk der Temen, nicer dan twintig jaaren lang, alle de zegeningen, welke eerie, hykans onafgebrooken, Vrede kunnen vergezellen. NOURGEHAN, bemind by
zyne Onderdaanen, gevreesd by zyne Vyanden , geëerbied by
zyne Nabuuren, genoot, boven alle Vor[Ien vana , den
roem ,,dat hy teffens een groot en regtvaardig Monarch was..
De Jagt was zyne geliefde_ uitfpanning, bovenal de jags op
Roofdieren; hier in fchiep by vermaak ,niet ' allen om 'dat dezelve gelegenheid verfchafre tot nroedbetooning; maar seffens,,
dewyl>ze ftrekte tot vernieling van de gedugtfTe vyanden voor
de kudden zyner Onderdaanen. Dikwyls verliet hy het Paleis
van Mouab , en beklom het Gebergte May , omr. onverfchrokken een woedenden Tyger en brullenden Leeuw na te netten. Dit Gebergte bewoonde ik,toen in den nederigen, doeji
gelukkigen. Rand eens Schaapherders. Ik had myn vyf• en
twintigfte jaar bereikt , en eerie opvoeding ontvangen verheeven boven die doorgaans lieden van nn y n rang te beurt valt;
en men hieldt my, in alle oefeningen, van moedbctooning,
voor den afgerigtften jongeling des lands.
Op zekeren dag kwam de Koning, van zyne Medgezellen
afgedwaald , ter plaatze waar , ik myne Kudde drenkte., eelt
Wolf nazettende. Met verwondering zag ik dat hy het -woedend Dier,alleen aanviel ; - en dewyl ik NOURGEHAN nooit gezien hadt, en zyne kleeding niets hadt, 't welk hem van de
andere Emirs onderfcheidde, vloog ik tot zyn byfland,. zcn'dpy
te weeten dat ik my haastte om mynen Vorst te verlosten.
Gelukkig trof ik den Wolf, met myn werpfpiets , op 't ei,gen oogenblik ; waar in de Vorst, reeds afgemat, buiten fiaat
om zich langer te verweeren, ten prooi zou hebben moeten
Vrekken van de woede des getergden Diers. NOURGEHAN betuigde my al den dank van eene edelmoedige en verheevene
ziel; en, in 't eindè,, voldaan over myne antwoorden., vroeg
hy : of ik nimmer in de gedagten genomen had om my ten Hove
te vertoonen ? „ fen Hove!" riep ik uit, „ Helaas!
,; wat- zou ik ten Hove doen? Vreemd van Eer. en Geld,; zugt, vind ik , in het bebouwen van deezen plek Gronds,
„ in het hoeden deezer Kudde , eene volkomene voldoening
myner wenfchen., en eene range vervulling van alle myne
behoeften. De Koning, hoe groot zyne magt ook moge
, weezen,kanniets toevoegen aan 't Geluk van een M.ensch,
•,, die niets ten oogmerke heeft dan zyn leeven in een (laat
;; van geruste onbekendheid te lyten , zich in dien kring nut_
„ dg te maaken , en die liet voor zyne aangenaamfte bezigheid rekent, eenen hulpbehoevenden gryzen Vader, in den
,
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, avondftond zyns Leevens, te troosten. Alle deeze zegeltin,
;, gen geniet ik bier in het Gebergte myner geboorte: en ware
„ ik met dezelve niet te vrede, niet vergenoegd , ik zou het
„ geluk, te vergeefsch, elders zoeken.
Maar, hervatte NOnRGEHAty, indien gy u na Mouab vervoeg-

de, zou de Koning, 'wiens weldaadigheid niet, onbekend is, mis fchien. l.. - .

„ Onbekend !" viel ik hem driftig en ruw in de reden,
, Neen, de Weldaadigheid van Nougo«FiAW is Zelfs, in dit
Gebergte , het geduarig onderwerp onzer gefprekken. - Kei
hoeft het ons gezegd te worden, dat wy aan Hem m aan de
Liefde, welke hy zyn Volk toedraagt, alle de zegenitrgen,
;, welke wy genieten , hebben dank te weeen ? Is Noun.
cai.x n de Vriend, de Vader, de Weldoender . zyns Volks
;, niet? Storten wy, uit die oorzaake, niet by eiken- onder„ gang der Zonne, met vereenigde gemoederen, oiwk gebe„ den uit, dat de dagen van onzen Vorst lang, dat zy„ ne Rpgeering voorfpoedig , — en dat zyn Huis gezegend
„ mag veezen met Kinderen, die, verc!erd met zyne Deug,, den, de laatfte Naakomelingfchap mogen gelukkig máaken ,
„ onder hunne heerfchappye ? Ach,! wist gyp of was het u
b , tnogolyk te begrypen , welk eerie angst ons aangaat en het
„ hart beknelt, wanneer hy de wapens moet opvatten tegen
„ de zwervende Arabieren der Woestyrre'? En , . wanneer hy,
„ op zekeren tyd , wederkeerende van het uitdryven deezer
„ rustlooze Rooveren, door eene ziekte werd aangegreepgn ,
,, die den draad zyns leevens dreigde af te ,fnyden, wat denkt
gy dat toen den fchicht des doods . van hem afweerde?
„ 't Was, amn dat''er onder ons geen een gevonden Wierd die
„ zyn leeven der Godheid niet aanboedt voor dat des Mo„ narchs, dien hy beminde, dien hy aanbad!"
Ik fprak dit uit met al het vuur van Vorstlievende Gemoeds.
vervoering.' De Vorst kon zyne ontroering niet bedekken.
Nooit, in de daad, kon by íterker verzekerdheid hebben van
de opregtheid met welke by gepreezen werd : met traangin in
de ogen, die by te vergeefsch zogt te verbergen, zeide by
tot my: Vaar wel, braave en deugdz,aame Yongelitig !' Qy hebt
•te veel liefde voor uwen Koning, om zyne Vriendfcliap niet te
ondervinden ; eerlang ául't gy van hem hoorcm. Deee
woorden (preekende, drukte by my in zyne armen, en, my loSlaatende, fpoedde by zich weg.
My voorts deeze ontmoeting niet aantrekkende, (want hoe
weinig ik van de Hoven wist, .wist ik 'er te veel van om
een oogenblik te letten op 't geen een Hoveling my mogt
gezegd hebben,) Rond ik niet weinig verfleld , wanneer ik,
den áolgenden morgen, eene boodfchap van den Koning ontving om onmiddelyk my voor zynen Throon te vervoegeaj.
Schoon het bevel op een dringenden, en, zo 't my voorkwam,.
-
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op éen Itrafén toon werd gegeeven, verfchrikte het my niet.
D9yn hart befchuldigde my van geen misdryf, an het character van NOURGEHAN leerde my voor geen onregt te dugten.
Ln 't gezalfchap van den Emir, gelast om my na Mouab te
geleiden, ging ik op reis ; doch niet voor dat ik tnyne Kuddo
aan de zorge eens Buurmans aanbevolen, en een hartroerend
Vader genomen had.
-aftcheldvnmyw
In de Vorstlyke tegenwoordigheid gebragt , wierp ik my
voor zynen Throon te neder, en bleef in die ge latte tot tyn
eige hand my van den grond opbeurde. Herder, fprak hy
met eene itmeemende tt»nzaamjieid , die irttiiier NOURGEHAIR
vergezelde, en zynen Tbrooti luister byzette'; Herder, Ik bot
de Man , ¶viens leeven gy gisteren, net kèvaar van het uive,
gered hebt. Waart gy een Man, gelyk het gros der Menfthen ^
ik ou met rykdom.men en ydele Eer'tytels, my van mynen pligt
aan u kivyten : doch , van wegen de verheeveniteid uws gemoeds is
met welke gy op Rykdbm en Eere 4ie j
van wegen de ver
dortièt, verklaar ik u waardig, meer dan waardig, myn eerfÈe.
Rádtlsheer te zyn. In de hfiedai igheid- van gihir; zult gy , voortaan ,' met my mëdewèrkeit , tot het beraamen en th werk fielien
vxn zodanige maatregélen , als kunnen f rákkén om laág meer let
geluk van myn Yolk te bevorderen, my rlog meer hunner Liefd6
avaar`dig te maaken.
In een kyk als dat -van Temen , waar én oogflag des Vor=
fteii genoeg is ótii ddti geridgfen Ondcrdzan ten toppunt va
hthgbéid te verheffen, of den groótllen in den diepften poel
vats fmaad en fchande te dompelen ; baart eene keuze, Zo
('chielyk genomen an fchynbaar zo verkeerd, nauwlyks eènige
vétwondering. Nogthans fiend Ik verfteld , dat het myn lot
was, derwyze voorgetrokken te worden : dewyl ik nimmer
Benig verlangen halt latten blyken, om uit, myn aangehooreil
geringen ílaat opgeheeven, te worden ; of inisfehien Ijever om
dat ik nog overtelde om te twyfelen, of iets, Waar' van ik,,
wel verre van 't zelve te wenfchen, tot nog geen begrip ge••
vormd had , mogelt'k was.
Niet minder uit vreeze , da't ik niet in Raat zou zyn om dé
Pligten eerier zo gewigtige Bedieninge waar te neemen, data
uit droeffenisfe, dat ik alle hoope, om de zoetigheden van
het geruste leeven , waar in tot hier toe myne vreugde befiend, ooit weder zou finaaken, moest laaten vaaren, verzogt
ik een en andermaal, op 't onderdaanigst , ontfaagen te tilegen worden van den .opgelegden last. NotRGEHAN bleef 'eé
op aandringen : en , eindelyk , gehoorzaamde ik , fchoon' met
wederzin, aan zyne bevelen; dankbaar aan mynen Vorst Boor
zyhe Goedheid ; maar niet kommer opziende tegen het bekteeden van eene Waardigheid • door geene dan de Vorstlyke
,
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Verheeven tot een Rand, in welkon ik zo veel goeds en
kwaads
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kwaads kon doen, zogt ik nooit de gunst van mynen Koning.
lyken Meester, dan door, tetlèns , de genegenheid zyns Volks,.
zo veel • mogelyk, te verdienen. Tusrchen 's Volks en 's Vorfen belang zogt ik de minfte onderfcheiding niet te maaken ,
ik begreep dat deeze belangen dezelfde, en onlosmaakelyk aan
elkander verbonden, Waren. Nimmer vermat ik my myne opvatting of wil in de plaats der vastgeftelde Rykswetten te
Rellen. Wetten, nogthans, welker ftrengheid ik niet
1èhroomde te vèrzagten , by alle gelegenheden , in welkern
zulks kon gefchieden , zonder eene volfirekte omkeering van
de einden des Regts. Een geflaage Vyand betoonde ik
my van de Ondeugd , en niet min een beftendig Vriend der
oote hoofdregel was door de Wetten der
Deugd. Myn gr
Deugd alleen te regeeren ; en van alle Menfchen hield ik die
voor allerfnoodílen, die, weetende dat' het Geluk of Ongeluk
eens gebeden Volks van hun afhangt , zich konden overgeeven aan de verwyvende genietingen van het Serail.
Geduurende eene lange reeks van jaaren waren dit myne
beginzels , en overeenkomftig hier mede myn gedag : voor.
beide ontving ik eene evenredige belooning; de éénige die
een verheeven gemoed kan voldoen , -- de goedkeuring
van myn Vorst en cie zegeningen myner Medeónderdaanen.
Maar, misfchien, vervolgde de derwaardige ALSALEH, mis
Zoon , verveelt u 'reeds, my zo veel van my--fchienmy
zelven te hooren fpreeken : doch 'er kan geen trotsheid gelegen zyn in te zeggen, dat wy gedaan hebben , wat onze
pligt was; en 't is verre van my te willen aanduiden, dat
ik geene gebreken had Welk iMenseh is 'er vry van? De,
Jiemel weet nogthans, dat dè myne niet moedwillig waren:'
..en, met het uitblaazèn van myn laatften adem , zal ik de
Godheid danken, dat zy, in derzelver gevolgen, alleen naaeelig waren voor my zelven.
Van iiiyne misflagen , zodanig als zy dan mogen géweest
zyn, bedienden zich zekere Hovelingen , nydig over den
voorrang my gefchonken ; op de listigfie en onreg tváardigfte,
wyze. In 't eerst zogten zy ze te dekken, en fcheenen ge
zuivere en belanglooze beginzelen ; dus was-drevno
bet , dat zy , om my vervolgens te fierker te verdrukken,'
by hunnen Vorst veel meet in aanmerking kwamen dan zy
verdienden..
NovaGE UArr vereerde my nog niet zyn vertrouwen; en dit
tot myn ('child gebruikende, bleef ik onwrikbaar pal haan te.
midden van de booze aanvallen der befpringeren van myne
]ser. In 't einde, egter, haagden zy, onder het fchoonfchyn
voorcvendzel van yvcr voor 't welvaaren van den Staat, zo
verre in hunne booze raadllagen, dat zy eene zigtbaare vermindering veroorzaakten in dien invloed, welken ik, tot hier.
toe, onverminderd by nnynen 1Torst behouden, en waar van
ik
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ik my nooit bediend had, dan ter bevordering van het alge
waarom ik my geregtigd rekende , dien-menwlz;
te bewaaren.
Aan het Hof van Mouab is 'er, gelyk aan veele andere
Hoven, maar Bene fchrede tusrchen den Praat van een daad
te weezen of in Ongunst te liggen; dan, 't-lykGun[Ieig
geen diende om myn val te voltooijen, was een foute waar
welke niemand durfde flaande houden, en 't geen ik-heid,
beflond, dewyl• ik zulks verschuldigd was aan de Regtvaardigheid, — verfchuldigd aan .myn misleiden Monarch , -veríehuldigd aan een, helaas ! meer dan bedroogen, — aan
een groflyk beledigd, Land !
BOSTAM -, die het opperbevel over de Krygsmagt voerde,
hadt, op dien tyd , een gewigtigen flag verlooren: hevig was
het geroep tegen hein verwekt, over eene gebeurtenis , die,
allerongelu.kkigst afgeloopen, hem ten laste gelegd werd, als
Wire by de, moedwillige bewerker geweest.
Kon ik zulk eene handelwyze zien, zonder my daar tegen
te verzetten ? Neen. Ik vertoonde my dan , ter afweenng van
een overdiende vervolging , een voorspraak van het dapper ,
!rchoon verllaagen, Legerhoofd. Ik deed, het niet om dat ik
hem voor myn Vriend hield; maar om 'dar by thans zonder
Vrienden was; om dat ik, helaas! wist, dat men bcflooten
hadt hem een Slachtoffer te doen firekken van een Ongeluk ,
't welk by met geene mogelykheid hadt kunnen voorzien, en,
om 't welk af te weeren ,hem, de middelen geweigerd waren.
Te vergeefsch verhaalde men my , dat NOORGe11AN hem
reeds, onverhoord , tot eene altoosduurende BalIingfchap ver
diende alleen cru mynen-weznhad.Domflige
fever, te zyner verdeediginge, nog bet te ontvonken: en ik
verdeedigde, met zulk een ernst, zyn onverminderde gehegtheid aan den Vorst., zyn Vaderland liefde en Moed , dat men
my de zwaare misdaad van wederfpannigheid tegen den Koning ten laste lei. De Vorst , reeds misnoegd over myne
flanldvastigheid., of liever, gelyk men dezelve hadt doen voorkomen, over myne halftarrigheid, leende al te gereed het oor
aan déeze vuile befchuldiging. Weinig dagen verliepen 'er,
of ik ontving last om BOSTAM in zyne Ballingfchap te vergezellen.
De Plaats, werwaards wy ons moesten vervoegen, was gelukkig in onze keuze gelaaten. ---.- Diensvolgens heb ik
deeze tot myn verblyf gekoozen , niet alles wat my dierbaar
op aarde was overgebleeven, eene Vrouw, Bene Dogter, en
een Vriend.
In de armen van dit drietal beweende ik de verloorene be.
fcherming van een Vorst , dien ik nu zo zeer beklaagde als
ik hem voorheen beminde; het gemis der Bedieninge, en van
den . Rang , tot welken by my, tegen myn zin, verheeven
;adt,
,
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hadt , beklaagde ik alleen, om dat ik, met dit aanzien, ter
fens het vermogen derfde, om mede te werken tot het geluk
van een dankbaar Volk.
BOSTAM droeg zyn lot niet met dusdanig eene gelaatenheid. De vertroostingen der Vriendfchap , de aangenaamheden van Afzondering en Rust , konden in zynen geest de
begeerten der Eerzugt niet uitdooven. Der knaagende kwel
te leurftelling., was by den tyd van-lingevafrt
vyf Maanefchynen tern prooy, wanneer by, nog haakende na
het herhel in de waardigheid, van welke by zo wreed beroofd was, zyn leevensadem op deeze borst uitblies.
Door den dood van myn Vriend was ik oneindig meer
aangedaan, dan door het verlies van Rang en Magt; doch,
in de tederheid van myne NANDINA', en omhelzingen van
myp Dogtertje, het eenig overgebleeven pand onzer Liefde,
voiid ik een balzem voor alle myne wonden. Met
deeze twee fleet ik vyftien jasren een leeven val bedaard
genoègen. Geduurende dien tyd, be(leedde ik alle uuren,
(uitgenomen die ik toewyde aan de beoefening der Natuure,
om daar door op te klimmen tot den GOD der Natuure,)
in bezigheden noodig tot ons dagelyks onderhoud, of in de
-nog aangenaamer , behoorendé tot het voltrekken van het
plan der Opvoedinge, voor myri éènig Kind ontworpen;--een Kind, 't welk nog voortvaart om haaren Vader te ilreelen in de voldoening aan zyne verwagting , dat zy, ten eenigen tyde , hem ryklyk zal beloonen voor alle de zorgen,
gedraagen, om haar Verfland aan te kweeken en -haare Ziel
met Deugden te verryken.
Maar, helaas ! alle de genietingen der Menfchen zyn met
- — Zes Maanerehynen geleonvolmaaktheden doormengd.
den verliet my myne NANDINA, om van den Hemel de
beloonfng te ontvangen , voor alle die Deugden, welke op
Aarde haaren Man ten rykvloei}enden bron van geluk (rekten
en aan haare Dogter een voorbeeld gaven van die Hoedanigheden , welke de lesten der beste Ouderen , buiten zulks ,
maar zwak zouden hebben ingedrukt.
111vne NANDINA is, nogthans, gelukkig : en zal , daar zy
gelukkig is , één murmureerend woord van ALSALEH'S lippen
rollen ! Neen; met Bene Godvrugtige Onderwerping ,
de vrugt van Bene welgegronde verzekering, dat ik eerlang,
zonder de mogelykheid eener tweede fcheiding , haar zal
wedervinden in de plaats der Gelukzaligheid , aanbid ik die
Magt , welke my hier op aarde deezen allergevoeligljen flag
deedt ondervinden.
--
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E Stad
en ryk Koopman, te Lyon, hadt aan een Fabrikeur dier
50,oOo Livres opgelchooten , voor goederen, welke

deeze zou leveren. De Fabrikeur eenigen tyd daar naa bevindende, dar by , wel verre van in Raat te zullen weezen
om zyne geiBaai(te verbintenis geftand te doen, groot 'gevaar
liep om Bankroet te gaan, bragt het geld den Koopman te
rugge, hen: den hachlyken toefland zyner zaaken openleggende. „ Gy hebt ," antwoordde de Koopman , „ my tot uw
Vertrouweling gemaakt ; doch ik zou mpzelven aanmerken
als een Medepligtige in uw ,Bankroet, indien ik dit geld
„ aannam , buiten kennis uwer andere Schuldeifcheren. Neem
,, het weder ; vergeet dat gy myn Schuldenaar zyt; behoud ,
„ is 't u mogelyk, uw goeden naam en credit. Maar vindt
„ gy u, desniettegenftaande, in de noodzaaklykheid om uw
„ boedel op te geeven , ftel my dan onder de rest uwer
„ Sehuldeifcheten , en laat my , nevens bun, myn aandeel van
't overfchot ontvangen 1" Hoe weinigen zyn 'er, die
deeze ftrikte Regtvaardigheid, deeze grootheid van Ziel, en
tederheid van Geweeten , in , zulk eene maate zouden betooDen t
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MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KON$TEN EN WEETENSCHAPPEN
BETREKKELYK.

DRIE OORSPRONGLYKE PRIEVEN, GrSCHREEVEN -AAN
EEN VRIEND, DIE TOT DEISTERY OVERHELDE.

(Uit het Engelsch.)
(Zynde het Vervolg en Slot der Vyf voorheen medegedeelde (*).)
ZESDE BRIEF.
eene Openbaaring, als de Christiyke hoogst
odanig
Zomwaarfchynlyk
zynde uit haare eigene inwendige natuur,
dien eigenden (tempel
,

van Hemelfche zuiverheid,
en
in elk gedeelte van dezelve zigtbaar,, moeten wy , om de
Geloofwaardigheid van dit Stuk te verzekeren, overweegen , of men op het Verhaal der Wonderwerken , ter ftaavinge daar van verrigt, kan ílaat maaken. Of, met andere woorden , wy moeten onderzoeken, of de Boeken,
onder den algemeenen naam van de Heilige Schrift bekend , een geloofwaardig Verslag behelzen van welbevestigde Gebeurtenisfen. Indien dit het geval is, — indien
wy goede gronden hebben om te gelooven , dat de Heilige Boeken , de Voorfchriften der eeuwige. Waarheid bevatten, dan moeten wy, in gevolge daar van, ook gelooven , dat het Opperweezen , op eene zeer buitengewoone
wyze , tusfchen beiden is gekomen in het Zedelyke en
Natuurlyke Beftuur der Wereld; en dat by verfëheide Perfoonen begaafd heeft met bekwaamheden, de kunde en
werkzaamheid van bloote Stervelingen verre overtreffende,
om op de Waarheden , den Menschdomme overgeleverd ,
het merkteken van Godlykheid te drukken. Want geen
Mensch kon de Wonderen doen, die CHRISTUS en de Apostelen deeden, zo GOD niet met here ware, — dat Alnnagtig Wee zen, 't geen aan de Natuur alle haart vermogens
(*) Zie boven, bladz. 231, enz.
VI. DEEL. MENGELW. NO. 8.
Z

3 4

DRIE OORSPR0NWLY&L

gens gefchonken heeft, 'kan dezelve ophouden, bedwip.
gen, en naar welgevallen befluuren.
De Hervorming der Wereld, volgens een nieuw plan,
vorderde, eer dezelve in haare onderfcheide takken kon
volvoerd worden, de volfiaagene affchaffing van veelvuldige Gebruiken en Plegtigheden, in de oocbe en Heidenfclre Wereld, door gezag heilig, door gewooi te hebbelylt
geworden, en waar aan het gros der Volken op 't fterkst
verbonden was. Eene Hervorming, begonnen en
voortgezet op zulk een voet, vorderde Bene kragt en bekwaamheid, zich veel wyder uitffrekkende dan de kring
van Menschlylc Vooruitzigt , en de uiterfie pongingen van
Menschlyk Vermogen. Hoewel nu onze fleer' altoos na.
tuurlyke middelen gebruikte , in gevallen waar dezelve
blykbaar genoegzaam waren tot bereiking van zyne oogmerken, zouden, nogthans , in verfcheide gelegenheden,
dezelve van geen dienst ,geweest zyn, tot het voldoen
aan 'zyne bedoelingen.
De ferke aroom. van tegenkanting, welke met zo veel
gewelds inbrak tegen de Hervorming, die, Christus beo ogde, zou deeze verydeld hebben. Hét groote Ontwerp,
't geen de Ziel van dien Leeraar der Geregtigheid vervulde, was alleen het werk der Almagt. Aan deeze vertrouwde, by de volvoering. Van de befcherming en invloed eens meer dan Mensehlyken Vermogens ,- gaf hy',^
i nde den tyd zyuer Omwandeling op aarde, de hel£chynenrdfe blyken. . Wanneer de Dooven hoorden; waneer de Stommen fpraken; wanneer de Blinden her gezigt
gp^Cvingen; wanneer de Melaatzen gereinigd, en de fooden
tere eeven verwekt wierden , en wanneer onflerflyke .Zielen. le o ,vederl aanbaare kragt gevoelden van zyne Leere,
en. van de toekomende Wereld, zette zulks klem by aan zy.
ue Prediking. Dit fchonk moed en onverfthrokkenheid aan
zjt Gdiag; dít verkeerde last in lust; dit deedt hem zegepraalen. over den veréénden invloed van list en geweld; dit
deedl?,etp gevaar en dood rustig onder de ooggin zien ; dit deed
tem bedaardheid en tegenwoordigheid van geest behouden,,
p , de vernèderenfle tooneelen dee'es leevens, te midden
vin armoede, fmaad en verguizing, te midden van 't veraazen zyner Vrienden.,, èn de wreedheid zyner Vyanden.
Onderfteund d6or de tegenwoordigheid van onein,
dige Wysheid en Magt, 'en het behoedígend bezef van zy.
ne eigene vleklooze Braafheid, was hy dezelfde in leeven,
en dood. ----•• Deezen onderging hy niet met de valfche

moed-
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moedbetooning, of gewaande ongevoeligheid eens Bedrie.
gets, haar met de ftilzwygende zagtmoedighcid en bemin
onderwerping eens Martelaars der Waarheid.
-nelyk
Wat CHRISTUS by zyti leeven ook mogt gezegd of gedaan, hoe zeer by zich geíleld mogt betoond hebben op
den goeden uitslag zyner Leere, kon hy, egter,, geen vol
proeve geeven van zyn eigen Geloof in een Toe--doen
komenden Staat van Onflerflykheid, (welke het hoofdvootwerp van de Christlyke Openbaaring in 't algen1een, en byzonder van den Dood en Opftandigg onzes Heeren , fchynt
geweest te zyn,) zonder daadlyk in de ve,rwagting van
denzelven te íierven, en wy zouden, indien by zyne
Voorzegging van uit den doode. te zullen verryzen, niet
vervuld hadt de zekerheid, die eene Gebeurtenis fchetakt,
derven. 's Heillands vrywillige Dood was een allerfterkst
bewys van zyne eigene vaste Overtuiging dr Waarheden,
door hem geleeraard; zyne Opftanding drukte 'er voor ons
het Tegel der Waarheid op. Hy was 'er van overtuigd en
daarom ftierf hy. Hy ftondt op uit den graave, op
dat allen mogten gelooven.
Hier zien wy de rede en regtmaatigheid van 's Apostels
zegezang. CHRISTUS.is het die geflorven is, Ja, dat
meer is, die ook opgewekt is! Wy roemen in zyn Dood,
als het groot Zoenoffer voor de zonden der Wereld; doch
onze lofzegging klinkt een toon hooger, als wy in .hete
den opgewekten Heilland befchouwen. Dit verleevendigt
onze Hoope, — dit doet de naargeestige verfchrikkingen van het akelig graf verdwynen , en opent ons het
troostryk verfchiet der zalige Eeuwigheid.
Een Geestdryver mogt , vol verrukking,, (erven door
het geloof in de buitenfpoorigfie dwa as heden; de trotsheid
eens Bedriegers hem bekwaam maaken om bedaarde gerustheid te betoonen, in liet ondergaan van den Dood t maar
het Graf zou de verrukkingen van den eerstgemelden bedolven, en den trots van den laatstgenoemden befchaamd
hebben. Dan jusus ílierf, en herrees: fchoon hy befpot
ten graave daalde, verliet by 't volheerlyk. _ Hier kon geen,
bedrog plaats vinden. Zulks uit te werken , was verre
boven de inbeeldingen van eenen Geestdryver,-verhn
— boven de kunftènaaryen van Benen Bedrieger. Hy dim
den Dood raagt gaf, kon denzelven alleen de. overwinning
ontrukken ; dat Weezen, 't geen den Dood gelastte de*
flag toe te brengen, kou alleen denzelven herto11en.
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ZEVENDE BRIEF.
Veroorlof my de blykbaarheden van JESUS Opfia'nding
in 't byzonder by te brengen , en in ééns voor uw oog bloat
te leggen: de andere Wonderwerken aan uwe eigene bedenking overlaatende:
De ' Jongeren van JESUS konden door h`érbéeldi.ng niet
vervoerd, en .even min door Bedrog misleid worden in een
Eiuk , 't geen zo blykbaar was als de Zon op. den vollen
middag. Vergun my, dat ik my voor een oogenblik, op
't gezond Verstand heroepe. Konden de oogen , de ooren ,
de aandoeningen van Menfchen , van zulk een aantal
van Menfchen, op éénmaal, en in 't algemeen, het vermogen van bevatting verliezen ? — voor zo langen tyd
verliezen, als onze Zalignaaaker , naa zyne Opílanding ,
op aarde ómwandèlde, veertig dagen lang?
Onmogelyk! volfftrekt onmogelyk!
Wyders. De Leer der Opflandinge van JESUS te ver
als eene ontwyfelbaare Waarheid , zonder des-kondige
ten vollen overtuigd te weezen, deeze op die wyxe en in
die omftandigheden , als de Apostelen zich bevonden , té
verkondigen, is' het onbeltaanbaarst fluk 't geen met mogelykheid kan worden uitgedagt. Gelyk het geïnaklyk valt de Jongeren van P'erbeelding en Bedrog vey
te pleiten , even gereed kunnen wy aantóonen , dat zy
nit hebben illeni bedriegen.
. Ik vraag de. bedaarde Rede, welke einden konden deeze. Perfooilen bedoelen , met zichzelven dagelyks bloot te
Rellen , aan tmasd , veragting , banden, gevangenisfen ,
pynigipgen,, en, de verfchrikkelyk(te doodstraffen, om eene
bekende valschheid te verkondigen , want was het
eene valschheid , zy moesten dezelve geweeten hebben.
Men neeme "hier in overweeging, dat zy de Verryzerils ,pan hunnen Meester beweerden, en de blykbaarheden
vats''deíélve aanvoerden, `waar zy kwamen, als het hoofd
welke zy predik--bewysvandGolkhierL,
ten, en den onwankelbaaren grondflag van hunne Hoope
Vii. Gelukzaligheid. Ja zy gaven hier van verzekering, niet als van eene Gefchiedenis , die op hoorera zeg
. berustte , , en onmogelyk tot de hoogte van heilige-gen
jsaarbl$rklykheid kon worden opgevoerd, — maar zy fprakén 'er van als van iets dat op Perfoonlyke blykbaarheid
iiéande ; waar van zy ooggetuiVen waren, en de volfle
overtuiging met zich omdroegen, zulks tlaande houdende

-
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in 't aangrimmen des eislykífen Marteldoods , --- en
dien ondergaande, roemden zy in de eer van getuigenis
te mogen geeven aan de Verryzenis huns Heeren.
Noodloos is het u te zeggen, hoe ongerymd het is zich
te verbeelden, dat eenigen, die hun Verllaud en Zinnen
bezaten , zo verbaazend zouden yveren voor eene bekende
valschheid. Wy kunnen niet veronderftellen, dat veelen
zo dwaas en zinneloos zouden weezen om van Stad tot
Stad te gaan, om iets te verkondigen, waar van zy geene
overtuiging bezaten, en dit niet alleen , maar dat
meer is, iets,' van 't geen zy , uit eigen ondervinding ,
moesten verwagten , dat hun zou bloot Hellen aan de
firengl}e ftraffen, aan de wreedfte en fchandelykfle Marteldooden : en, gelyk zy geen uitzigt op belooning in deeze
wereld konden hebben , zo konden zy zich met de ver
daar van in eene andere wereld niet fireelen: fler--wagtin
vende ter verdeediging van Bene bekende Valschheid, ver
tienvoudig: en zy zouden hun -tlube'dnzyhfcl
eigene veroordeeling met hun bloed verzegeld hebben.-ne
Th deezet voege heb ik de blykbaarheden voor 's Heillands Opflanding in het voor my flerkst licht byeengebragt.
Myne aanmerkingen, over dit hoogstaangelegen onderwerp,,
vloeiden van zelve voort, uit de wyze waar op de Euangelisten dit !uk' verhaalen.: Die fchoone eenvoudigheid, en•
teffens flerkfjreekende baarblyklykheid,' doorftraalende in.
ht oorfpronglyk verhaal: der gebeurtenisfen , betrekking
liebbende fjp JESUS Verryzenis, is van die kragt, dat ik
de toettemming even min kan wederhoudeni,' als dezelve:
teigeren aan - een wiskundig betoog. --- En, eer ik
Iets dan aanbelang, ten dezen aanzietie, geleezen had,
ihaakte ik het Bewys, in gemelder voege, op.
,

,

ACHTSTE BRIEF.
Wat de Leerílellingen en Beginzelen des Christendoms
-betreft, men moet ze in het Oorfpronglyke, en nergens
anders, zoeken. Laaten de Wetgeleerden over dit of dat,
en duizend dingen, twisten, ik heb niets meer te doen,
'dan tot de oorfpronglyke wetten te gaan. De Bybel is
het Wetboek van waaren Godsdienst. Alle gefchiIlen
over de' Grondbeginzelen des Godsdiensts moeten daar ter
xoetze gebragt en beproefd worden, of zy niet de groote
Intlellingen des Hemels flrgoken. Doen zy het niet, wel
-tan; dat doldrifiigv aYveraars , en, verRandlooze Godgor
Zq
leer-
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leerden , daar over harrewarren ; de, eerlyke Man , de
braave Christen , die voor heeft zynen leevenswandel in
te rigten naar 't voorfchrift. der. Godlyke Vet, mag dezelve , als nutloos , verfmaaden.
Draag zorg, om op het Algemeen oogmerk der Heilige
Schrift te letten. Byzondere ('laatzen der Gewy de Bladeren moeten uitgelegd worden op eerre wyze, bettaanbaar
niet het Heerfchend en Algemeen Doeleinde des Godlyken
Woords. Neetnen wy deezen hoofdregel der Uitlegkunde
niet in agt,wy zullen dat woord Onzin --- ja meer, Godslastering doen fpreeken. De Leer der Transfubftantiatie
(eens verondertield zynde dat die gedrogtlyklheid waarheid
was) kon niet, fterker, met geen eigenaartiger en uitdruk
bewoordingen geopenbaard,zyn • dan: Dit.as 7ayn li,-lyker
chaam. Gelooven wy niet in die ongerymde Leer de;
Roomfiche Kerk', wy. moeten 't Gezond Verft tnd,,dg Mensch»
Dyke Rede, te hulp roepen , die uitdrukking van, den letterlyken zin ontblooten , en den waaren zoeken , in de alge
Heilige Bladeren, gebruik maaleen van een-menLrd
gezond' Oordeel , waar mode wy geestlyke dingen _,met
geestlyke . vergelyken, en, het verband der deelgin niet het

geheel ontdekken.

t Is my geenzins onbekend, dat veelen zicti zeer ont•
rusten over deeze wyze van Schriftuurverklaareeti.. De rede van hunne ongerustheid loopt tergoud.in,'p oog. • D,oclt
bondige waarheid vreest en ontvl{edt,bet onderzoek. niet.
Naare fchoonheid wordt best gekend by-de rya iwke^irig[I^
opmerking. Veel is 'er dat den fchyn daarvan aanneemt;
doch de dag befchaamt het bedrog. Valfche munt moge
sta egte in gedaante, kleur, (tempel en- opfchrift gelykep;
vuur en fchaal wyzen alleen aan uit wat de .waare,gehalte hebbe.
Durf de Waarheden van den Bybel gelobven , even zo
2Is de Bybel ze openbaart. Het betekent voor u niets,
of sovTIt een Sabelliaan , en seialz .oCK een Tnït hei at
was, of CLARE een Ariaan, en FOSTER een Socinidal^
ware. Laat het uw Geloof niet doen w pkelen : at de
,een zulk een denkbeeld aan het woord Perfbon begue, als
enkel eenti onderfcheide wyze vane voorkomen, to de Godlyke
liandelwyze aanduide: die, fchoon met rechtzinnige woorden omkleed, in den grond niet beter is dan loutisre Sociaanery. Laat het u , aan den anderen kant ,
even onverfehillig zyn , of Dr. SHERLOCK , door drie
enderfcheide Geesten te erkennen , (gelyk Mr. nouWE,)
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wit.,) met de daad de Leer der Drieéenheid onder

om verre wierp -- of Dr. CLARKE, door-khragdeof
het woord Creatuur niet op den Zoon toe te pasfen, zyu
geheele ílelzel in ééns het 'onderst boven keerde, of de
Rerkfle tegenwerping daar tegen uit den weg ruimde -Laat het u niet ontrusten, of Dr. FOSTER, Dr. LARONER,
en Dr. PRIESTLEY , door te beweeren , dat CHRISTUS niet
meer was dan een Mensch, in alle opzigten, (uitgezonderd
zyne wonderdaadige Geboorte en voller maate van Goddelyke Wysheid ,) zyner Broederen gelyk was, daar door de
Christenheid geheel ontluisterd, of, met liet wegverkIaaren
Van alle verborgenheid, daar van een redelyker Stelzel gevormd hebben ,beter gefchikt naar den fmaak der Wooden,
der Deisten, en naar de vatbaarheid der Menfchen in 't
algemeen. Gy behoeft u, myn Vriend, wegens deete verfcheidenheid van gevoelens , onder de Godgeleerden
Ziet te kwellen. Het eenige dat u te doen ftaat, is den
Bybel voor u zelven te leezen., met naarftigheid en onpartydigheid te leezen --- onder afbidding van wysheid van
tien Vader der Lichten — ten einde gy uit den 13ybel
den Christlyken Godsdienst leert kennen. Door deeze wytse van onderzoek zult gy in Raat geteld worden, otn
te zien, wie der bovengemelde Gefchilvoerderen •gelyk,
en of wel iemand hunner het recht, Nebbe.
- Ik kan u deeze handelwyze, met den hartlykffen ernst
aanraaden, daar ik ze, op de proevegoed, en vol van vtxli
doening, gevonden heb. Verfcheide twyfelingen en belemu eringen zyn daar door te eeliemaal opgeklaard , en fchoon
alle zwaariiheden niet zyn weggenomen, -ik heb hier uit
geleerd, my deeze te getroosten met _eene vol(laagene be
rusting in de Godlyke Wysheid.
,

,
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.$SDENKING OVER HET NUT VAN DEN KOORTSBAST, MET
DEN SPIRITUS VITRIOLI IN DEN SCORRUT.

Door ***M. D.
aar is byna geene Ziekte, waaromtrent de denkbeelden
D der
Geneesheeren meer verfchillen ', dan ten aanzien
Zommigen, en

van den Scorbut.
wel de meesten der
Ouden, hebben de oorzaak daarvan in de vochten, andere
in de vaste deelen, gezogt: terivyl zy, die voor het eerun
gevoelen ffryden,wederom verfchillende foorten van fcherpL
Z4
ten
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ten in de vogten aanneemen. Dit alles is zo bekend, dat
ik het onnoodig oordeele , daarvan iets meer te zeggen:
ik kan echter niet voorby aan te merken, dat de ervarene Geneesheeren, die de beste gelegenheid gehad hebben,
deeze Ziekte, zo in haare oorzaaken , als ook in haare
verfchynfelen en gevolgen, van naby te befchouwen, het
daarin volkootnen eens zyn , dat deeze Ziekte gepaard
gaat met eene vertapping der vaste deelen, en met eene
ontbinding der vochten, en dat men, in de geneezing,deezer Ziekte, voornaámentlyk zyne keuze tot zodanige
middelen moest bepaalen, welke in (laat zyn, om beide
de zo evengenoemde gebreken, zo wel der vaste deelen
als die der'vloeiftoffen, te verbeteren. En inderdaad,, wanaieer men een weinig de uitwerkingen deezer Ziekte naagaat, dan ontdekt men ras, dat 'er niet alleen eene ontbinding, maar zelf een bederf der vochten plaats heeft, 't
welk natuurlyk met eene verflapping der vaste deelen, het
zy als oorzaak, het zy als uitwerking, gepaard gaat. -Onder de gewoone middelen, die men ten allen tyde in deeze Ziekte heeft aangeraaden, behooren de Herb& antifcorbuticce, die men op verfchillende wyzen laát gebruiken. --Ik kan niet ontkennen, dat ik meer dan eens by my zelven
heb getwyfeld, of deeze Planten inderdaad ,wel een zodanig
fpeciliq vermogen in deeze Ziekte zouden bezitten, als men
'er gewoonlyk van opgeeft, en of 'er niet wel andere middelen zouden zyn, die dezelve in krachten overtroffen. De
reden van 4eeze myne twyfelinge waren de volgende overdenkingen.
Vooreerst, kan ik niet begrypen, hoe men
aan deeze Plantgewasfen een fpecifq vermogen kan toe
tegen eene Ziekte , welker wasre natuur men nog-fchryven,
zo weinig kent, en waaromtrent men het nog niet.eens is,
of de fcherpte, die men in de vogten veronderftelt,van een
zuuren of loogzoutigen aart is. Ten tweeden, koomt
het my voor , dat , terwyl men het thans onder de beroemde Geneesheeren eens is, dat de Scorbut met eerre ontbinding der vogten, en met eene verslapping der vaste deelen
gepaard gaat, 'er behalven de remedia antifcorbutica (ftriEe
tic ditïa) middelen moeten voor handen zyn, die deeze zo
ten aanzien van de vis antifeptica , als ten aanzien van de
vis roborans , verre overtreffen: en onder deeze hebben my
altoos de Cortex, en de Spiritus Vitrioli, als de besten toegefcheenen. --- Ik hebbe my in deeze myne verwachting
niet bed roogen ; zedert ruim drie Jaaren , hebbe ik ver
gezien, die aan eerren lievigen graad van-fcheidnLyrs
den
--

-
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den Scorbut laboreerden , en ik hebbe altoos bevonden; dat
de Kina en de Spiritus Vitrioli meerder uitwerking hadden , dan het aanhoudend , gebruik van de eigentlyke antifcorbutica. -- Wel is waar, ik heb zomwylen het Cerevifta, of den Spiritus antifcorbuticus, by de eerstgenoemde
middelen gevoegt, en de heilzaamlle uitwerkinge daarvan
ondervonden, doch zonder de Kina , (wanneer de Scorbut
hevig was) heb ik zelden gelukkig gelaagd. Myne Beden
ik hieromtrent myne Kunstgenooten-kingedrhalv,
hebbe willen mededeelen, bedoelen niet zo zeer om ten
eenemaal een mistrouwen tegen de eigentlyke antifcorbutica
te verwekken, als wel, on hunne aandagt op dit onderwerp te trekken, en om hen tot een nader onderzoek
op te wekken, of namentlyk deeze zo hoog gepreezen
middelen, als de eenigfte en waare fpecifique middelen in
de Scorbut moeten erkend worden, en of 'er; de zaak wel
ingezien, niet nog andere, middelen zouden gevonden worden, 'die boven dezelve de voorkeur verdienden, of ten
minflen, die, men (wanneer de gewoone middelen _niet aan
ionze verwagting voldeeden) by dezelve zoude kunnen
voegen. En hiertoe zoude ik, volgens de ondervinding der
-beroerndtte Schryvers omtrent dit stuk , de Kina, den Spiritus Vitrioli , en andere Antifeptica, voortaan.
-

NATUURLYKI: HISTOR^E DER YSVOGELEN.

(Volgens, den Heer DE BUFFON .)

Te Ysvogel wordt in 't Grieksch AA.vwv geheeteiii; in -'.t
1JLatyn oudtyds 41cedo en fllcyon, hedendaagsch Is ii
da ; in 't italiaanseh , Uccello Pescat®re; in 't Spaansc ,
Arvela ; in 't Hoogduitsch , Eiss- vogel; in 't Engelsch,
King's-fifher ; in 't Poolsch , Zimorodek Rzeczny ; in 't
Fransch, Martin•Fécheur._
De oude naam dlcyon was, by de Grieken, zeer ver
noemde de tulle Dagen, omtrent den Winteir-mard,en
zonneftand, wanneer de lugt en zee bedaard zyn <lcyonici; Dagen zo dierbaar voor de Zeelieden, geduurende
welken zy op zee hunne reis zo veilig als te land konden
voortzetten. Deeze zelfde Dagen werden den Alcyon ge
om zyne jongen op te voeden. De Verbeeldings--evn
kragt , altoos gereed om de eenvoudige fchoonheden der
Natuure niet het wonderbaare op te tooien, heeft hét zo
Z5
ver.
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verre gebragt, dat ze het nest van den Aleyon op een
Rille en bedaarde Zee, vlottende , verbeeldde (*), 't
was EOLUS, die de Winden beteugelde, ten wille zyner
Kleinkinderen; ALCYONE, zyne klaagende en eenzaame,
Dogter, fcheen nog van de Zeegolven te rug te eifchen
haaren ongelukkigen cEYX , dien NEPT(JNUS hadt doen
omkomen.
Even gelyk alle andere Fabelen, is deeze Beeldfpraakige
Gefchiedenis , van den Vogel Alcyon , niets anders dan een
zinnebeeld van deszelfs Natuurlyke Historie; en men ver
zich, met rede, dat ALnROVANDIS zyn breed--wondert
voerig onderzoek na den Alcyon beluit, niet aan te merken, 'dat deeze .Vogel niet meer bekend is. De befchryving van ARISTOTELES alleen hadt hem dien Vogel kunneit
doen kennen, en toonen dat het dezelfde is als onze !flvogel. „ De Alcyon," fchryft die . Wysgeer, „ is niet
„ veel grooter dan een Mosch; zyné Pluim adie - is met
„ blauw en gro€n gefchilderd, en met Purper opgeluisterd;
;, deeze fchitterende kleuren zyn vereenigd , en fineleen door
„, elkander op het Lyf, op de Vleugelen, en den Hals.
„ zyn geelagtige Bek is lang en fcherp gepunt (f).'.'
Even zeer wordt de Tsvogel aangeduid door de -vergelyking der 'Natuurlyke Geaartheden. De Alcyon was eenzaam en droevig; dit past op den Tsvogel , dien men altoosi alleen ziet, en. wiens. paarryd zeer kort .duurt. ARxSTOTELES doet zyn Alcyon de Zeeevers bewoonen, maar
zegt' dat by ook de Rivieren hoog op gaat , en aan derzelver
boorden zich onthoudt; nu kan men niet twyfelen of de
Tsvogel der Rivieren laat zich ' ook gaarne vinden aan den
Zeeoever, waar hy alle, benoodigdheden voor zyne Leefwyze aantreft, en wy zyn des verzekerd door Ooggetuigen.
De Tsvogel wordt ons berigt uit Provence , is gaarne aan den
oever der Zee en der kleine Itroomen, welke zich daar in
ontlasten; hy eet van de kleine fchnlpvisfchen, neemt ze
in den bek, en verplettert ze door ze met 'krabt op dc fleenen te fmyten. Fly zoekt ook de groote wormen op, die
aan fignd gevonden worden. Zyn vleesch riekt naar Muskus.
-

(*) ELIANUs

en

PLUTARCHUS

verbeelden het int'iervoege.

FLUT. de Soleaft.

, Lib. IX. Cap. XIV. Ik heb den Bek geelgenoemd, het woord ó x1e.eov , met SCALIGER dus, en
niet door Groeiaagtig, met GAZA vertaalende.
(f)

agtie

ARISTOTELES
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kus (*). KLEIN ontkent zulks, doch by fpreekt alleen vat'
de Baltifclre Zee, en heeft den Tsvogel , gelyk wy, vervolgens
zullen doen zien, zeer flegt gekend. •Voor het overige was
de Alcyon niet zeer algemeen in Griekenland en italic. CHeREPHON bewondert, by LUCIANUS, den zang diens Vogels
als voor hem geheel nieuw. ARISro zLEs en PLINIU3
zeggen, dat de Alcyons zich zeldzaam en zeer ter vlugt ver;
toonen, dat ze met vlugge, vaart rondsom die Scheepen vliegen, en daar op in hun kleine hol, aan den oever, weder,
keeren (t). Dit alles past wonder wel op den Tsvogel, die
nergens zeer algemeen is, en zich fchaars vertoont.
Men herkent desgelyks onzen Ysvogel in de wyze waarop
de Alcyon vischt, LYCOPHRON (5) noemt hein den Dompelaar, die zich, zegt OPPIANUS, al vallende, nederwerpt
en in Zee flort, Van wegens dit loodrecht nedervallen in
't water, noemen, de Italiaanen den Tsvogel •ook l^iombinc.
In deezer voege•, komen alle de uitwendige kenmerken en
zlgtuurlyke geaartheden, onzes. Ysvogels, overeen met den
Alcyon, door, ,&RI$TcTELEs befchreeven. . De Dichters
1eeden het, nest-van den 4lcyon op zee dryven; de Natuur
hebben ontdekt, dar by geen nest maakt; maar-kundige
de eijeten legt- in,liorizontaale gaten aan de Zeecievers of den
kant der Rivieren: .
ye ; Paartyd Ï , van „ den Ní,'cyor - en de Dagen Alcyonici
getjeeten, niet verre. Van den Winterzonnefland gefield,
zyn de eenige, die, niet volmaakt overeenkomen met het
geen wy van den Tsvogel weeten: fchoon zy vroegtydig
paare.n, en voor de Nachtevening; doch, behalven 't geelt
de Fabel gevoegd kan hebben by de Gefchiedenis der Alcyonen, om de zelve te verfraijen, is -het zeer thogelyk, dat 4e
Eaartyd dier Vogelen, onder een veel heeter Lugt(treek,
nog vroeger eenen aanvang neemt; daarenboven hadt men
verfcl illende gevoelens over het fayzoen der Alcyonjche
Dagen. ALUSTOTELES fchryft; dat inde Zeeën van :Grieken-,
land deeze Uagen. niet altoos omtrent den• Winterzonneftand
invielen, dat zulks veel geregelder gefchiedde in de Zee
van Sicilie (*), De Ouden kwamen ook niet overéén , omtrent het getal dier Dagen, en COLVMELLA plaatst dezelve
-

,

(*) Notice jointe aux envois de Mr. GUYS .

op

(t) PLINIUS, Lib. V. Cap. IX. en ARISTOTELES, Lib. V.

fwap. IX.
fig) LYcoPxaoN, in Casfandra.
(i.) ARISTOTELES , Lib. V. Cap. VIII.
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op de talenden van Maart (i): den tyd op welken onze
Tsvogel zyn nest betrekt.
ARISTOTELES fpreekt onderfcheiden alleen van ééne foort
van Alcyon , en het is enkel op eene twyfeizinnige en hoogst
'waarfchynlyk bedorve plaats, en waar hy, volgens de
verbetering van GESNER over twee foorten van Zwaluwen
handelt (t), dat de Natutirbefchryvers van twee Alcyonen
melding maaken : een kleine, die geluid flaet, en een groote, die Rom is: waarom BELON, die twee foorten Willende
vinden, den Riet-Lyster ,voor den Zingenden Alcyon, en den
tsvogel, voor den Stommen Alcyon genomen heeft; fchoon
deeze laat ['ce niet min dan ftom is.
Deeze oordeelkundige nafpeutingen oordeelden wy n00dig, ten opzigte van een onderwerp, 't welk de meeste
Natuurkundigen in het duister gelaaten hebben. KLEIN,
die dit opmerkte, heeft de duisterheid nog vermeerderd,
en de verwarring vergroot , met aan den Tsvogel twee
voor- en twee agter- vingeren toe te fchr-yven : hy grondt
zich op't gezag van 5CHwINKPELD, die in dezelfde dwaalïng verviel ,, en eene verkeerde afbeelding van BELON ,
door dien Natuurbefchryver.,' nogtlsans '-veibetetd , daar hy
de. gedaante van den poot deezes Vogels, welke zonder-.
ling is, zeer wel befchryft: van de drie 'voorvingeren is
de buitenfee zeer naauw met den middellen vereenigd, tot
aan de derde geleding; indiervoege, .dat het flegts één
-vinger fchyne ,'t -welk van beneden een broeden -en platten
voet vormt, de binnenfe vinger is zeer kort, en korter
dan de;' agtervinger.: ' de Pooten zyn desgelyks kort; de
Kop 'is' groot ; de Bek lang., breed aan het grondíluk l,
en aan 't einde fcherp gepunt.
De. Tsvogel . is de -fchoonite van alle Vogelen iii' onze
Lugt(treek; daar is 'er geen in Europa, die - by den' Tsvogel kan haalen in . netheid, rykheid, en •fchitteritig van
kleuren : zy hebben de. kleurfineltingen , van den regenboog:
den glans van brandverwe, den' luister van. zyde; het ge.,
hee.
(*) Zie COEL. RHODIG. Lett. ,Antiq. Lib. XlV. Cap. XI.
ytvoq , door GAZA en NI(j) Lib. VIII. Cap. III. Te zar
rnus overgezet door .Acedonts , ' fchoon Aedón eigenlyk een
Nagtegaal betekent , en het veel beter :s niet GPSNER te leezen 'XEAjl''Yav,, en deeze 'plaats van den Zwaluw te verflaan,:
deWyl ARISTOTELES, in den volgenden regel, afzondertyk beint te fpreeken van den Alcyon als eene verfchillen'den Vogel.
„

-

,
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beele middelde gedeelte van den Rug en het bovenfle van

den Staart , is helder en fchitterend Blaauw , 't welk in 't
fchynzel der Zonne, naar faphier en turkois zweemt: het
Groen • vermengt zich op de. Vleugelen met het Blaauw,
en het meerendeel der Vederen heeft zeegroene tippers:

de

Kop

en het bovenfie van den

Hals

zyn

eveneens

ge-

tekend met de l^elderfte plekken op een hemelsch blaauwen grond. GESNER vergelykt het brandende Rood en
Geel qp de Borst, by den gloed eener brandende koole.
He fchynt dat de Tsvogel afkomftig is uit Lugtftree.
ken, waar de Zon, met een vloed an veel zuiverder licht,
alle de fchatten der rykí}e kleuren ten toon fpreidt (*).
En, indedaad , indien onze Poort van 7'svogels , niet
bepaald behoore tot de Óostlyke en Zuider-Lugtftreeken ,
zal het geheele geflacht dier fchoone Vogelen van daar
oorfpronglyk moeten geagt worden : want, voor ééne enkele foort, welke wy in, Europa hebben, leveren Africa
en Afia ons 'er meer dan twintig op, en wy kennen nog
acht andere •foorten in de heete Gewesten van America.
De Europifche Tsvogel is zelfs in Afa en Africa ver
Tsvo gels, uit China en Egyptcn gezon.-fpreid,vch
den, vindt men dezelfde als de onze, en BELON verzekert
ze in Griekenland en Thracie gezien te hebben.
Schoon deeze Vogels uit de heette Gewesten afkomifig
zyn, gewennen zy zich aan de gemaatigdheid, en zelfs
aan de koude van het onze: in den Winter ziet men ze
aan de rivieren, zich onder het Ys dompelende, van daar
met den prooy weder boven komen: van hier onze benaraing van rsvogel: BETON tast derjialven mis, wanneer by
fchryft, dat deeze Vogels alleen door onze Landen heen
trekken: dewyl zy, als het vriest, in dezelve zich onthou-

den.

Zyn vlugt is fnel en aanhoudend: by volgt doorgaans de
loop der beeken , langs het oppervlak des waters heen
fcheerende , onder het vliegen fchreeuwende ki, ki, ki, ki,
met

(*) 'Er is eene foort van Tsvogel, algemeen op alle de Eilanden van de Zuidzee: wy hebben opgemerkt, dat zyne Pluimadie veel fchitterender is tusfchen de Keerkringen, dan in
Landen buiten de gemaatigde Lugtftreek gelegen, als NieuwZeeland. FoL►sTea , Obfervations à la fuite du fecond Voyage de
coot , p. i8 t• Op de Societeit Eilanden , draagt de Tsvegei
eten naam van Broore.
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met een fchelle ftettl, die de oevers der rivieren doet weergalmen. In den Voortyd heeft hy een anderen zang, dien
men kan hooren, ondanks het geraas der golven en der watervallen. De Tsvagel is zeer wild en vliegt verre weg; hy
zet ' zich op een over 't water hangendén boomtak, om te
Visfchen: by blyft 'er onbeweegèlyk, en befpiedt dikwyls
twee uaren agtereen , het r ogenblik dat 'er een klein visch
voorby zwemt: op deezen prdoy valt by aan, zich- in 't-je
water .laatende vallen , waar by verfcheide feconden blyft,
en 'er uitkomt met het vischje in den Bek, 't geen by aan
land brengt, en op den grond flingert om het te dooden ,
eer by het doorzwelgt. By mangel van over 't Wal
ter hangende takken, gaat hy zitten op een Reen aan den
waterkant, of op den grond zelve: doch , op het oogenblik dat hy een klein Vischje ziet , vliegt by twaalf of vyftien voeten hoog op, en laat zich loodrecht nederval'len van
die hoogte: dikwyls ziet men ook, dat'hy, zich ophóudé
in zyn fnelle vlugt, en onbeweeglyk eenigen tyd op dezelfde
plaats blyft: dit is zyne handelwyze in den Winter, wanieer het troebel water of het dikke ys hem noodzaaken de
rivieren te verlaaten, en de altoos vlietende beekjes te ver
ophouden, blyft by als hangen op de hoog-liezn:byk
twintig voeten; en wanneer by van plaats-tevanyfrio
wil verwisfelen, daalt by neder, tot op één voet hoogte
boven 't water, hy beurt zich vervolgens weder op, en
blyft op nieuw hangen. Dit herhaald en bykans aanhoudend
`bedryf, bewyst ,dat deeze Vogel, om zeer kleine voorwerpen, Vischjes of Infe ten , zich in 't water dompelt, en
dikwyls te vergeefsch : want by legt, op die wyze, groote
einden wegs af.
De. Tsvogel nestelt aan de oevers der rivieren en beeken,
in gaten door andere dieren gemaakt, doch door hem hermaakt; men vindt 'er geringe overblyfzels van Visfchen
en Schelpen onder het flof, zonder eenige gedaante van
een nest: en 't is op dit flof, dat wy de eijeren van deezen
Vogel hebben zien leggen , zonder die kleine draaden op te
merken, waarmede de Tsvogel, volgens BELON, zyn nest
doorwerkt, en zonder in 't zelve die gedaante te befpeuren,
welke ARISTOTELES daar aan toefchryft, 't zelve, wat de
gedaante betreft, vergelykende met een overnaaiglas met
geen langen hals: en wat de (toffe en maakzet aanbelangt,
#tet die Zee- ballen , beflaande uit Zeeplanten in elkander
verward, die men bezwaarlyk kan verbreeken, doch, gedroogd zynde, flukken gewreeven kunnen worden, 't zelfde
;
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de moeten wy aanmerken , ten opzigte van het Halcyonium
van PLINIUS , waar van hy vier foorten opgeeft, en door
zommigen uitgevent zyn voor nesten van den Alcyon; doch
indedaad niets anders zyn , dan onderfcheiden foorten van
Zeeballen, die geen gemeenfchap met de Vogelnesten hebben. - Wat de beroemde Vogelnestjes van Tonquin
en Cochinchina aanbelangt, die men desgelyks voor Nesten
van den Alcyon heeft willen doen doorgaan, zy zyn het
werk van eerie foort van Zwaluwen. , In, de maand Maart beginnen de Ysvogels in hunne Nestgaten te kruipen: het Mannetje zit dan het Wyfje met veel
vuurigheids na. De Ouden hielden de Alcyonen voor bovenmaatig driftig in het paaren, zeggende dat het Mannetje
by het paaren het leeven infehoot. ARISTOTELES wil,
dat ze , vier maanden bereikt hebbende , tot de voortteeling
bekwaam zyn.
Voor liet overige is onze foort van Tsvogels niet talryk,
fchoon zy , volgens CESNEL , zes , zeven, en ook wel negen
Jongen voortbrengen. Hunne leevenswyze doet 'er veelen
omkomen, en zy trotfeeren niet altoos ongeftraft onze Winterkoude; men vindt ze dood op 't ys. OLINA wil dat ze
vier of vyf jaaren leeven: men weet alleen ,dat men ze eenigen tyd leevende kan houden in een vertrek, waar kleine leevendige vischjes in kommen zwemmende hun worden voor
Heer te Amfterdam , verhaalde den Heer-gefld.Zkr
VOSX1AER, dat hy een Tsvogel een geruimen tyd gehouden
hadt in een klein vertrekje, in welks midden een kom was
met kleine vischjes en water gevuld , die de Ysvogel in de
vlugt 'er behendig wist uit te pikken (*)• De Heer D'AUi3ENTON heeft 'er.eenige verfcheide maanden gevoed, door
ze alle dagen kleine verschgevangen vischjes te geeven : dit
is het eenig voedzel, voor dit Gevogelte pasfende: want
van vier Ysvogelen, my den 2r Aug. 1778 bezorgd, en
die zo groot waren als de Vader en de Moeder, fchoon ge.
greepen uit een nest in een gat aan den oever der Riviere,
weigerden twee beflendig, vliegen, mieren, aardwormen,
deeg, kaas, en flierven vin honger naa twee dagen: de
beide anderen, die een weinig kaas en eenige aardwormen
nuttigden, leefden flechts zes dagen. , Wyders merkt
GESNER op, dat men derf Ysrogel niet kan temmen, en
dat by altoos even wild blyft , dat zyn vleesch naar mus
riekt, en niet goed is om te eeten.
-kus
-

(*). Feuilles de VOSMAER, 1769.

Zon.
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Zonderling is het, dat een Vogel, die met zo veel fnelheids en aanhoudend vliegt, geen grooter Vleugelen heeft,
ze zyn zeer klein naar evenredigheid van zyne grootte;
men oordeele daar uit over de kragt der fpieren, tot liet
vliegen noodig: want 'er zyn, misfchien, geen Vogels,
die zo vlug en finel beweegen. De 2''srogel fnelt als een
pyl uit een boog; als hy een gevangen Visch zich laat
ontvallen van den tak, waar op hy zit, hervat hy, neder
menigmaal dien prooy, eer dezelve op aarde-fchieténd,
valt: dewyl by doorgaans op dorre takken gaat zitten,
heeft men uitgevent, dat de takken , waar op deeze Vogels
rusten, verdorren.
Men heeft aan gedroogde Tsvogelen het vermogen toegefchreeven, om Lakens en andere Stoffen te bewaaren en
de Motten af te weeren, de Kooplieden hangen ze daarom
in hunne Magazynen; van hier heeft hy, by zommigen,
uit tegenoverlielling den naam van " Mot- vogel, ook dien
van Dra pier en Garde Boutique: 't kan zyn dat de Muskuslugt de Infecten afweert; doch niet meer dan alle andere
fterke reuk: dewyl liet Lichaam der Tsvogelen ligt uitdroogt,
heeft men beweerd, dat hun vleesch nooit bederft: dan deeze kragten , fchoon enkel ingebeeld , haalen niet by de wonderen, welke Benige Schryvers vermelden; de hygeloovige
denkbeelden der Ouden over den ,,llcyon weder ophaalende.
Hy heeft, naar hun berigt, de eigenfchap om den blixem
af te weeren ; een begraaven fchat te vermeerderen , en ,
fchóou dood, verandert zyn Pluimadie telkens in den ruityd.
Hy deelt, zegt KIRANIDES, den geenen, die here by zich
draagt, bevalligheid en fchoonheid ; by fchenkt vrede in
huis, ílilte op zee, lokt de visfchen aan, en verfchaft eene
overvloedige vangst op alle wateren; deeze Fabelen fireelen
de Ligtgeloovigheid , doch ongelukkig zyn het nier dan Fabelen. — Vreemd, dat men ze verfpreid vindt tot by de Tartaren in Siberie. Men ziet, fchryft de Heer civtELt:I, door
geheel Siberie, Tsvogels, en de Vederen van dezelve worden van de Tartaaren en de Oftiakers , tot verfcheide byge.
loovige einden gebezigd. De eerstgemelden trekken ze uit,
werpen ze in 't water, en bewaaren zoigvuldig alle die boven dryven, zy geeven voor, dat men, wanneer menlnet
een derzelve , eene Vrouw of zelfs haare Klederen aanraakt,
daar, door yetliefd wordt. De laatstgenoemden, nemen de
Huid , den Bek en de Pooten van deezen Vogel , en Iteeken
ze in een beursje; zo lang zy dit befchermmiddel bezitten,
gelooven zy geen kwaads te vreezen te hebben. De Man,
die
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die my dit middel, om gelukkig te leeven, leerde, kon zich
niet wederhouden van traanen te Horten; zeggende, dat het
verlies van zulk een dierbaar pand hem op 't gemis van
Vrouw en Goederen te ftaan gekomen was.— ik verklaarde
hem dat, egter, die. Vogel zo vreemd eene zaak niet moest
wéézen; náardemaal een zyner Landsgenooten my 'er een ,
ivet al zyne Vederen, hádt aangebooden. Hy tlondt hier
over : verteld , .en betuigde, dat, indien by 't geluk hadt
om 'er een te vinden , by dien aan niemand zou .overgeeven (*).

(* ) GMELIN, Voyage en Siberie, Tom. II. p. rr2.

BRIEF VAN DEN HEER LE COZ, OVER
J- EN DERTIG
CACHELOTTEN, OP DE KUST VAN NEDER-BRETAGNE
AAN STRAND GEWORPEN.

„ De dagelykfche ' Nieuwspapieren hebben ons hét opge„ melde Voorval in 't algemeen verhaald; het zal onzen
„ Leezeren., zo wy hoopen, niet ongevallig zyn, hier een
„ br'eeder'en egt verlag aan te treffen. Een Nièuwstyding
en het Berigt van een waarneemer , verfchillen veel."
b1YN HEER!

Ik ben, met veelen myner Landsgenooten, ooggetuigen
geweest van een verfchynzel, de aandagt der Natuurkennerep waardig. 't Is waarfchynlyk een gevolg van den Berken Winter deezes Jaars, welks ílrengheden de Noordfche
Gewesten nog meer hebben moeten gevoelen dan de onze. Ik geloof , myn Heer , dat gy 'er niet tegen zult heb
om deeze Gebeurtenis eene plaats in uw Maand -ben
te geeven. De Visfchen, waar over ik-yverk(*)
ti zal onderhouden, liggen voor een groot gedeelte, nog
pp grand, aan de Westzyde , een vierde myl van Audierne ,
eene kleine Zeehaven in Neder- Bretagne. Zy zyn gefraud
aan een ,Inham., op de Kaart van Bretagne getekend, niet
On 'naam van Caap Estain.
Op Saturdag, den 13 Maart, vomit men aan deezen Inham, op het Zand, veel kleine Visfchen; die de lieden,
daar.
(*). De 1t^ercure de France.
•

- • VI. DEEL. DIBNGELW. N0. 8.
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daaromfireeks woonachtig, wegnamen. dien 'zelfden dag
kwameh 'er, in de Haven van Audierne-, zo veel Bruinvis
fchen, dat men over derzelver aantal verbaasd ftoudt.
Men ontdekte welhaast, dat deeze Visfchen vérfchriklyke
vyanden poogden te ontviugten. Ook zag men een Vaartuig van middelbaare grootte, komenden van Rat, welks.
vreemde wendingen., toen onverklaarbaar,.. naderhand.z_yn.
toegefchreeven aan de vrees die zulk een leger: van Zeedieren heeft . kunnen aaojaagen. — Op Zondag den i+, 's
morgens, omtrent zes uuren, was de Zee zeer hoog en.
de wind flak fterk op uit den Zuidwesten ; een jammerend
geluid, van Caap Elain kdmende,.joeg fchrik, in de harten
der lieden . die drie vierde myl Landwaards in woonden,
Twee Perfoonen , het firand langs gaande,. om. ïlc lí na- éene nabuurige Kapél te begeeven, hier te Land bekend onder den naam van St. Hugen, stonden- geheel verfleb op
dit geluid. Welhaast ontdekten zy , op eenigetr afftantl,
fchriklyke groote Dieren, die. in Zee Bene geweldige beweeging maakten. De Visfchen, door de. golven voortgeftnwd , naderden . het . ftrand ,en floegen , met groot, geweld
met hunne taarten hr 't water, en 't 'gefiás, v4riteerderde
doorhet water,''t geen zy fchuiniende uit ruime blaasgame'
ren in de Iugt fpooten. Op 't gezigt der eérílen, die op'
't flrand klemden, wilden die twee lieden de viiigt 'née
men; maar zy Ronden verilyfd van , fchrik , wanneer zy
op deeze voorgangers eene menigte anderen zagen volgen,
welker aantal en - grootte hunne verfchrikte verbeelding,
buiten twyftl , voor hun oog vermeerdérdé. - Toen de fchrik en he water toelieten', dat men déeze
Visfchen naderde, telde men 'er één- en dertig vats ondérfcheidë grootte. 's Anderen daags gaf men 'ér beriggt van
an .de 1 íeeren van de Admiraliteit te Quuiinr er , c mtrent acht
mylen van de gemelde plaats liggende. Ik kreeg terflond
de weet , en uit de afineetingen, welke Wien déezen .Vi
fchen toefchreef,, oordeelde ik, dat men zich, in den naair
bedroog; ze Sou fleurs of Bruinvisfcl.en noemende.
Den i 5den 's morgens, ging ik derwaards,. en ontdekte
dat her geen Souffleurs, maar Cachelotten waren. eeze
Dieren lêverden een zeer opmerkenswaardig vertoon op.
Verbeeld ti, myn Heer, één- en dertig Visfchen , en . dë
kleinfile vier- en dertig voeten lang, op eene kleine plaats
ingeflooten, en alle op eene vry fchilderagtige' wyzé liggende. Jammer is het, dat de beroemde BUFFON, of iemand zyner geleerde Medearbeideren , geen ooggetuigen
-
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heeft kunnen zyn van deeze vertooning! Welk Bene gele
dien aart, om een wei -genhid,émsfcenva
bekend Zeedier te keren kennen , en een nieuw licht-nig
te verfpreidén over een zo aannierkelyk gedeelte der Natuutlyke Historie !
AITe deeze Visfelien hebben, op 't ftrand, ten minflen
vier- en twintig uuren geleefd. Langer zouden zy 't gehoiideti heb be^ti , ware gebrek aan voedz•l hun onvermyde=
lyk It niet'lgèweest, en hadden de gedaane poogingen,
tegen` 't ëi»eld der hun overmeesterende golven, hunne
kragtén ie t' Uitgeput. Men verhaalde my , dat 'er een ,
'S molgven voor myne aankomst, gettorven was. Des
Máandága avonds, begaven zich dertig menfchen, geloovende dat de• Visch dood was, op denzelveh, waarfchynlik om 'er de huid van af te fnyden. Een der toekykeren, 'vermoedende - dat het Dier niog leefde?, gaf, kwaad=
' árti `• • gee iektr^, een hak. in den ftaart.. De Visch,
tlóot p i' ei ¢t^ fcYi tdde' .zich mei eisfelyk geweld, •
wierp de Pl4enfchen v'áii yn rtig, eenigen in 't water, anderen op' 't ''Iltádd,. bereikte niet zyn flaart eenige naby=
ífaanden , die herwaard en derwaard tlooven , op vyf of
zes "boeten 'afthnds. Gelukkig verteerde zich niemand ,
dat lit hoemenswaàrdi * is•.
Deze ' Cachelotten zyh bykatrs all& Wyfjes : twee hebben,
op 't f}rand liggende', gèwo'rpett, 't geen voorgegaan werd
door ten vervaarlyk getier. lie een bragt twee, de• ander
één Jen vort. Men zegt, deeze Joegen leevende gezien
te hë}bbei 'e 'et 'er by, át 'et twee van zelve in
Ze tprongeh : ydair my bettéft •, - ik' getóof dat ze dob de
golven z ii, uletilégetleept.' Het op 't t}rand gebleeven Jong
is , z+ er w'èl gevormd, liet heeft nog geen tanden, en is
ottttreht• tien voeten • lang. Eenige andere deezer Visfchen
hebben dergelyk vervaarlyk' geluid getlaagen; zy' wierpen
-
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geene,.Jongen, dan hunne buiken kreegen groote openin-

gen,, waaruit ter(tbrd hun ingewand hortte.
Benevens den Heer mnsinEUR , Luitenant-Generaal der
Admiraliteit , die,; in' een ouderdom, waar in de meesten
op niets ' audeis dan 'het neemen van hun vermaak geteld
zyn , , al#ééii í'mak 'fchynt te vinden in Kunt}en en Weetenfchappen'; welke by met een gelukkigen uitflag beoefent, heb ik verfcheiden deezer Visfchen gemeeten.
Geen is 'èr ondc , gelyk ik boven reeds aanvoerde, of
by baalt tíieer • dan 3q. voeten: één was omtrent 44 voeten
Yang. 'Zie hi 'de' Afineetingen van deezen laatstgemelden,
Aa 2
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zo naauwkeurig als wy ze hebben kunnen opneemen van
dit Dier, voor geen klein gedeelte reeds in 't zand geweld. De Staart van deezen Cachelot, lang 6 voeten en 9 Duimen, hadt twee dwarsitaande vinnen, omtrent 2 duimen dik, elk van 5 voeten, 't welk aan den
geheelen Staart de breedte van io voeten geeft.
Vary den wortel van den Staart tot het einde van den
Bek, maten wy ;7 voeten en 7 duimen.
De Oogen, agter aan den Kop geplaatst, een weinig op zyde,
zyn zeer klein, naar evenredigheid van het Dier, zy fcheenen omringd met een kring van omtrent 3 duimen, als
van eene fyne en kaale floffe: zy than 8 voeten en 6 duiuien van het einde des Beks. Boven op den Kop, een
weinig ter flinker zyde, is een Opening of Blaasgat., van
omtrent 6 duimen , waar uit dc Visch het water Ot op
eerie groote hoogte blaast. De Bek, onder aan den ver.
vaarlyk grooten Kop, zich niet dot het agteríte gedeelte'
uittrekkende, is omtrent 6 voeten lang; en is van- binnen
Vervuld met een zeer dik flak vleesch, 't geen ons bleek
de Tong te zyn. Deeze vleeschklomp fcheen van den beginne af tot verderf over te íláan', en verminderde zeer
veel, in grootte. De Onderkaak alleen is van groote'Tándeii
Vborzién, en in de meeste krom , naar gelange zy die p er iïï
den Bek ílonden; zy bellaan de beide zyden van de Kaak,
het getal is oingelyk in onderfcheide Visfchen. Ik heb 'er
^n een 6o geteld, dan. het doorgaande getal wis 48 of So.
[let Boven-kaakbeen,. heeft in de meesten , alleen gaten,
tegezi over de Tanden in de Onderkaak. By eenigen troffen wy ook Tanden, doch zeer kleine, witte en platte, in
de Bovenkaak aan , zy Raken niet meer dan een linie buiten 'hét tandvlecsch. De Kop is plat op de zyden: de groot
breedte, boven op, neemt na beneden af tot aan de On- -íte
derkaak, die, in het door ons gemeeten Dier, ílegts 8
duimeis beneden breed was , en 4 duimen aan het uiterfte
van den Bek. Op ;o voeten van het voorfte van den
Visch, hadt by, te weder zyden , 2 Zwemvinnen, 3 voeten lang en duimen dik. De omtrek des Lyfs was, op
'c breedlle gemeeten, S4 voeten en 8 duimen. In it opzigt verfchillen de Cachelotten , door ons waargenomen , zeer
veel van die wy befchreeven vinden in de Encyclopedie Meihodique.
Zeer bezwaarlyk kan ik u een denkbeeld geeven , van den
ind'rull op my gemaakt , door het vertoon van één- en der-
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tig zulke groote Visfcheu, verzameld in Bene plaats, ten
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hoogflen honderd fchreeden lang en veertig breed. Deeze
opeenhooping dcedt ze ons, misfchien, minder lang, en
minder groot , voorkomen. 't Is alleen door ze te meeten,
dat men een recht begrip van derzelver grootte kan krygen :
hierom geloof ik, dat men van deeze Zeefchepzels , in Zee
gezien , geen ander dan een zeer onvolkomen denkbeeld
kan vormen.
De Huid van den Cachelot is hard, zwart op den Rug,
wat helderder aan den Buik. Het eer{le bekleedzel laat
zich gemaklyk afligten , het droogt fchielyk, en vertoont
zich als eene floffe, niet onbevallig voor 't oog en zonder
flank. Het vet of fpek van den Visch, 't geen onmiddelyk onder de Huid gevonden wordt, is aan den Rug tusichen de 4 en 5 duimen dik,aan den Buik één duim minder. Het vleesch is roodagtig,.niet ongelyk aan dat -van
een Varken. Aan den Staart is het vet en mager gemcngeld, even als het lekkertle fpek. Eenigen der Kustbewoonderen hebben het geproefd, en vry goed van !'maak
bevonden; anderen hebben het vet, op 't flrand uitgelonpen , verzameld , en 'er, zo men my 'er van zegt, goede
nagtlichten van gemaakt. Ik zag dat een hond het met groote graagte , als een lekkerny , op at. Deeze Visfchen fehynen
keer veel, zeer heet, en met water onvermengbaar bloed
te hebben: het_ vloeide, by ftraalen uit de Lichaaumen. De
Zee féheen, geduurende de vyf uuren, dat ik my op` 't
ftrand bevondt , alleen baaren vol bloeds op te werpen.
Opmerkenswaardig is het, dat alle deeze Visfchen Wyfjes waren. Dit heeft eenigen doen beweeren, dat zy na
ftraud gedreeven, en daar op geraakt zyn, om de vervolging der Mannetjes te ontgaan, die , gelyk zy beweeren,
de Wyfjes nazitten om de Jongen op te Beten. Dit ge.
voelen komt my ongegrond voor. Myn denkbeeld en mytie gistingen hier over zouden hier .te veel plaats beffaan.
ik bemerk dat myn Brief reeds lang genot 'is. Men is
tegenwoordig bezig met deeze vervaarlyke Lichaamen aan
!}ukken te fnyden. Tot myn groot leedeezen kan ik 'er
niet by zyn, om de ontleeding by te woouen, en het inwendig geftel der thans uitwendig befchreevene Cachelotten te befchouwen. Niet te min zal ik myn best doen ,
om de beste narigten te bekomen : en 'misfchien ' zullen
deeze my in Raat (lellen, om , met eeniger behulp , 'er eene Verhandeling over te fchryven , die der Natuurkundigen
aandagt verdient.
Ik ben , enz.
BEAa 3
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EEDENKINGEN OVER DE EYKO}4EN6E VOORDEELSN , ONTSTÀANDE UIT DE KENNIS DER ,OUDS SCHRYVEREN p
IN DERZELVER EIGENE TAALE.

(Uit het Engelscli.)

Nam catera, neque temporum ƒtint-,neque cetaium omizium,

neque locorum; at haec fludia adolescentiam alunt fenectutem
oblect ant ,fecundas res ornant , adverfis perfugium ac folatizum
prcebent ; delectant domi, no impsdiunt fors , p;rnoaant
nobi ccum, peregrinantur,, rusticantur.
c l c E R 0, pro 4rchia.
,

;

anneer wy het oog flaan op den llgemeenen, geest van
Wtraagheid
, in oefening en gezetheid op uitlpanning,

zo natuurlyk der Jeugd eigen; en, misfchien, al te zeer
gekoesterd door de heerfchende grondrègelen en aangenomene gebruiken onzer dagen, blykt het voor ieder een
Ruk van ertlffige opmerking te zyn , ,te óverwee$en , hoe
het bykome, dat deeze zwakheden onzer natuure zo alge
bekomen hebben; en welke de bestge--mendovrha
fehikt(lë en kragtdaadigífe middelen zyn om derzelver voort
te fluiten, en dus ook de verderf dreigende gevolgen-gan
af te weeren. Dit veld zou nogthans te wy4 zyp, .om,
in eene korte Proeve, af ie loopets. Eenig weinige Bedenkingen, nogthans, zullen niogelyk, met voordeel kunnen gemaakt worden.
In de eerfle plaats mogen wy hier aanmerken, dat een
hoofdoorfprong der jammeren, welke wy bekiaagen ,, gezogt moet worden in de aanmoediging, die ze gevonden
hebben by derzelver gefaagenfle tegenílreeverén., die ongelukkig het flak verkeerd inzagen, en verkeetde middelen
te baate namen. De pad.ei , langs welken men tot Wee*
tenfchap en \Vysl;Ieid geraait, kwamen den zgdanigen,
die ze bewandeld hadden , lang, .verdrietig en hobbelig,
voor, met veele doornen bezet; dit bewoog hun, piX ie•
ver. voor de, .belangen der Geleerdheid en het bevorderen
.der befc,haavende Letteren , den toegang tot den Tempel
van MINERVA zo gemaklyk te maaleen als eeiigzins moge
-jykwas.
Van hier de veelvuldige plans, om de verkryging van
de eerfie beginzelen der Letterkunde zo . behaage)yk te
maa-
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intaken als kolt gefchieden , en al fpeelende eins "tot het
aankweeken onzer vermogens op te leiden. Van
nier de uitwendige en vreemde hulpmiddelen, door den
Onderwyzer te baat genomen. irly leerde zynen Kweeke^ingen de Letters op een fpeeibord; hunne eer- en winzugt kreegep belang by de ontdekking; doch het natuur.
lyk. uitwerkzel -bier van was., dat de kundigheden, welke
by voornaamltyk .avensehte in te boezemen, eerie mindere
waarde kr^eagen in 't oog zyner Leerlingen, die, door
zulk eerie ,handglwyze , in 't begrip vielen om ze in de
tweede plaats te ítellen, of aan te merken als middelen
tot het verkrygen van -gewigtiger en aangelegener einden.
Van hier desgejyks de algemeens neiging, om de
beginzelen der We, etentchappen in korte Begrippen te brengen , ten einde ze fchielyker in het .geheugen zouden kunnen gedEukt, en gemaklyker in 't gelee bewaard worden,
maar deze pooging hadt een veel geringer uitslag, dan de
mop haarer te wer itelleren zich verbeeldde : zy vonden de
fle ing van HORATIUS :
-

-

------- Brevis esfe iaboro ,

Obfcurus fib I
_Door kort ate willen zyn word ik duister, eene waarheid van
,ecnen al te hardnekkigen aart , om verzet of door kunílenaaryen geleenigd te kunnen worden.
Men moet erkennen, dat de langduurige en onvermoeide
bevlytiging , noodig om ons voor waare Geleerdheid vatbaar te maaken, dat de ftngheid, onkunde en -ítrengheid,
der geenen , wien het :leerwaren der serge beginzelen dikwyls wordt toevertrouwd, meer dan genoeg zyn, om onze
,aannaderingen vol fchrooms te doen worden , en onze
voortgangen te vertraagen. Hoch , dewyl zwaarigheden
vreeslyk zyn in haare eigene natuure, en on8verkomely.k
-kunnen worden door de verkeerde handelwyze onzer leids.
lieden, volgt in geenen deele, dat men die zwaarigheden.
als . geheel imodioos hebbe te verwerpen. Een weinig
Menschkunde kan ons t;ar►dtaselyk overtuigen, dat wy onze verkrygingen .dikwyis waardeeren naar maate zy moeilyk
geweest zyn , en in evenredigheid met ht aantal der hinderpaalen, die, vóór derzelver bezitting., moesten uit den
weg geruimd of te boven gekomene worden. Neemt de
zegepraal eens Overwinnaars niet toe door het gevaar en de
unoeilykheid der volílreede•n krygs ? Schat een Minnaar
Aa 4
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zyn mintriomph niet grooter als by veel tegénflands outmoet heeft, of van de koelheid zyner Minnaresfe , of `van
andere bykomende om[tandigheden ? Zyn in de wereld die
bezittingen , welke wy verkreegen hebben door arbeid eri
moeite, ons niet dierbaarder dan die ons aankwamen by
erfenisfa of andere toevalligheden van dien aart?
- Het behoort niet tot myn tegenwoordig plan, eene al=
gemeene waàrdeering van de Ouden op te maaken, veel
min hunne Werken met die der hedendaagfche Schryveren
te vergelyken. Beiden hebben zy mogelyk hunne uitmuntende hoedanigheden en gebreken ; beiden een regtmaatigen eisch op onze aandagt en hoogagting. Ik heb thans
alleen voor, op te merken , dat , fchoon elke vordering,
voorheen enkel te verkrygen door de kennis der doode
taalen, nu te bekomen zy in de leevende taalen, nogthans
de hebbelykheid van aandagtig opletten verkreegen, in het
nanleeren dier Voertuigen der Weetenfchappen, verre van
noodloos is. " In tegendeel, -zy zyn misfchien het eenig gefchikt tegenwigt , om die uitfpatting, vergetelheid , en los
te weegen : die, wanneer zy niet voorgekomen en-heidop
tegengegaan worden, naar alle waarfchynlykheid, ons ge
lang zullen vergezellen , en invloed hebben op-helvn
elk gedeelte onzes gedrags. Om aan 's Menfchen Character die vastheid en befftendighéid te geeven, welk vereischt
wordt in onzen tegenwoordigen Raat, fchynt het noodig,
dat onze vermogens , door arbeid en moeite ópgewekt ,
door aanhoudend en hervatte beoefening verfterkt worden.
'Er is een zeker tydperk onzes leevens , waar in de
werkzaamheden der ziele zeer veel van liet werktuiglyke
-hebben , wanneer zy indrukken krygt en behoudt, niet
door eenige innerlyke uitmuntenheid der voorwerpen zelve;
maar enkel om dat de voorwerpen 'er zich voor vertegenwoordigen. Op de oorfpronglyke indrukzels der zinnen
volgen de uitoefeningen (indien zy het dien naam mogen
draa en ,) van plaatslylt geheugen. Wanneer deeze hoogstnutte bekwaamheid eenen genoegzaamen voorraad van
ftoffen verzameld heeft, overziet het Vertand denzelven,
fchikt,.vergelykt, en vermeerdert dien door nieuwe denk
welke ontftaan uit eene nauwkeurige-beldnfuit,
en getrouwe opmerking van derzelver overeenkom ten en
verfchillendheden. Maar, indien de indrukken niet
fterk en herhaald gevoeld zyn , zullen zy geene tekens in
't Geheugen naalaaten; geen beftaan hebben dan in derzelver onmiddelyke bevatting; zy zullen te vlottend en te oogen,
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genbliklyk weezen , om tot welwikkende vergelykingen en
langzaame gevolgtrekkinge r des Verllands te dienen. Hoe
gewoon is het in de Wiskunde te zien, dat een Leerling,
die in één oogflag het betoog begreep, 't zelve vergeet
zo ras by zyne bogen afwendt van de frgouren , die 't zelve hem deeden bevatten; terwyl ,een ander, die van ftap
tot flap voortging, het onuitwischbaar in zynen geest gevestigd houdt. Ik heb deeze voorbeelden bygebragt
om op te helderen, dat, terwyl wy ons enkel bevlytigen
om ons de Voertuigen eiken te maaken , door welken de
Ouden hunne bevattingen en ontdekkingen vereeuwigd
hebben , wy ook voor een goed gedeelte die bevattingen
en ontdekkingen , als 't ware indrinken en behouden. De
denkbeelden en vorderingen, daarentegen, welke tot ons
komen door het kanaal der leevende Taalen, zyn niet alleen voorbygaande en vlugtig in derzelver ` duur; maar,,
door het gemak, waarmede zy in het gemoed komen, zyn
ze 'desgelyks zeer bepaald en oppervlakkig. Waarom is
de Oude Geleerdheid zo uitgebreid en duurzaam geweest,
dan om dat de Taalen , die dezelve begreepen , algemeen
verftaan wierden, en niet langer onderhevig waren aan die
nieuwigheden , voor welke onvermydelyk' ieder leevende
Taal bloot (laat? Woorden zyn aan de denkbeelden niet
gehegt door de natuur, maar door bevestigde hebbelykheid
en fleedsduurende zanienvoeging. Uit deeze willekeurige
verbintenis , en , om dat de woorden van Benige Taal in
aantal veel te kort 1chieten en ongenoegzaam zyn tot het
bevatten der dingen, welke zy behooren ui4 te drukken ,
moet het onvermydelyk voorvallen, dat•gelykfoortige denk
aangeduid • worden door hetzelfde woord. En ver-beldn
woorden en fpreekwyzen dus dikwyls van den eenen-mids
in den anderen zin verwandeled, is de gelykheid dikwyls
zeer verre te zoeken : dewyl de trappen , welke zy doorgegaan hebben „van derzelver oorfpronglyke meening,'tot die,
waar in wy ze gebruikt vinden, menigmaal geheel verlooren
zyn. Daarenboven moeten deeze gclykheden, daar ze niet
naauwkeurigheid en oordeel , door kundige lieden opgemaakt, doch, volgens de algemeene bevatting, of de toevallige ' zamenvoeging der dingen, opgemaakt worden , niet
zelden . duister en zomtyds onmogelyk te. ontdekken zyn.
Deeze zyn, ondertusfchen' de eenige ongun{lige veranderingen niet , aan welke leevende Taalen onderhevig zyn.
Straattaal en geleerde gemaaktheid fpannen zamen om dezelve te benadeelen. De dwaas en de fchoolvos hebben
Aa 5
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ze even zeer in hunne magt. De tusfchenkorflen van

Smaak. en Oordeel zyn zwak, traag en gaan by trappen.
Daarenboven., wanneer zy, tci laattten,, hun oogmerk bereikt hebben, in eerie Taal te vormen, en aan dezelve
alle fraayheid , wielluidenheid , rykheid en klem, waarvoor
ze vatbaar is, by te zetten, houden zy 'er niet langer het
opzigt over met die zelfde waakzaamheid. Zy worden ge
werkloos. De Taal, nogthans, is niet bepaald,,-rusten
maar in eene geduurige omwenteling, door het affchal etl
van oude en het fineeden van Nieuwe woorden, ipreekwyzen en taaleigenfchappen. Éene Taal heeft, even als het
Menschlyk leeven , haare kindsheid, haare manbaarheid,
baare verzwakking, haar verval.
De bygebragte waarneemingen zyn zo. duidelyk, dat het
geheel overtollig zou veezen , dezelve op te helderen en
te bevestigen, door voorbeelden, ontleend uit oude of hedendaagfche Taalen. Het . gebruik , waar toe ik dezelve
wil doen dienen , is, daaruit aan te .toonen , hoe ondoenlyk men het zal vinden voor iemand, die ílegts éCne Taal
verftast., de verfcheide Tydperken vin derzelvei' vordering
te .bepaalen; de oorzaaken der voorledene veranderingen
na te fileuren , of, uit de overeenkomst of andere bmflandigheden te berekenen, welke verbeteringen in het toekomende kunnen gemaakt, en hoe op de kragtdaadigfte wyze ingevoerd worden. Doch, eer wy onze eigene Moeder
recht zullen kennen, zullen wy bevinden, dat ons-tal
veele en zeer moeilyke ontdekkingen te doen (laan, welke
wy niet kunnen ontwyken. Te weeten, „ dat een Werk„ woord met het Naamwoord in Getal en Perfoon over,, eenkomt," fluit noodwendig de denkbeelden in van een
Werker, van een Bedryf,, en van eene betrekking tusfchen
die beiden. Hoe veele redenkunflige verrigtingen moet het
verfland volvoeren; welke afgetrokkene wysgeerige nafpeuringen moet de Schoolleerling doen, eer by met verfland
deezen eenvoudigen regel kan opzeggen. Een Toevoege
woord komt met het Zelfilandige overeen in geflacht,-lyk
in getal, en naamval? Moet by geene onderfcheide denk
hebben van zaaken en van derzelver hoedanig ie --beldn
den? Moet by niet ontdekt hebben, dat het eene rot het
andere behoort, en dat geene Taal verflaanbaar kan zyn,
zonder deeze betrekking in agt te neemen, en uit te druk
-ken?
Ik weet men zal hier op in 't midden brengen , dat deeze Taalregels, doorgaans, op eerie werktuiglyke wyze herhaald
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hàáld en toegepast worden. .Ik ontken de mogelykheid
niet var} een ipraakkunifig beweegend werktuig. Gelykheid van uitgang, of .de nabylleid der tot elkander b.eh.00rende woorden, kan in eenige dex eenvoudig[}e zamenRemmingen en beheerfchingen een kleine Schooljonget^
recht Been antwoorden ; doch het is alleen, in doorlteekende eenvoudige gevallen, dat zulk een wei!k..tuig met
draaglyke nauwkeurigheid kan .gaan. Wautloer 'de ,,zamen *
voeging Ingewikkelder wordt, en de ',buiging der ,woórden
eene grootere verfcheidentbeid aanneemt, ,nlóete wy., eer
wy kennis kunnen kry eng van de. betrekkingen welke zy
tot elkander hebben , de noodzaaklylcheid ?voelen van het
beftaan dier betrekkingen, en gevolglyk de nituurjyke betrekkingen begrypen onzer denkbeelden., 'waar op, die der
woorden xot elkander gegrond zyn; anderzitis zou onze
werf;tuiglyke Spraakkunftenaar duizend verkeerde antwcxtd n geeven voor één recht.
Aoth onze jonge Taalleerders zyn zo zeer geene loutere 'naapraaters., als men ze doorgaans aanziet. Ik ging
eens de Laty^afc1ae School, in eene nabuurige Stad, bezoeken, met geen ander oogmerk dan om de jongens, indien
zy het wel maakten, een halven vryen dag te bezorgen.
1V.anneer zy, volgens de wyze hun voorgefchreeven , de
woordfc^iikkingen zeer wel opgegeeven hadden, vroeg ik
naauwkeuriger over de natuur en de kragt van de onder
kwamen hun-fcheidlnrSpakue;dvgn
nieuw voor; zy twyfelden , en zwoegen een poos ; doch
ik, bevond, tot :myn genoegen niet min dan tot myne
verwondering, dat, toen zy antwoordden, de opgegeevene bepaalingen naauwkeurig„ of ten naasten by, dezelfde
betekenis hadden met die, der beroemdtte algenieene Spraak
Letterkunde! — Maar, indien-kunfteilydpr
men veronderltelt, dat deeze verkreegen moeten worden
door middel van eene enkele hedendaagfche Taal, op hoe
veel verfchillende wyzen zullen zy niet moeten worden
uitgelegd, eer then ze verlaat , .ets hoe dikwyls herhaald,
,

;

eer ze zyn ingedrukt?

Het verdient, desgelyks, in opmerking genomen te
worden ,,.dat geene Hedendaagfche 'Taal haare rykdommeu
flit zicháelven ontleent. Alle de Kunstwoorden, daar in
gebruikt, zyn 'er met de \Veetenfchappen in overgegaan.
aar -beneven hebben de Handel, en de noodwendige gemeenfchap tusfchen verfchillende Volken, medegewrogt,
om .elke Taal niet woorden, niet van eigen herkomst, te
vet-
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verryken. Tot dé weezenlyke kennis van den oorfprong
en het eigenlyke gebruik der vreemde woorden, heeft de
Inbooreling van Benig Land geen ander hulpmiddel dan
Taalmeesters en Woordenboeken. Hoe fchraal , hoe bewerklyk, en hoe onvoldoende tot het weezenlyke einde
dit laattte hulpmiddel is, kan niemand in twyfel trekken,
die de onkunde en onoplettenheid der meeste Woorden
ontdekt heeft. Maar, eens toegedaan-boekmarn
zynde, dat zy ons al het licht, 't geen wy verlangen, ver
zal, nogthans, de moeite, om altoos tot dezel--fchaen,
ve de toevlugt te neomen, bykans even zwaar, veel onaangenaatner en min voldoende gevonden worden dan liet
leeren der Taaie zelve, uit welke die vreemde woordeis
ontleend zyn. Uit al het gezegde is dan openbaar , dat
leevende Taaien altoos ongetrouwe en ongenoegzame
Voertuigen van kundigheden geweest zyn en zullen weezeil. Ongetrouw, ter oorzaake van de veelvuldige
veranderingen , waar aan zy onderheevig zyn. — Ongenoegzaam , dewyl zy alleen de denkbeelden, welke zy bevatten , op eene zeer onvolmaakte wyze kunnen verfpreiden buiten de Landen daar ze gefprooken worden.
Men voert ons zeker hier de Vertaalinge te gemoete,
als een gefcliikt middel ter voorkominge van dit gebrek.
Doch ik wil hier alleen vraagen , of de bekwaamheden der
Vertaaleren ;altoos geëvenredigd geweest zyn aan de taak,
welke zy op zich namen, en voorgaven te volvoeren? In
enkele Verhaalen en Gefchiedenisfen , moest een Overzet
er een elendige hals weezen, indien hy de denkbeelden-t
van het oorfpronglyke Werk niet kon overbrengen.
Maar, in V sgeerige nafpeuringen, zal het dikwyls gebeu.
ren , dat de oorfpronglyke woorden den Overzetter de tusfehen beide komende denkbeelden, welke de redeti zanienbinden , en waar uit de gevolgen getrokken worden, niet
opleveren. Jaá, fchoon een Vertaaler de volle kragt eerier
bewysreden voele, is het zeèr mogelyk, dat hy zich niet
in -[laat bevinde om dezelve in zyn eigen taal uit te drukken, zonder zulk Bene maate van duisterheid en langwylige omfchryving , dat de klem des betoogs grootendeels
verdwyne. Wie deeze Stelling eenigzins in twyfel mogt
trekken, zal dien twyfel welhaast kunnen afleggen, als by
het onderneeme om zelve een der redeneerende (lukken van
A RI ST o TE L r s over te zetten , of naagaat, met hoe gebrekkig eenen uitgag de Latynfclie Vertaalers van de Schril_
ten diens Wysgeers, hoewel Mannen van uitl}eekende be_
k vaani,
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kwaamheden, hunne onderneeming volvoerd hebben. _
Doch , indien de zin van enkel onderwyzende Vertoogen
by de Overzetting verlieze ; wat moet 'er dan van de
Overzettingen worden , van flukken , wier weezenlyke en.
hoogl}e , volkomenheid bel}aat in 't Vernuft., waar mede
zy gefchreeven zyn? Ik meen Werken, die,tot het Hart
en tot, de Verbeelding fpreeken. Hoe zeer vervliegt defyne geest, de onuitl'preeklyke kragt, welke de ziel van
zulke opttellen uitmaakt , onder den arbeid der Overgie-,
tinge , zelfs dan wanneer men toetlaa dat de Vertaaler
dezelfde bekwaamheden voor het hartroerende, denzelfden
fmaak en dezelfde Geestdrift bezit , welke den oor
bezielden. Men heeft .een flerk ver--fpronglykeSchv
moeden tegen de volkomenheid van ,ellre Overzetting_ vau
deezen aart; en het valt bezwaarlyk zich te verbeelden
dat een Man, bewust dat by bekwaamheden bezitte om
oorfpron glyk te fchryven, zich, zal .v,er»ederen tot den laagen en faaffchen arbeid, om de denkbeelden van een ander uit te drukken. Het ware te wenfchen , dat deeze
aanmerkingen , opgemaakt uit de hefchouwing van den
nart der 'zaake zelve, min gelaafd wierden door de bewystbukken der Ondervindinge. Wat my betreft, ik moet
bekennen, dat my, in eene meer dan twintig jaarige boeken
oefenitlg, het grootfte gedeelte der Overzettingen, welke
my in handen vielen, zeer gebrekkig, en weinige, zeer
weinige, met het oorfpronglyke op, eemgen draaglyken voet
te vergelyken waren.
Leezer's, derhalven, die geen andere dan hunne Moedertaale kennen, moeten zich vergenoegen niet de Schryvers, die in dezelve gefchreeven hebben, of met zeer on
volkomene denkbeelden van vreemde Schryveren , wier
Overzettingen zy ontvangen. Maar zy, die andere Taalen leeren, zullen niet alleen hun fmaak verbeteren,. er,
hun oordeel fcherpen om te kunnen fpreeken over de eigenfchappen en fraaiheid van hunne eigene, en teffens
van de oorfpronglyke betekenis der vreemde Woorden ,
daar in overgenomen, veel beter , en , misfchien, veel
gemaklyker, een regt begrip vormen , dan door het gefladig raadpleegen der Woordenboeken. Want, fchoon die
arbeid, noodig zy om andere Taalen te leeren, is het een
arbeid, welken wy te ligter ons getroosten, naardemaal
wy dien voorzien hebben, .en bewust zyn van de noodzaaklykheid; terwyl wy in het vermeerderen der kennisfe
van onze eigene Taal zulk een arbeid, of geheel verfmaaden ,
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den, of aanmerken als een der onaangenaamlle middelen,,
1\let één woord, door
welke wy kunnen gebruiken.
met al te veel- drifts de zwaarigheden te willen wegneemen,
èti de Zogenaamde overtolligheden der Geleerdheid af to
fiiyden, wordt de Ziel verzwakt, beroofd' van die werk
edele veerkragt, die geduurige infpanning,-zamheid,
noodig, om niet alleen in de kennis van woorden, maar
ook van denkbeelden en naaken, te vorderen. Wy m'aaken
den kring der kennisfe zeer beperkt, eri de' middelen tot
derzelver uitbreiding wisfelvallig en onzeker. Want, indien Leevenc e Taalera beperkt zyn tot de Volken',, onder
welken ze getprooken worden; indien zy nooit bepaald zyn,
maar Reeds veranderen, moet ook de kennis , welke zy
tragten mede te deelera , met dezelfde gebreken behebt
weezen.
't Is , misfghien , aan de vastheid der Oude '`aalets ; dat
wy de duurzaamheid der oude Wysheid en:.der2elirer alge.'
meene heerfchappy moeten toefchryven. D Hedendaag4
fchén waren hier van zo zeer overtuigd, dat,- zints'de eerfe hérftélliug der Geleerdheid in Europa 1 tot' een Vry laat
Tijdperk, .ailé&s, wat' eenigzins de aandagt _der Geleefde Wereld verdiende, in 't Latyn gefchreeven wierd. Men leerde
het Latyn reeds zeer jong, het maakte geen gering gedeelte
der School-oefeningen uit, zich te benaar[tigen om die Taal
nauwkeurig en vaardig te fpreeken en te fchryven.• Nie-i
hand werd geagt den' naam van Sc-hryver te mogen dra .
gen,, of by noest zyne denkbeelden eigenaartïg,- duidelyk,
en fraáy weetén uit te drukken iii 'die Taal: niet' alleen om
dat dezelve ryk, kragtig, en naar de ftiptfte' regelen der
fpraakkunfte gefchikt was; maar ook, dewyl dezelve niet
meer onderhuig' zynde aan die veranderingen , welke' het
onverdiydelylz lot' zyn der leevende Taalen , de kundigheden aan die Taale tó'évettrbuWd , zich onder' haatè b*fcherming uitítrekten tot de verafgelegenfle Landen',' en overgebragt tot dé laatíte Tydperken,.
Wat zuilen wij` date zeggen van die Hoogëflhodlen en
ándére Nvveek'plaatzen der jeugd, voorheen dc getróuvi^è
Voedllers van ' Taalgeleerdheid, doch welke zulks nu ge=
heel verwaarloozen, en de Lesfen eeewen in de Landtaal
Ie- (*^ . -r---- Ons is niet onbewust, welke redenen men
-

;

aan(*) Men weet hoe zeer dit in Duitsclland de overhand neeme; en , het, gaat ook op veele Hoogefehoolen in Schotland iti
zwang, 'tot' geen gering verval der Latynfche Lettetkunde.
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naiivoero- om deeze veranderde handelwyze te billykén en
te verdeedigen; De Heeren, die hun belang vinden by deaelve; berigteïl- Ons,- dat de Oefenplaatzeri, zins dit werd
ingevoerd , veel meer bezogt worden ; dat de , algemeene
bronnen van kennislè veel toeganglyker zyn, en de %Vee
veel wydt uit t1rek èncfi i vz rheeii.
-tenfzrèIi
Maar, fchoon de nieuwigheid een meer dan g ewoon aantal van Jongelingen trekke, om dle léslb by te wonnen,
fehoon het. gemeener en meer naar cie mode mag. moorden,
Op' de ppét Vlakte der Geleerdheid te zweeveri , en met
het uitekt#e, der lippen uit den Piérftheta bron té. drinkëni;,
wie zal beweeren, dat men algemeéner ter diepte.van Ge
teugen pit dien,broa-lerdhing,améertisf
neeme ? Mie- llflnude-houdetl, dat rle gemeenfchap.tnsfchen
Geleerde Volken met dezelfde gemaklykheid kan onderhou.
den worden? Zal iemand zelfs vanverre durveii aanduiden,.
dat Kweekelingen, op deeze gemiktyke wyze: opge gr ';
uitt'huntie Letteroefeningen genoegzame vastheid karygen,
óm Hunne b'egrippei te bepaaieh, hun hart tg `beftuuretï,
hun OhracR'ér op eene behoorelyke wyze te vorineni Strekt
de onwederfpreekbaare Leermeesteresfe , de Eivaarenis , niet
to dat, de Ziel, zo ten opzigte van haare Verban
digC -als; edè^yke.Vermogerns, verzwakt, naar,gelnge..van
cie toegeveiíheden , ten, hagxen- opzigte gebruikt 4Vor genre;
kwalyk geplaatste zagtbeid der Ouderen en Leermeesteren-- Om kort gaan, het fchynt my tere eene uitgemaakte zaakte weezen,.dat, indien wy,onze Zielvermogens met eenen
gew.eiischten uitslag willen aankweeken, ze te werk geféld mdeten -worderi in zodanige,'nafpeuringen als kunnen
íirekken -, om' d iet volkomene- krágt op te Wekken en ze
geheel' ten arbeid te vormen. Indien het mogelyk is , moet
men zorg draagen , dkt het denkbeeld , van de volkomenheid`
bie ikt ,te hebben, geweerd blyve. Dit'begrip veroorzaakt;
gene ontydige, en gewaande ryphèid. Van hier die. flikker.
lichten, -welke een oogenblik ichynen, en niets dan- rook
nala^teu1 De Beelden-, het Verftand- ingedrukt, moeten ,
even'.al5 die in Reen of metaal gefneeden,. om duurzaam
te weezen, diep zyn, met nroeite en met herlàaalde poogiu^
gen :genaakt wórden.
Over 't geheel mogen wy, uit al het gezegde, afleiden,
dat', indien 'Letterbezigheden en Geleerde onderzoekingen
éigenaatige voorwerpen zvn van der Menfchen bevlytiging, dë tyd befteed in het leezen der Doode Taaien, zelfs
Qnder in aanmerking te nee men, welk een voorraad van
,
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hoogfchatbaare kundigheden daar in ligt opgelooten,.we!
verre van kwalyk befteed en - als onnut verfpild zy aan
te nlercn , gelyk zommigen ,. de zaak niet diep genoeg
inziende, te; voorbaarig betluiten.

AANMERKINGEN, OVER DEN SCHRYFSTYL.

Hoe veel, ,hoe perk wordt 'er over den. Schryfftyl getwist.
Ieder Schryver g eeft aan den zynen de voorkeus, boven
dien van ande re n. Hier over bchdeven wy ons in geenen den-'
Je te. verwonderen, als' wy eenigzins agt geeven, op de wyz'e
van' liet' -vormén • onzer 'ddnkbeeldeíi.
elke tahl, komen de woorden niet
` t dan zeer onvolmaakt
rnet, onze denkbeelden overeen , :bovenal -wanneer wy zedély$e ; afgetrokkene,' en zamengeflelde denkbeelden zuilen trite
drukken. Het begrip, 't, welk wy daar, van vorrhen,is leevendig,'en'.naauwfkeurig•; Wanneer wy het op 't papier zullen breit -,
gen, kiezen ,wy de ,woorden, welke, ons de gemeenzaamfre.
zyn , - en • wy het gefchiktile oordeelen , om het begree pene uite drukken..' ' maar die woorden zyn veel bepaalder dan onze
gedagten. ' De Leezer vindt het gefchreevene te onbepaa'ld.
Zyne Vèrbeeldingskragt dwaalt af; hy Greëdi;_by ziclzelveri,
andere uitdrtrkkini;en, -om 't geen by by de 'gedagten des
Schryyets voegt aan te 'vullen. Hy is onvoldaan , om dat deeze ze niet gebruikt heeft, en fcekt zyne eigene wyze -van bev.átten..en uitdrukken in plaats. '
De Leezer, leent altoos', 't zy te recht of te onrecht, iets
Win, het . }3oejc , 't welk, by onder harden heeft, en vordert,.
om -zo,te fpreeken, dat de Schryver zyne• denkbeelden te ne -'
derl}elle. Hy wil hem niet veroorloven eene fpreekwyze ee.,
nigzins anders te fchikken, dan by gewoon is dezelve te bezigen : by keurt iets af, om dat het niet 'gedaan is gelyk by
zou gedaan hebben: hy wraakt het, om dat hy een fluk uit.
een geheel ander oogpunt ziet: hy heeft 'er geen gevallen in,
dewyl by dat, 't welk hem meest behaagt, geheel niet, of
fehaarfcher dan by weríscht, aantreft.
Naardemaal 'er geen Schryver beftaat, die den Schryfflyl
van zynen Medefchryver, in het eene of andere opzigt, ,nice
zou veranderen , moet by zich niet belgen, wanneer men iets,•
op zyn Sryl te berispen weet: elk heeft. zyn Styl, dien lIy .zo
ewaa4'lyk kan veranderen , als zyn houding en gang.
Waarom is een veel uitdrukkend woord, dat wellu^denden
nodig is, in onbruik geraakt, terwyl een ander,, zonder eenige
andere verdienften , dan de nieuwigheid, in zwang,gekomen
is? Waarom zulk één veroudert? woord 'niet Seeder opgezogt
-
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en ingevoerd ?Hoe zou een Schryver met de Taal .niet mogen
handelen , gelyk een Werkman niet het werktuig,'t geen hem
ten dienste slaat ? De ilerkfte Styl is'- altoos de beste , en de
zjetfte uitdrukking verdient de voorkeuze.
In de Taalen is iets ,. dat voor het: verftand overblyft, want
alle die tekenen der denkbeelden zyn willekeurig, en men beg:yp_t 'er, meer ;door dan ,ze eigenlyk uitdrukken. Dit is de rede dat een: te woordenryke Styl de ziel werkloos laat. De
graagte der Vegrbeeldingskragt op te wekken en niet te ver
te kunst van fchryven.
-zadigen,s'rx
Een gemaakte, gedwonge, gezogte Styl, die de woorden,
de fpreek%vyzen afmeet, het overdragtige ; het zinnebeeldige
fchuwt, wordt koel , levert geringe denkbeelden op, en weert
de verhevene. htet natuurlyke, het bevallige, het treffende,.
moet aan geene vieze nauwgezetheden worden opgeofferd.
Wie dit mist zal nooit vlugt maaken. Een Schryver doordrongen 'van zyn onderwerp; moet de denkbeelden, welke -zynen
geest vervullen i in dien° van andere,.tralgtert over te ftorten.
Hier toe is vuur noodig, zonder 't zelve blyven de.' Leezers
koel: Zy • laaten . titelt door het afgepast , , hoe . keurig naar de
kunst geëvenredigd.,: niet overhaálen.',
Is dan de , invoerder van iets nieuws inden Styl te wraaken ? daar by de , Taal met uitdrukkingen ën kragtige zegswyzen verrykt.. Ik ,doel hier niet' op het fineeden -van nieuwe
wootden.;, maar, op Bene. ,nieuwe :betekenis aan eenige uitdrukking gegeeven ; op skie v^errasfende gezegden, welke diep tref-•
fen , en. fchr1derágtige .afbeeldingen;. welke verrukken: zulks
houdt ons altoos wakkeríen onze aandoeningen gaande.
Mn begt'ypt niet .ligt het groot verfchil tus'fchen wel 1prdeken en goed .fchryven. Deeze doet.fpreekende ons verteld
liaan over de keus:_en^netheid van •bewoordingen; en is eeri
geer.tmiddelhaar -zo- geen (legt Schryver. Een- ander brengt
fpreekende gerneéne en onvolkomene taal'voort,: doch •hy denkt
sterk:; en .fchryft den verrukkendfen Styl.
. ik ken iemand y.-dic, in. gefprekken,'. zich klaar, _vaardig, eta
met vuur uitdrukt; doch ddister ,langzaam en koel fchryft.
De rede hier • van: moer, geloof ik, daar in gezogt •werden, dat
Ity+ met zyne ' Vrinden uit de. volheid zyns • harten (preekt;
doch; zich tot'rchryven zettende,' bevreesd is voor het Algeneer, ?t geen hy.niet op den voet van' Vrienden kan befchouw.en.;, hyi Iaat. -de'• Natuur• -v ia11en , neemt toevlugt tot de
Kunst , en vermoeit zich zeer om !legt te fchryven. Men zou
b$Trans zeggen ;' .dat by t zich diets .gemaakt hebbende , dat
de Kunst! van• fchryven• ten' uiterf en mpeilyk is, de, Natuurlyke en )gemaklyke'.svyze 'van uitdrukketi !hom eigen laat- vaaren
om 'gekogte, zamenvoegingen te vorn i, en' uitdrukkingon'te
gebruikens,:wellte h3t.'allx tln;- iaa zïerzplVár oll itg ól fibeid ,
*tllxat.
:
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DE MAN VAN SMAAK.

(Naar he Fransck.)
Schryver bykans, en bovenal geen Sehryver,- die Lid
G een
is van eeneg Taal-, Letter- of Dichtkundig Genootfchap,

en hoe groot is het aantal dier Leden, of by neemt den tytel
aan van een Man van Smaak, en eigent Zich denzelven vry
uitfluitend tóe.
1-let woord Smaak is , misfchien, een der onverl{aanbaarfle
woorden . in onze taal.: dewyl het gefchikt is om Natuur en
Kunst naauw te vereenigen, eh 'er geen twee' Menfchen gevonden worden, die Natuur en Kunst op dezelfde wyze, befehouwen. Men zou een volkomen en juist denkbeeld moeten
hebben van het weezenlyk beeld en de volmaakte navolging,
om met naauwkeurigheld-den zin te- bepaalen van dat afgetrokken woord.
De beste Schryver is altoos die by zichtelven tegenwerpingen maakt over 't geen by fchryft , die na dezelve luistert,
overweegt', en niet voortvaart met fchryven, dan na dat by
ze,, op een voldoende wyze, heeft beantwoord. De Gemèene
Schryvers .vinden geené zwaarigheid in 't .geen .zy op 't papier
brengen; zy zetten hun Letterarbeid voort, onder de troostvolle zelftoejuiching: ik ben een Man van Smaak; hun pen
vliegt over het papier, en kan bezwaarlyk den toevloed van
elkander-bykans verdringende gedagten volgen.
gefchaafde Volken noemen .Smaak ,•'t geen zy zich verbeelden de volmaaktheid hunner Kunflen te zyn; elk hoofd voor
hoofd betytelt, niet dit woord, het geen ten weezenlyken eindpaal ..(irekt . van hunne bekwaamheden. ---- De hoogmoed
aller Volken .heeft zich ten zynen voordeele van dit woord
bediend ,, en diensvolgens toegepast op alle voorwerpen; ten
einde zy, niet te meer zekerheids, 't geen •niet met hunne
gebruiken firookte , of tegen hunne Zeden ft reedt, konden
uitmonfteren. -- De Kunftenaars hebben , in den engen
ommekring huns gebieds, het voetfpoor der Volken betreeden't
dewyl ieder zyne meerderheid boven zyne Mededingers, in
volle gerustheid wil bezitten, en den draayboom toefluiten,
op dat niemand kome en. hem bedroeve, door het betwisten
des aangenomen oppergangs.
De. Yerheerlyking op dan Berg, door RAI HA L gefchilderd,
de Melon, van PUGS? gehouwen, het Stabat, door P1RGOLasZ
op noten gebragt, het tweede Boek van den Bneïs, door via.
GILXVS, gedicht, zullen• allen even zeer behaagen, aan Volken
die omtrent dezelfde hoogtg v&a volmaking bereikt . hebben.
Doch
,

,

-

.

3a

3)B MAN VAN SMAAD,

Doch, gaat het -door, dat men geene Schildery kan Ychilde.
ren, geheel het tegenovergel{elde van den Schildertrant, door
RAPHACL, in die beroemde Verheerlyking op den Berg gevolgd,
en die, desniettegenáaande,evén fchoon en misfehien nog volmaakter zou weezen? Kan men geen Beeld houwen, 't geen
nog freer uitdrukt dan dat van PUGET; geen Zangftuk opflel]en nog zieltreffender dan het Stabat; geen Dichtwerk fchryven
nog flouter en fterker dan• de Brand van Trb je ?> — Wat betekenen deeze hooegeroemde en vermeende voorbeelden van
volmaaktheid ? Heeft de Natuur zich geheel en al laaten bevatten en otnfchryven , in de eerile trekken van dezelve getrokken ? - ] -leeft zy alle kleuren verleend aan het 'penfeel van
RAPHAë[,? alle haare kragt van uitdrukking aan den beitel van
PUGET? al het vermogen, om het aandoeniyk hart te treffen, aan
de nooten van PERcotzsE alle beelden, die haar grootsch en
vrolyk, gelaat oplevert, aan de Dichtpen van VIRGILIUS? —
Zy zyn gelukkig. geflaagd. — Dit (laan wy ten vollen toe.
Maar geeft dit grond om te zeggen, ziet daar het volftrekt
éénige. Wie. deezen trant niet. volgt, : zal nimmer het. betové.
rende der. Fraaije Kunflen meester worden Hoe! die Kunftenaars hebben :,niets meer gedaan, -dan -ééne houding, op één
oogenblik getroffen, en ééne (naar van 't menschlyk hart geroerd; zy zyn gekorven , ten vollen bewust - dat. zy het veel
verder zouden hebben kunnen brengen : en men zal zich ver_
meeten, in hunnen naam,te zeggen,ziét daar de vaste en-eeuwige gedaanten, die de Schoonheid'.,_ by uíttieemenheid', uit_
maaken ; dat de Natuur verlooren gaa-, -'t geen 'er van overblyfr is ruw, afzigtig, en mismaakt, en de -kosten van doek
noch papier waardig. Die navolgingen behelzen alles volmaakts.
en het oorfpronglyke heeft niets te beduiden.
Hebbelykheid is by de meesten de heften.dige regel, naar
welke zy hunne begrippen van'' het Waare en Schoone afl'nee_
ten. De Predikanten, die 2lah .Mdnnen van Smaak noemen ,
willen veeleer dat men heeds volge , 't geen gedaan is, dan
letten op 't geen gedaan behoort te worden. De Kring
onzer Vermaaken wordt vernaauwd door uitfluitende bepaalingen, lhreelende voor de traagheid en weinigbeduidenheid
der geenen die ze gef}eld, hebben: en, naa zeker tydsverloop,
is het niet langer geoorlofd,zich aan te kanten tegen ingekankerde vooroordeelen, door den 'toegedraagen eerbied van veele
Eeuwen eerwaardig geworden. Gezegend een nieuw
Volk, dat- zyne denkbeelden, zyne gevoelens en vermaaken,
naar zyn zin fehikti --- Gelukkig elk Voedflerling der Natuure, die, verre verwyderd van de grilligheden en vastftellingen
der Maatfehappyen, de willekeurige en aan kleinigheden 'hanen blyvende beperkingen niet kent, die de bronnen des Ver
doen opdroogeu. Hy wordt geheel ingenomen door het-lnaks
2?
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voorwerp zyner befchouwinge, en by levert 'er het, beeld van
op. Hy gevoelt, by fmaakt, by kent geen regels, volgens
welken by van vreugde moet opfpringen, van verteder.dheid
fchreijen, of van verrukking bezwymen.
-
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(Een Fragment.)
„ j)e Goden ; myn waarde IPFUs, (dus fprak. de Rede tot haa4
ren'Kweekeling,) planten: den.Metisch, by diens Schep
begeerte na Geluk in ; en die. begeerte kon in hem-ping,de.
niets anders hervoortbrengen , dan eerbied, hoogagting en liefde tot de :deugd , die, zo wel op Aarde als in den . Hemel, de
eenige bron is uit welke Gelukzaligheid voortvloeit. De Harts:
togten waren toen aan • myne Wetten onderdanig , en dé
Mensch, - door my orlderíl:eund ,- bieldt deze1ve,in bedwang. .)
Dan TYPHON , het beginnel des Kwaads, :ter ftráffe over zy.;
tien hoogmoed,: van. .den Olympus gebannen, daalde neder op
aarde. , • Hy verfbeen,, -en ontmddelyk sleepten de losgelaate
Driften, eten als een, inbrekende vloed, . de Stervelingen me+
de, en. de Zedelyke, Wereld. fcheen ten vetderve gedoemd.
Te vergeefsch, riep. ik' he# Menscidom toe. — Vrugtloos
helaas! verhef ik tot: cog ,inyne ftem. Wederfpannelingen te,.
gen myn gezag., en SJaaven van hunne eigene ongeregelde
Lusten, luisteren zy-niet na myne ftemme,•i Zints dien
noodlottigen dag, is bykans .het geheele Menscblyke Geflacht
aan derzelver Dwinglandy: blootgel}eld geweest, en zy — zy
alleen -- mogen wys -heeten, die, na myne lesfen hoorende,
kloeken wederhand weeten te bieden aan hunne opgeruide
Neigingen ; en dezelve te. onder te brengen. Doch de zoda=
rrigen. zyn weinig in getal. De ydelzinnige menigte geeft zich
aan 'de Driften over, zonder zelfs te wenfohen -olie te weder
ja veelen zyn dermaate verdwaasd,. dat zy onder de-flan:
harde heerfehappy de r, Hartstochten Geluk zoeken. De laagen deezer Slaaven omhelzen : en kusten hunne, kexens , en
ztullen., liever, dam een. -getroetelden Lust niet in te willigen;
Waarheid, Regtvaardigheid, elk voorfchrift, d:er Rede, elk bei
ginzel van Deugd, daaraan opofferen. • Vreemdelingen,
polflaage Vreemdelingen , ten opzigte van die .verheevene ge:
voelens, welke ten eenigen tyde tot charaáertrékken dienden
van de.,Kinderen der Menfehep, hebben zelfs de hemelfiche be-.
ginzels van Liefde en Vriendfchap hunnen invloed op bun ver.
boren, en doen dezelve dagelyks dienen tot de laagi}e en ver•
agtlykfle oogmerken, en dit dikwyls, S verregaande ontaarting!
zQ der zich des in 't minne te fcbaamen!
Maar
-

,

.
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Maar hoe zeer verdwaasd het gros des Menschdoms moge
zyn, en hoe doof voor myne onderrigtingen , worden 'er nogthans eenige weinige gevonden, • die de Deugd kennen , en
geen ander voorwendzel hebben, om de betragting van dezelve
te verwaarloozen, dan het beuzelagtige, dat dezelve hun te
fireng is. — Zy agten, doch beminnen haar niet. En waar
hemelfche Schoonheid , zo wel niet met-omvernzj,di
hunne Liefde als niet hunne Hoogagting? Dewyl zy, in fpyt
van alle hunne póogingen om haar te doen zwygen, Heeds
voortvaart met de herinnering hunner dwaasheden en gebreken.
Om dit lastige zelfverwyt te • veriompen , 't welk altoos hun
zal pynigen en knaagen, zo lang zy op dien weg der verkeerdheid voortgaan, wenschten zy, met gebeden harte, eens het
ftreelend genoegen te mogen fmaakeh, van den Naam en het
Denkbeeld der Deugd te kunnen vernietigen. Zy vinden, tot huh kwellend hartzeer, dat zy nog getrouwe Aan
'geprikkeld', zoeken zy deezen te-klevrshb.Donyd
verlokken, en op hunne zyde over te haalén, en zy flaagen
hierin maar al te gelukkig.
Zo ras een jongeling de armen der befchuttende Onfcbuld
verlaat , en den voet zet op het pad, 't welk de Wereldlingen
Leeven noemen, verwekt hy gewis de jaloufy der Wereldlin=
gen. Met waarheid mag hy gezegd worden, op een nieuw
Leevenstooneel te treeden: by ziet de Deugd belachen; by
hoort Zedigheid mét' 'den naam van Blooheid beflempelen, en
Voorzigtigheid , wat is deeze anders dan kinderagtige Befchroomdheid' --- Schoon veelen, in hun hart, be haamd
zyn over hunne buitenfpoorigheden , nogtháns ' fchroomen zy
geenzins deeze voor hun met de fchoonRe kleuren te maaien,
en met het glimpigst vernis te ovérftrykén. — Hun bekleed
te zien met hoedanigheden, die de agting` verdienen van Mannen, wier agting loflyk is, baatt'den verleiderei eens aller
kwelling , en zy laaien niets onbeproefd om hun-dolykfte
zo veragtlyk te maaken als zy zelve zyn, indien niet even
haatlyk. Van deeze Waarheden, 8 irma! kunt gy niet onkundig weezen : eene droeve ondervinding is hier uwe Leermeesteresl'e"
Helaas.! (riep de Zoon" van MIILANIA uit, een diepe '2utt ]aa
Helaas! herinner my , bid ik ei, niet, 't geen any, voor-tend,)
eeuwig , met fchaamte. moet bedekken. Ik weet, dat ik, te Babylon
,

,

en Thebes, weigerde uwe raadgeevingen op' te volgen ; dat ik zelf:
de Wetten der Deugd met voeten trad. Dan, overtuigd van myne
dwaalingen, zal ik voortaan beter op myne hoede weezen: en, ten
dien einde, wil ik alleen het gezelfchap en de verkeering zoeken
van Menfchen, ,vier gevorderde jaaren leun lang gediend hebben ,
tot een voormuur tegen de geweldige en heillooze aanvallen der
ontflooken Driften.
,,.

Weest op uwe hoede tegen dit bedrog, (hervatte de Re.
de;)
Bb3
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de;) liet onbegrensd vertrouwen, 't geen gy op Bejaardheid
voor hebt te ítellen, zou u meer dan iets anders misleiden.
Laat u, indeezervoege, niet bedriegen , weinig kwaad vermoedende jongeling! — Bejaardheid, wel verre van iet toe te
brengen tot het wederftreeven der Driften ,,dient dikwyls om
dezelve te flerker en onbeteugelbaarder te maaken. Dagelyks
zien wy Menfchen , die door fpoorloosheden , welke zy zelve
niet langer kunnen pleegen , in anderen aan te, moedigen ,
fchands'lekken der wereld worden: die, hoe zeer ook de Menfchen hoofd voor hoofd bedorven rchynen, over 't algemeen,
een affchrik van de - Ondeugd, en Eerbied voor de Deugd
heeft.
„ Vermyd , desgelyks , het gezelfchap der Halfwyzen , die,
fchoon niet geflerkt door de Lesfen der Rede , [reeds het
woord Rede op de lippen hebben; dwaaslyk geloovende ot althans anderen tradtende in te boezemen, dat ik de Voorfchryflier hunner llelzels, en de Beftuurtier ben hunner bedryven.
Hoe gemaklyk is het, myne rechtfchaape Volgers en
Aankleevers van die vermeende te onderfcheiden i Slaaven van
Iloogmoed en ongeregelde Zelfliefde lchryven deeze laatstgemelden alle verdienften aan zichzelven toe. Nog gevaarlyker
door hun Voorbeeld, dan door hunne Leere, door de ernsthaftige houding, welke zy aanneemen, misleiden zy den opper
denkenden, en betoveren het, gemeen : doeh inwendig-vlakig
door nyd van een gefcheurd , befchouwen z' nooit dan met wederzin de goede hoedanigheden, welke zich in anderen vertoonen. Om deeze te doen taanen , zullen zy elk gebrek, hoe
toevallig , hoe beuzelagtig in zichzelve , vergrooten en ten,
breedlten uitmeeten: en, indien de taal der vergrootinge niet
genoegzaam is tot. hun oogmerk, twyfelen zy geen oógenblik,
om, door een nog veel verfoeilyker kunítenaary, hun misdryven aan te tygen', van welke de geene kwaadsdenkende voor
hunner bitterheid te eenemaale onfchuldig zyn. ---werpn.
Helaas ! hoe dikwyls komen zy tot de laagheid --- laagheid
----- wat zeg ik' tot de hel!che boosheid, om door flinkfche
ftreeken , hun daadlyk bedorven te doen wordep ! --- ja,.
IPHIS , met rept• klopt uw boezem van ontzetting , van fchrik ,
van afgryzen. Zy doen, dit alleen, om, vervolgens, het
wreed genoegen _te finaaken , van een. vergiftigden dolk geflooken te hebben in den boezem van Waarheid en Onfchulcj I -c ie Snoodaarts zullen geene zwaarigheid maaken , om, op de
fchandelykfle en bedrieglykfte wyzen , de getrouwfte myner
Naavolgeren in het wargaaretn der bedervendfle Driften te verPrikken. Dit uit te voeren is de Zegepraal der Boosheid! het
Feest haarer Verlustiginge.!
Goede Hemel! (riep de Zoon van MELANIA uit,) Welke verfclJrik2yke dingen ontdekt en ontvouwt gy my! Laat ik , naardemaal de
&tenfcben zo verkeerd zyn, en zo zeer alle beginsels van Deugd
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•eierloaren en verzaakt hebben, ongevoelig geworden voor alle de bekoorelykheden der Rede, hun verfoeijen; en als de fnoodfle wan,
gedrochten, fchuzven!

„ Eene herhaaling van de oude Dwaaling, (hervatte de Rede,) eene dwaaling tot welke alle Menfchen overhellen, die
lyden, 't geen IPHls geleden heeft. — Zyn zy bedroogen,
misleid, en verraaden, zy vatten Benen wederzin tegen geheel
het Menschdotn op, en verbeelden zich, dat het ganfche Geílacht aan de dienstbaarheid der Driften veriaafd is. ----Verban zulke denkbeelden; en leer dezelve befchouwen als de
verfmaadenswaardige opwellingen van een verbysterd hart. —
Vergun my nogmaal te zeggen, dat in de wereld veele harten
zyn, wist aan de belangen van Waarheid, Deugd en Pligt gehegt; doch, zonder mynen byfland, valt het zeer bezwaarlyk
die waardigen onder het Menschdom te kennen. Teken voor
altoos op, ô IPHis ! deeze korte maar veel behelzende Les :
„ dat het gedrag van een met de daad eerlyk en braaf Man
eenpaarig beftaanbaar is met de redenen zyns monds; dat by,
,, de onvolmaakte zwakheid der Menschlyke Natuure altoos in
„ 't oog houdende en toegeevende , in Rede vara de flruikelin„ gen zyner Natuurgenooten te vergrooten , dezelve, by alle
„ voeglyke gelegenheden, zoekt te verkleinen en te verfchoo„ nen; dat hy, hoe zeer ook de Ondeugd verfoeijende, altoos
gereed is om een traan van tnedelyden te ftorti n over den
„ zwakken V'

HET GRIEKSCH TOONEEL, EN DE NEDERLANDSCHE DEUKPERf#.

Den Heeren Schryveren van de Algemeene Vaderlandfche Lets•
teroe/erring en.
MYNE BREIEN,

„ Met dat genoegen, 't welk een edel hart gevoelt, op het
•„ leezen van Inftellingen, die met deszelfs braafheid ftroo„.ken, las ik , in een Uittrekzel van de Voornaamfïe Artykelen
des Zamenftels der Wetten voor de XIII Vereenigde Staaten van
,, America : — De Regeering van een Vry Volk, den toets nIei
Preezende, maar in tegendeel noodig hebbende, om door de ver handen van alle particuliere Perfoonen, daar onder behooren_
„ de, verlicht te worden, zo zal de Vryheid der Drukpersfe nooit
„
„

„ op eenigerhande wyze befnoeid worden; zynde zulk eene Yry.
„ held een eigenaarti middel om die van den Staat te verzeke_
ren (*). — Te dier gelegenheid, zyn my de volgende Be„

„ den(*) Utrechafche Couraw, No. 26.
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denkingen, over het Grieksch Tooneel en de Nederlandfcfeè
Drukpers, ingevallen; welke ik UL. toefchikke, om dezelve
in uw veelgeagt Mengelwerk te plaatzen." Ik blyf, enz.
De Ouden Grieken tastten, gelyk uit de Gefchiedenisfe diens
Volks te overbekend is, in hunne Tooneelfpellen, de Gebreken
hunner grootf}e en aanzienlykfte Mannen aan, en veroorlofden
zich de Tooneeldichters de grootste Vryheden omtrent hunne
Perfoonen. --- Geen wangedrag, geene verkeerdheid, bleef
vry voor de hekelende en fcherp verfneede penne van eenen
ARISTOPIIANES en PARTINAS. Was een Veldheer traag, onagrzaam, van de noodige bekwaamheden ontbloot, ongehoorzaam
aan de gegeevene Staatsbevelen — gedroeg zich een Over
een Amptenaar, partydig in het handhaaven des-heidspr!`on,f
Regts, en (legt in 't waarneemen van de hem vertrouwde Post
--- !lelde zich een Wysgeer belachlyk aan, door zonderling
gedrag — zy verfcheenen-heidzynrLftlg,oizyn
onmiddelyk ten tooneele; hunne zwakheden, gebreken, of ondeugden , werden openlyk uitgelachen en ter verguizinge gefteld ; men 1chroomde niet hunne Naamen te vermelden, en
hunne Characters werden met zulke eigenaartige trekken en
kleuren gefchilderd , dat niemand, fchoon de naamen ontbroken hadden, in deeze ten Tooneele gevoerde en bedoelde Perloonadien kon mistasten.
Z.alk een handelwyze was van zeer veel invloeds op het openbaar Chara&er der Grieken: deeze hieldt veelen te rugge van
het pleegen van • fchandvolle bedryven ; deeze zette veelen aan
om zich met lof te kwryten , Heldhaftige en Vaderlandlievende
daaden u;t te voeren; op het Tooneel fondt hun Lof of Blaam
te wagten.
Meer dan het menschlyke gehengt, zou men in de Griekfcl:e
Tooneeldichters zich voorftellen , indien men waande , dat zulk
een middel voor geene misbruiken hlootftondt, en dat het niet
daadlyk misbruikt wierd ; de beste en deugdzaamfte Charac..
ters werden zomtyds vinnig doorgeftreeken, en hunne braaffte
daaden aan de ílegtfte beweeggronden toegefchreeven. Een
SOCRATgs .was niet beveiligd voor de fchampere trekken van
eenen fiekeligen ARTSTOP 1ANzS.
Dit gebruik om Perfoonlyk de Grooten op het Tooneel te
hekelën, hieldt iland, tot dat de Atheenfche Vryheid een deerlyke wonde werd toegebragt, door de Dertig Dwingelanden,
die, overtuigd dat hunne daaden den dag fchuwden,, en geen
onderzoek konden verdraagen, beflooten zich tegen deeze beiira(hng te dekken, door de Tooneeldichters te verbieden, iemand, by naame, in hunne Dichthukken , voor het Tooneel
gerchikt, te noemen. - ielen volhardde, dit verbod gehoor,
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rioorzaamende, met de Charai ers zo flerk en juist te treffen,
dat elk der Toekykeren de Origineelen dier Cop yen onmiddelyk
kende, hunne dwaasheden belachte, hujRne gebreken verfoeide, en de bedoelde . Voorwerpen veragtte.
Maar de alles overwinnende Zoon van AMMON, meer dug,
tende. voor 'het Vernuft dan voor de Wapenen • der Grieken,
nam de , Vryheid des-Schouwburgs weg , en met die Vryhei4
de Vryheid des Volks.
Indedaad men moet willens blind , zyn, als men tusfcheri
deeze Tooneelveyheid der Grieken, en de Vryheid der l)rukpersfe in ons Vaderland, geene treffende gelykheid vindt, en d'eeze allen in 't oog loopende, ontslaat my van de moeite• om de
gelykenis op te maaken. Alleen moet ik aanmerken, dat,
fchoon de Vryheid der Drukpersfe zomtyds misbruikt, en het
Charaller van Verdienstlyke Mannen in Kerk- en Burgerflaat
daar door gefchandvlekt worde -- die Vryheid een kragtQtaa r
dig middel is om 's Lands Vryheid te bewaaren. Aap
dezelve hebben wy het overfchot, ons nog gebleeven,,.te danken ,—i- dat ze Rand boude, en de herflelling, olizet volko,
mene i\ryheid helpe bevorderen!
-

-

PALLtMON BY HET GRAF VAN CLOd.

(Herdersklacht.)
„y zyn verdweenen die bekoorlyke • dagen, ttraerïn ik met
,,^myne beminde Cloé , de ftreelendfle vermaken ondervond_
„ Thans heeft de alvernielende zeisfen des doods haer leef
„ draed afgeknot, thans ligt zy _ hier in het fomber graf gedompeld!... de wormen : doorknagen haar teder -ligt:haeni, .:
,, ik mag heer beminlyk aenfchyn niet: meêr zien , noch myn
,, mond op. hare malfche lipjes drukken! ... ik zal uit haren
;, lieven mond geen ftreelende woordjes meer hooren. ,•_.. .4.
„ Zy is van my weggerukt , en dat voor eeuwig! , , O--Drie.
„ vend ongeluk! Moest gy. dus, 6 wreede menfchenmoorder.!
„ my, van myn geluk beroóven? moest gy inyne Cleë uit my..
„ ne armen fcheuren? had gy lust om my in de rampzaligfle
„ droefheid neer te vellen? waren 'er geene anderen, aan
„ welke gy uw lust boeten kost? had gy geen medelyden met
„ eenen herder,die niet zyne zielsvriendinne dezoetigheden der
„ eerde fmaekte ?Kost de zielbetooverende fchoonheid van myne
„ Cloe u niet bewegen? Konden hare lieve.'. oogjes, die boven
, haar beminlyk aengezicht, als twee zonnen hunne ftralen
„ verfpreidden , u niet te rogge houden om heer door uwe
„ zeisfen te treffen y Neen -- wreedé! gy wilde my van
alles berooven l... Nu moet ik eenzaem in myn hufje le.
„ ven,
,

,
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„ ven, en my voor eeuwig in de droefheid zien neérgedom,„ peld1...
„ Als ik my die zielllreelende dagen nog te binnen breng,
„ hoe $reelend waren zy voor myne ziel ! hoe dikwyls heb ik
de liefde , die myne Cloe voor my had opgevat , uit hare
„ oogjes gelezen! Welk een vermaek was het voor nay , weii
„ ze my telkens een Ionkje van liefde toefchoot ! hoe dik„ wy!s kuste ik hare rozenkoontjes! hoe menigmalen fmaekte
„ ik de Nectar der liefde van hare malfche lipjes! wat heb
„ ik verfcheide reizen hare poezelige armpjes geftreeld , en
„ hare handjes gedrukt in myn rechterhand' .... Nooit kon ik
;, beter vermaek genieten, dan, wanneer zy des morgens naer
„ my toekwam trippelen , om hare morgenzangen aen my te
,, wyden ! De teederfe aendoeningen omringden my, wan„ neer zy de zachtfte toontjes, door haer orgelkeeltje, voort,, bragt l... Wanneer WY op het veld waren, om onze fchaep;, les te hoeden , dan vertelden wy elkander de zoetig heden
;, der liefde • intusfchen hief zy een vrvlyk l'iefdenslied aen ,
;, en ik (peelde op myn herdersfluit , zoo dat het-ganfehe veld
„ door de lieffelykheid onzer toonen we@rgalmde , alles fcheen
„ van vreugde opgetoogen ! ... De blaedjes ritfelden aen de
. takjes door. de_zoele westewindjes: terwyl de Filoméeltjes,
„ onze toonen hervattende, hunne orgelkeeltjes- over het gan.
„ fche veld deden hooren ! De bloempjes verhieven hunne topjes en fchenen valt vreugden hunne geuren aen ons toe te
„ zenden ! Onze fchaepjes waren dartelend' in de malfche
klaverweide ! De beekjes ruischten , en het gefchubde
,, heir dartelde in de iroompjes ± — Keerden wy des' a..
, vonds, wanneer het wolkgordyn voor onze oogen wierd toe,
,, gefchoven, naer onze hut te rugge , dan zond her ganfche
,, veld zype avondgeuren aen ons toe: alles wachtte ons, met
„ blydfchap, tegens den aenftaenden morgen, en de vogeltjes
„ zongen, ter onzer eere, hunne laetfte avonddeuntjes!-__,, Maerl helaest myn Cloé leeft niet me@t.,.. hier, hier ligt
zy4 die jonge: fchoone is ter prooi des grafs 'geworden;
— zy is van' myne zyde weggerukt, en ik zal haer nooit
„ weder in myne armen drukken!... 1S Myne Cloé! moest gy
„ dus zoo vroeg in , uwen lentetyd den flag des doods gevoe-.
„ len ! Mogt gy de zoetheid dezes levens niet langer fmaken !
„ Myne zielsvriendin ! och! ware ik met u geftorven , —
, hoe oneindig aangenamer zou my de dood geweest zyn,
„ dan zonder u myne dagen te eindigen ! .... De teederheid
„ van u, omtrent uwen herder Palemon, gevoelde gy nog op
„ het hevigst blaken, toen gy, met uwen laetflen adem in tt
„ wen mond liggende, myn hand vatte 1 en, fchoon' lameren.
,,de, my deze volgende zieletroostende woorden toefprak
„;terwyl een vloed van zilte tranen langs .uwe wangen big.
,, gelde!',
-
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Min Pnde,non, de tyd is gekomen waer in wy fcheiden
„ ;, moeten, koom, laet ik 'nog eens myne lippen op uwen
„ „ mond drukken!... Troost u, myn zielevriend! want wy
„ „ zullen voor eeuwig niet van malkander gefcheiden zyn,
;, „ maer eerlang zullen wy onfcheidbaer leven , in de gewes„ „ ten der eeuwige zaligheid !" "
„ Teedre ' woorden: Malfche troost! van zulk eene harte„ ftreelfter!.^. Maer, hoe zal ik my troosten! zoii ik u ver„ geten kunnen i u, die de eenigfte 4ireelfer myner ziel waert,
„ aen •wien !k myn geluk, myn verruklyk leven te danken
had!.... Neer- —,— ik zal altyd treuren, en hier dagelyks
„ myne klagten uitboezemen : dit is myne vreugde , dat ik
„ tranen op uw graf mag ftorten ! ... Niets kan my voortaen
„ meêr vermaken, dewyl myn vermaek hier den doodtaepfaept!
Zwygt des, d Vogeltjes ! die my eertyds fireelen konden ,
„ vliegt naer eene andere luchtftreek,daer de Herders nog met
„ hunne Herderinnen leven, en' dat vermaek. genieten, dat ile
„ met myne Clot genoten heb! En gy, zoele Zefirs; haekt
uw wattffelen , op dat de.blaedjes aen hunne takjes niet meêr
„ ritfelen!... Ei, beekjes,, ruischt niet meêr, — en gy, 8
,,Visjes, itaekt .uw, fpártelen in de zilvere froompjes, ---„ wel aen , myn Schaepjes, fcheid wit met dartelen, dewy!
„ uwe i.,Ierderin u niet meêr hoeden zal!"
Dus klaegde Falemon , terwyl by een' vloed van brakke
-

tranen op het graf van zyne Cloë ftortte.
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BESPIEGELING VAN GOD., :ALS SCHEPPER.

verheffen zich myne . befpiegelingen tot een WeThans
zen , oneindig• verheven boven alle aardfche , en onder
voorwerpen. -- let lust my myne Mille over-

-manfche
denkingen -te vestigen op een Voorwerp, vol oneindigen
luister en Majetteit: ---- myne eerbiedigde overdenkingen
te bepalen -op U, oneindig aigcnoegzaam Opperheer! —
op U , go als gy zyt cie ) orineerder van 't Heelal, de
Opperheer vaal Hemel en Aarde ! -- tot U, algenoeg'zaam: 'Vezen ;: toen uwe almagtige vingeren Hemel en
Aardq met alle, 4erzelver volheid• gevormd hebben..
Het lust my U, zo ver 't my mogelyk is, in den onmetelyken - luister uwer Almagt te beíchouwen. Mogten
myne gedagten geheiligd, en myn veríland verlicht worden, door een graal van uwen Godlyken Geest, op dat
myne denkbeelden zo geleid en beftierd wierden , dat zy
den lof uwer Grootheid verkondigen , in welker verheerlyking uwe onbevlekte Rykstrauwanten zich nagt en dag,
zonder ophouden , voor uwen '1'hroon verlustigen mogen 1 .
Voor dat 'er •het nllergeringfte , het onzigtbaarlle flofje,
_ voor dat 'er nog niets van dit Heelal het beftaan had
ontvangen, beftond gy, 8 Oneindige! 8 Almagtige! ---=Toen 'er noch Aarde noch Hemel was — waart gy evenwel aanwezig,. 8 Euwige! — Voor die ontallyke Waerelden, die ' wy , eik in hare kringen, in het onmetelyk
ruim om hare Asfen zien draijen, had gy, 8 Opper-Majefteit , uw beftaan! — Gy , 8 Euwige, 8 Euwiglevende God! — Gy waart eer 'er nog iets buiten U was! -Van niets hangt gy af: maar alles is afhankelyk van U,
en U onderworpen! --- Gy hebt nooit beftaan ontvangen,: noch zyt door eenig Wezen .buiten U voortgebragt,;
maar alles is zyn, beftaan aan U ver1chuldi^d. In U zelven'
hebt gy u beltaalr, -erf zyt in Euwigheid... Verbazen
Waarheid !'- Van Euwigheid! Wie der-zend
Stervelingen kans pet een eindig begrip den Oneindigen be-
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vatten -- wie, een denkbeeld vormen van de Euwigheid!
Het deirkbeeld van, zonder ooit begin genomen te
hebben, euwig te beftaan, klimt oneindig ver boven het
vcritandsbereik van Menfchen en Eigelen! Van
Euwigheid? -- Hoe Verder men deze onbegrypelyke
waarheid indenkt , hoe minder men 'er van bevatten, en
hoe dieper man in de kennisfe van den Oneindigen tragt
door te dringen, hoe _minder men 'er van begrypen kan.
------- Die kennis is ons te wonderbaar! Gy beiiánd voor de wording aller dingen; en niets beftond 'er
buiten U, den eenigen, den onbegrypelyken God!
Dan, fchoon 'er buiten U niets beftond ; fchoon gy,
Benig euwig Wezen, alleen maar aanwezig waart, zonder dat 'er in de Euwigheid, te gelyk met U, één en=
kel voorwerp, of iets het aanzyn had ; waart gy niet te
ruin in U zelven algenoegzaam , allervolmaaktst gelukzalig;
gelyk gy heden zyt, en tot in Euwigheid blyft.
Gy hebt niets nodig om U gelukkiger te maken ; noch
den , dienst van Engelen; noch dien vn èenig Schepzel.
Gy zyt die volle , die onuitputbre bron vair algenoegzaa heid, waar door gy,.voor U zelven dehtwgftegelukzaligheid
bezittende, dat geluk aan uwe Schepzelen tarnt fchenken 't
geen hunne natuur, friet welke zy door U begaafd zyn geworden, vordert tot de genieting van hunnen gelukfhat;
welke voor een ieder in zyn iland vo1matalt'itn g genoehd
worden. ,
Zo. tene volle algenoegzaamheid bezat gy in U zelven,
terwyl ze door niets vermeerderd of verminderd kan wo
den, Dan gy beraamde tevens, in de nooit begone Euwigheid-, den glans van deze uwe luisterryke Algenoegzaamheid te doen uitfchitteren. Gy beraamde
een plan , waarin :gy bepaalder Wezens voort te brengen,
die uwe volmaaktheden konden bewonderen; -- een Plan,
overeenkomflig uwer verheven Majefteit, tien gasfetide aan uwe onbegrensde Wysheid, ótá èen gewrogt
ewer Almàgt voort te brengen , in 't welk alle uwe deugen. glansryk zouden doorftraalen. to , hoe onbegrypelyk zyn tog uwe wegen, & Oneindig Opperwezen , dit
voorgenomen, dit • welberaanide Plan beftaat, even als gy
zelve, van Encvigheid ! Het heeft zo min , als gy,
O Oneindige! immer een begin genomen !
De Almagtige neemt voor, uit ni'et te `f heppen, de
dingen, die niet zyn te roepen als of zy waren.
De Oneindige besluit Bene Wereld voort te brengen •---;
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— en dit befluit is , met den Euwigen God, zonder
Het is Euwig! ---r— Hoe verbazend, hoe
begin.
onbegrypelyk, is deze Waarheid! Dan, hoe ver ze•
boven het bereik van eindige vernuften ook klimmen moge,
ze fchittert nochtans zo helder en klaar, als de Zon aan
den, onbenevelden Hemel op den vollen middag.
Dan toen uw belluit baarde, toen ging een bevel uit den
mond,, van U, den Almagtigen. Dus luidt het hoog
bevel: „ Daar zy ilof, en daar was ftof !" ,--- Op hetzelfde ogenblik dat gy gebied., komt. 'er een Wereld, een
zo verbazer#d..gewrogt, uit niet, uit louter niet ,voort. -Staat verbeasd; gy Hemelen!, ontzet u gy Aarde , -, met alle
uwe Bewoners.! de Alwagtige heeft u doen ontltaan, zon
dat ',er alvorens het allezonzigtbaarst deeltje aanwezig-der
was! Ontzet u gy Hemelen, en ítá verbaasd gy Aarde.!
de vinger des Almagtigen heeft u voortgebragt; de hand doo
Allerhoo :aften u geformeerd !,, In den beginne fchiiep Gd ^ ^ms1 en Aarde." •---Ontaaggelyk gewrogt '1 - .Remel en arde, met alle
derzelver volheid; --- de Heel met al wat 'er in is; --de Aarde met alle derzelver verborgen wonderen. ----. In
het harte der Aarde heeft de Almagtige verborgen fchatten
gelegd. -' Ryk der Mineralen_, de Myn- en Delfi.íloffen , zyn in de ingewanden des Aardbodems verborgen.
Verbazende wonderen heeft de hand des Almagtigen, in het harte der Aarde gewrogt. Men vind 'er de
Rykdommen; voorname dryfveren,..waar door de bedryven
veler meufchen in eene aanhoudende beweging blyven; die
zulke verbazende toneelen op het ,Aardryk veroorzaakt hebben;, door -welke zo vele Landen en Steden verwoest, ja
gehele Natiën ongelukkig gemaakt zyn; doch door welke
.(lok, aan den anderen kant, vele voortreffelyke dingen, uit
Steden gebouwd,. magtige Ityken get'dgt, en uio -gevord,
gebreide Staten •gevestigd zy :geworden. De Gouden Zilver-,, benevens de Kwik-, Koper- Tin- en Loot-mynen leveren onnoemelyke Schatten op.; waarvan heregte
.,gebruik voor onzen' tegenwoordiger toeland ten hoogfte
nuttig is. Buiten dit, heeft de Oneindige Almagt de zeld.
zaamífe wonderen in het binnenf e, der Aarde gewrogt. --.In onderaardfche .gevelyen, ais kelners, door de hand eend
1 un'enaaes^,, gevoe ►nd, ontdekt - ien een ganfche verfcheidenheid van voorwespen-.,,die den mtmepfchen op velerleie wyzen te ftiade komen. A11erieie :$$te,eiigroevep en Koolmynen,,
die yerfahilien^le :trtiuw- en brandt on oplevere e;i.megr
dierCc 2
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'diergélyketn, die van gene mindere nuttigheid zyn, vervullen de binnenfte ingewandén der Aarde. Met
dusdanige wonderen heeft de Oneindige Schepper , by de
wording aller dingen, het AMrdryk befchonken ; en dat wel
op den eerfien dag, toen by Hemel en Aarde heeft voort
Sta Sterveling, fta flit met uwe áandagt,-gebrat.
overpeins ílegts een enkel° ogenblik• deze allerverheventle
wonderen !
Hemel en Aarde komt, op het bevel des
't Verftand van
Almagtigen, uit niet te voorfchyn.
Engelen en Menfchen , kaam verëenigd ,kan de grootheid,
de oneindige grootheid van dien Werkmeester niet-bevatten. 'Het ftaat, d gtooté Bpuwheer van 't Heelal ! verftomd
over de verbazendè' grootheid uwer Magt ! Al wat wy te
zamen kunnen uitbrengen, is : -„ 'Onze God is groot,, en
„ ondoorgrondelyk! oneindig• groot zyn alle uwe wecken,
„ 8 Heere !" Met dit voortbrengen van Hemel en Aarde, neemt het
verbazend werk der Schepping eenen-•Majeftueuzen aanyang! - ^-^- Het begint met _Hemel en Aarde. ---- Voor
vol verhevenheid, en der oneindige God--war,.éenbgi
heid , pasfende. ---- ' Dan, ', toen déze uwe werken een
aanvang namen, 'ô Or-Majefteit , toen heeft de tyd een
begin genomen. Gy, 8 grootë Werkmeester! bevaalde zelve de tusféhénruimten 'der verflonden' ogenblik
Eik fchoon gy de. euwige God zyt, by wien-ken.
gene .6pvólging' van ogenblikken, — by wien -geen voor
heden,. noch ,toekomend ,plaats heeft gy verdeelde-ledn,
nochtans, ten gebrciike vin , die - Wezens, die gy fond
voort te brengen, den tyd 'in afgeperkte tusfchenruitnten
van , ogenblikkep ,' die vdorby,, tegenwoordig en aanftaande
waren.
e eerde dag is begonnen; ---voor dezen
was 'er geen dag noch raagt ; —God - woonde- in de Euwigheid.
Nu neemt niet den tyd dag en nags een
Eén "ogenblik,'en buiten de Godheid' heeft
aanvang.
'er niets éenig beflaan ; ---- één ogenblik , en ' zie daar,
Hemel. en Aarde' beílaan.!
Dan een duistere' raagt, lag op het Aardryk, en over het
Geheelal, verfpreid; — gene akelige donkerheid bedekte
het gèlaat van het' géfch'apen Al, als agter- een zwart gordyn; — Hemel en Aarde waren omwonden in eene pik.
zwarte donkerheid.. — Maar 'het Euwig Wezen fpreekt,
en daar ontflaat licht! ' Gy zegt ílegts, 8 Almagtige ! „ daar zy Licht, en daar is Licht !" — Gy Hemelen
vertelt nu , de wonderen van uwen Maker,, en verkondigt
zy.
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zyner handen werk; want alles is vol van zyne HeerÍykheid! Daar is licht, en zie daar, nu vertoont zich
het gefchapen Al, niet langer meer omwonden met dat
akelig kleed van pikzwarte donkerheid. Nu ontftaat dat
Hemelsbreed onderfcheid titsfchen licht en duisternisfe..
Toen wierd die fcheiding tusfchen dezelve gemaakt, waar
uit dag en ragt ontftond. Gy, 6 Heere! noemde het licht
dag., en de duisternisfe :noemde gy nacht.
Tot nog toe was 'er geen redelyk Schepzel op Aarde,
dat de werken, des Alwagtigen bewonderen konde. Dan
gy ,, 6 Almagtige ! had al bereids verftandige Wezens
voortgebragt, gefchikt om den ]Netnel te bewonen. Deze
konden de grootheid uwer Werken,. en de onbegrensdheid
uwer Almagt, by den kriekenden .ugtenditond der 1Vereld
bewonderen. Zy deden ook den Hemel weêrgalmen
van uwen Lof., toen de Aarde nederzonk :op hare Grond vesten. Zo als zy uit de hand hunnes grooten Makers,
- waren, juichten zy al zamen den Aim agtig n Schepper ter, eere !
Met dit voortreflyk werk liep de eer(Ie dag ten einde;
en gy, 6 groote Bouwheer van 't Heelall befchouwde uw
werk, om dat het juist aan uwe oogmerken beantwoordde, met, genoegen. Gy kost tog niets anders voort
-breng,
dan 'r geen goed was.
Op het voortbrengen van 't Licht, gaat de groote Schepper het voortgebragte dadelyk in orde fchikken; en den
ongevormden klomp des Aardryks ter vrugtbaarheid toebereiden. De twede dag breekt aan, breekt aan
met grooten luister. By vangt aan met een verbazend
gewrogt, een werk van eene oneindige Magt. Het
Godlyk bevel is vol Majefteit: --- „ Daar zy een Uitfpan„ zei t" -- en op dat bevel ontftaat dat onmeetlyk Ruim,
waarin zich millibenen Werelden , van eene ontzaggelyke
grootte in hare kringen bewegen en 4lraijen, zonder gevaar
te loópen van tegens elkander te ftooten. Een Uit
zulk eene wyde uitgeílrektheid, dat beroemde-fpanzel,v
Starrekundigen ons verzekeren, dat een Kanon -kogel, met
dezelfde fnelheid, als by de affchieting, blyvende voortvliegen, vier- en twintig millioenen Jaren werk zou hebben,
eer by deszelfs middellyn was ten einde gevlogen: — des
dezelve , by de Schepping van den eenen Pool afgefchooten, thans, (6 verbazende uitgeftrektheid !) het zesduizendfte gedeelte van dien weg nog niet zou hebben afgeleid ! ---- Wiens verfland word niet bedelord by de over-
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weging uwer Wonderen, by de overweging uwer groote,
uwer magtige Werken, 6 Allerhoogfte ! Wie knielt
niet voor U neder in het flof met ontzag, en diepe eerbiedigheid!
In dat onmetelyk Uitfpanzel vergadert de oneindige Maker voorts eene menigte van dampen , die van het Aardryk
in de beneden. lugt opklimmen. Aldaar worden de
bovenlle waterwolken, als in Schatkameren verzameld, om
ze van daar, ter gepaste gelegenheid, weder in verkwikkelyke en vrugtbare regendruppelen op het Aardryk neêr te
zenden, om gras ,kruid,envrugten ,welig te doen groeijen.
Dus maakte de groote Schepper eene fcheiding tusfchen de bovenste en benedentte wateren, en zie daar het
groote werk van den tweden dag voibragt. --- •Een werk
voorwaar, 't welk ons niet minder dan dat van den eerden,
in de eerbiedigfte geílalte, moet doen uitroepen: „ Waar„ lyk . onze God is groot ---, Hy alleen doet Wonderen in
„ den Hemel boven, en op -de Aarde beneden ; daarom
verkondigt het Uitfpanzel zyner handen werk !"
De nagt van deli tweden dag is verbreken „de dageraad
van den derden breekt aan.
Een Gebod gaat uit den
mond des Allerhoog[ en. Het is , gy Wateren,
vergadert u van onder den Hetnel , in u toegefchikte plaatfen: vormt u tot Zeën, tot Meiren en Rivieren, op dat
het Drooge zich vertoone. U heb ik gefchikt tot
een Element van eene vrugtbaarmakende uitwerking; en
tevens ter be*afinge voor millioenen van Wezens , die
op het Drooge niet leven kunnen. Dit Gebod ging
uit, en het gefchiedde van Ronden aan.
Toen nu de Almagtige, met de Wateren en het Droge
van één te fcheiden , liet Aardryk tot eerie vrugtbure plaats
gevormd had; toen ging 'er aan (buds een ander Gebod uit
van den grooten Schepper: „ Dat nu Gras, en Kruid en
„ Boomen voortfpruiten uit de Aarde, en Vrugten teelen,
„ elk naar zynen aart." Almagtig bevel! Nadrukkelyk woord der Opper-Majeffeit ! — Dan de Aarde gehoor.
%aanrt terftond. Het is nauwlyks uitgegaan uit den mond
des Allerhoogften , of zie daar , de Aarde brengt voort
Grasfcheutkens, Kruid zaad zaaijende, vrugtbaar G bOomte , dragende Vrugten naar zynen aart; zie daar het Aard
een keurig Veldtapyt overdekt; met-rykàlanftodsme
een Tapyt van bloemen, van welriekende kruiden en planten ; een Veldtapyt dat met de fclioonté kleuren pronkte,
err tevens de verkwikkelyk?te en liefelyktle geuren ademde.
Het
-
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-. -- Het Aardryk, nog maar voor twee dagen uit de
hand des Scheppers gekomen, brengt nu aanilouds, op het
hooge Gods-bevel, uit zynen ryken fchoot voort, voedende
én heilzame kruiden , welriekende Planten én Heesters ,
fchaduwryk en vrugtdragend Geboomte. En dit alles
zal weldra dienen tot Bene aangename verblyfplaats voor
onderfcheiden foorten van Wezens ; dien dit aflés tot ondexlioud, voeding en verkwikking zal ftrekken:
Zo zorgde de Algoedheid voor levende en gevoelige Wezens , welke eeryang op het Aardryk ífonden te verfchynen ;
op dat deze verfchynende aan niets zoude gebrek lyden,
n. Zo
maar allerwege een ryken overvloed aantreffe
zorgde, gy, 6 Algoede Albellierder 1 reeds voor alle uwe
levende en gevoelige Wezens, eer zy nog het aanzyn ontvangen hadden! Ten dien einde had gy de liefélyke Leifte , den alkoesterenden Zomer, en den vrggt4ragenden Herfst
tot één Saifoen veréénigd, zo dat de verkwtkkelyke Zo=
mer- en, Hetfstrvxugten, to de 131oemteelende Lente geplultt
e er
konden worden. Welk geen onaiiiietelyke liefd
goedheid des Scheppers! in welke uitwerkingen ook wy,
die, zo vele Euwen na de Schepping, eerst'het aanwezen
erkregen, tot op heden delen! — Ja, alverzorgende
oedheid, wy zyn verzekerd, , dat gy toeti reeds voor ons
gezorgd heb; gezorgd voor een ieder onzer in het byzonder; en vast bepaald, dat wy, uwe Schepzelen, nu ,levende , de bewyzen uwer goedheid , uwer onveranderlyke
Menschliefde, zouden ondervinden. — Wapt by U is geene verandering; in U is alles één; aan uw verfland is begin, midden noch einde. — Gy weet en bepaalt alle dingen van Euwigheid.
Wie bezeft hier, 6 Algenoegzaam Opperheer! te regt
uwe onbegrensde Goedheid, uwe onbeperkte Almagt ! ---Enkel op uw Godjyk woord, brengt het Aardryk alle die
zoorten van Kruiden, Planten, Heesters en Bootgen voort,
welke wy nu op hetzelve aantre,fen. Na dezen dag
tog zyn 'er gene nieuwe zoorten sneer yoortgebragt: --daartoe was al het Kruid voorzien met zaad, elk naar zynen
aart , op dat ieder zoort zyns gelyjten weer zou kunnen voortEn hoe verbazend groot is derzelver aanbrenge n.
tal! -- De beroemde Kruidkundige LiNN itus heeft het
Ryk der groeibaren gerangfchikt, In gier- en twintig verfchillende Clasfen; die in zeer vele Rangen verdeeld worden ,
en waaromtrent by Ons toont, dat de meeste dier verfehiljei4e zoorten, nog weder hare onderzoorten hebben. ---LeCc4
•

374

BESPIEGELING

LOBEL telt negen- en dertig zoorten alleen van Gras; en

de

beroemde DODONEUS vier- en twintig; van welke 'er mogelyk flegts één , of twee , onder die van LOBEL opgenoemd,
te tellen zyn. De Kruidkenners hebben driehonderd
zoorten van Mosch waargenomen.
En hoe veelerleie zoorten van Muur worden 'er niet gevonden; mitsgaders van nog zo vele andere Kruiden; welke alle hier op
te noemen deze Verhandeling veel te wydlopig zou maken ? Voeg hierby , dat men eene onnadenkelyke menigte
van éénzoortige Kruiden allerwegen aantreft; by voorbeeld,
het Mosch , het Gras en meer dergelyken , die by millioenen over den Aardkloor verfpreici gevonden worden! -Alle deze zyn op het enkel bevel des Almagtigen uit het
Aardryk voortgekomen, en elk ífofdeeltje, uit welke zy
zyn zaamgetl eld , heeft zich in zulken vorm gevoegd , als
de Alwyze Schepper begeerde, die,, aan elk Kruid, zyne
bvzondere gedaaiit ggeven heeft, waardoor het zich van
alle anderen laat onderscheiden. Dit zeker gaat alle
verwondering te boven! De Alwyze Schepper, 6 ondoorgrondelyke diepte van kennisfe en wysheid! heeft, tot het
allergering(le deeltje toe, alles door zyne Almagt en Wysheid zo belcl:ikt, dat van het Mosch, en lage Muur, die
aan den wand groeijen , tot den hoogen Ceder op Libations
gebergte , geen enkel flofje plaats genomen hebbe buiten
Zynen wil; daar 'er, tot het voortbrengen zo wel van 't
eene als van 't andere dezelfde Almagt gevorderd word.
Al het Kruid, alle Planten, al het Geboomte komt met
zyne vrugten ' en niet zyn zaadzaijend zaad uit het Aard
voort op éénen dag. Een werk, met welks infland--ryk
houc4 ing thans de aangename Lente, de koesterende Zoxner, en de vrugtdrageode Herfst word doorgebragt; dit
werk gefchied nu op&énen enkelen dag ! Vertelt gy Hemelen de eer 4van uwen Maker; en gy Inwoners der Bovengewesten verkondigt zyner handen werk. Gy
alleen waart toen nog snaar Aanfchonwers , de enige Getuigen van dat groote werk des Almagtigen. Tot op -lien
tyd waren 'er nog gene andere Wezens voortgebragt : --maar zy ftondeo eerlang te verfchynen; zo dra het Aard íyk bereid, en van, alles wel voorzien was.
Met dit groot werk loopt de derde dag ten einde. --Voorwaar een werk vol Godlyke Majelleit; een werk,
vaar over gy , 6 Almagtige Wereldvormer! in deszelfs
befchouwing uw genoegen vond , om dat het goed was.
-----

-
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Een werk, waarin wy heden nog de zorg uwer Algoed-.
heid zo zigtbaar zien uitblinken; en in welks nut alle
Stervelingen delen.
(Het Vervolg by nadere gelegenheid.)

WONDERLYKE HEELZALF.

„ Laat het wit van een Ei op eene Lei loopen; neem
„ dan een íluk Aluiri, groot genoeg om te vatten,
„ hebbende ééne platte zyde; en wryf daarmede, in ge„ melde Eiwit op de Lei, fomtyds verzettende, wegens
„ de verbondenheid van het zelvé , zo lange, tot dat 'eí;
„ eene Smoutachtige zalf uit voortkomt ;bellaande alsdan,
„ uit Eiwit, Aluinzuur, en eenig wtyfzel van de Lei;
„ zich, wel wachtende, dat het wryven niet te lang ge„ fchied , op dat hetzelve, door te veel vochtigheids van
„ het Aluin, niet te dun wordt, en deszelfs overheer„ fchende kracht te veel aanneemt." Dit met een mes daar afgenomen, en dik genoeg op Be
lap gedaan, en zo over de wonde, hoe-nedubli
verouderd dezelve ook zy ,heen geleid ; geneest zeer fcllie=
lyk pn wonderbaarlyk.
-

Zoo ver las ik op zekeren tyd, byna woordelyk, in één
der kleine boekjes van Dr. Luc)EMAN , na zynen 'lood jiltgekomen, juist toen nmyn' oudfle Dochter, door een onkundig Heelmeester, aan eene brandwonde, byna radeloos werdt.
Ik, in defperatie, de bovengemelde zalf fchielyk vervaar
gebruikte 'er van drie a viermaalen'verbindens;-digen,
de eeríiemaal it Etmaal, vervolgens iets minder; en bevond, tot myne gronte verwondering, de wonde, :die anders al vuil en'zwart begon te worden, geneezen.
De tweede Proef heb ik aan zeker Jongeling, die nog in
leven is, bevonden. Dezelve had eenige vuurigheid achter het eerre oor aan de zyde des hoofds gekregen, en was
zodanig verergerd, door verkeerde middelen en eenige ver
dat het oor fcheen 'er af te zullen rotten.-vearlozing,
Toevallig kwam ik daar, toen zyne Ouders het zouden ver
Ik kreeg verlof, om , in hunne tegenwoordigheid,-binde.
de
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de bovenflaande zalf te bereiden , en 'er op te doen; tYe t
verzoek, dat zy het aldus maar zouden voortzetten. Lenen geruimen tyd daarna, de Vader met den Zoon outmoetende, zeiden ze, dat die wonde, op een wonderlyke
wyze, zeer fchielyk geneezen was.
De derdemaal heb ik deszelfs heelende kracht op de vol.
gende wyze ondervonden : bovengemelde myne oudfle
Dochter, kreeg boven het rechter oog, aan liet voorhoofd,
een drom van vuurige knobbeltjes, die door wryving, of
van zelfs, tot eene wonde van raauw vleeseh wierden • en
fchielyk zoo erg, dat 'er vuil vleesch begon uit te wasten.
---- .Schoon ik het in 't eerst niet achtte ,zoo maakte
ik 'er dé gemelde zalf op, en 't genas zeer fch1elyk,
Ten iderdemaale, kwam ik eens in het huis van zekeren
Predikant, wiens Zoon het eene been gewond had, 't
welk in den verloopen' Winter door het vuur , volgens, gewoonte , deerlyk was gebrandmerkt geworden ; en nu,
door eenig verzuim, zeer dik en gloeijend, door bykomende roos. Op myne recommandatie, kreeg ik de toeitemming , om 'er de gemelde zalf toe . te . bereiden; en
aanítonds 'er van gebruikende, zo gebeerde het eenige
weeken daarna, dat ik een dankend bericht ontfing, van
de zeer fchielyke geneezing. Insgelyks meldende, dat zy
van de bereidde zalf iets hadden overgehouden , en hetzelve aan een meisje gefchonken, welks Vader een' oude wande hadt, die 'er ook aant}nnds van geneezen was.
. Schoon Ik meer gevallen konde aantoonen , zo zy deeze
melding genoeg, om de algemeenheid der geneezing aan
te topnen.
Kundige Heelmeesters . mogen de krachten deezer ingrediënten aantoonen en toepasfen naar welgevallen; het" zy
voor my genoeg, die buiten dien kring geplaatst ben, het
myne te hebben toegebracht.
Indien de Heeren Schryvers der ,Rlgemeene Vad4rlandfc1e
Letteroefenin gen kunnen goedvinden, om dit Bericht, een.
plaats, in huts geleerd Mengelwerk, tot nut van her meuschdom,' te vergunnen; dan zal ik myne moeite ruim genoeg
betaald rekenen.
Waarmede verblyve , enz.
Hunnen geduurigen Leezer,
Honda,
den zg Mai, 1734.

M. JELLEN.
AL-
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(Volgeis den Heer DE BUFFON .)

Tie Watervogels zyn de Benige, die, by 't genot van de
1JLugt en de Aarde , het bezit des ' Waters voegen.
Veelvuldige Poorten, alle zeer talryk, bevolken de oevers
en de ftranden; zy zwemmen op de Kaaren, met zo veel
gem aks en meer gerustheids, dan zy in de Lugt vliegen;
overal vinden zy overvloed Evan leevensonderhoud, en een
prooi die hun niet kan ontfnappen; om dien magtig te
worden, broeken eenigen door de golven heen en dompelen 'er zich in ; terwyl anderen alleen langs de oppervlakte heen .fcheercn met een fnelle of afgemeete vlugt , naar
gelang van den afiland en de hoeveelheid der ílachtotleren.
Allen neexnen zy deeze beweegbaare hoofdítoffe als hun
vaste woonstede; zy vergaderen daar in groote maatfchappyen, en leeven gerust te midden der onweeren; zy fchynen zelfs met de golven te fpeelen , zich aan ftorme r}
bloot te geeven, zonder voor den ondergang te vreezeti
of dien te lyden.
Zy verlaaten niet dan bezwaxrlyk dit uitgekoozen verblyf, en alleen op dien tyd dat de zorg voor hun Kroost
hun aan den oever verbindt, en alleen toelaat, dat zy, by
tusfchenpoozen , te water gaan : want zo ras de Eieren
uit zyn, geleiden zy de Jongen na dit geliefd verblyf, 't
geen deezeu ook welhaast kiezen, als overeenkomífiger
niet hunne natuur dan het Land. In de daad, zy kunnen
daar blyven zo lang het hun beháagt, zonder 'van vogtigheid doordrongen te worden, of iets van hunne vlug heid te verliezen: dewyl hunne lichaamen , z-agtlyk onderfteund, in 't zwemmen uitrusten, en de kragten, door 't
vliegen uitgeput, ras wederkrygen. De ' lange donkere
nagten, of aanhoudende flormen, zyn de eenige t,egenheden met welken zy te worltelcn hebben, en hun nood zaaken, by wylen, de Zee te ruimen. Zy dienen dan tot
;

voorboden of liever tot tekens voor de Zeelieden, hun

aankondigende, dat ze naby land zyn ;niet te min is deeze verkenning dikwyls zeer onwis; veele deezer Vogelen
begeeven zich zomtyds zo diep in Zee, dat de bedreeven
Zeeheld coos vermaant het vertoon der Watervogelen
niet aan te merken als een zeker teken van landnadering:
en
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en alles, wat men uit de berigten der Zeelieden kan op.
maaken , is , dat de meeste deezer Vogelen alle nagten
niet frandwaards keeren , en dat, wanneer zy, op hun
overtocht of wederkomst, eenige rustplaats noodig hebben,
zy dezelve vinden op klippen, of zelfs op 't water dry
vende ilaapen (*).
De Lichaamsgellalte en de Ledemaaten deezer Vogelen
wyzen genoegzaam uit, dat zy tot zwemmen gefchaapen ,
en natuurlyke Bewoonders 'van de vloeibaare Hóofdftoffe
zyn. Het Lyf is geboogen en rond, gelyk het onderst
van een fchip, en 't is, misfchien, van de LyfsgelIalte
der Wintervogelen, dat de eerfte Scheepmaakers, de gedaante hunner Schepen ontleend hebben; de Hals verheft
zich op een uitf. eekende borst, en verbeeldt zeer wel het
voorfchip ; hun korte Staart , geheel in een vederbosch
vergadert, dient tot een roer;. hunne breede en gevliesde
Pooten doen den dienst van weezenlyke riemen; het digte
en vetagtige Dons, het ganfche Lyf bedekkende, is een
iiatuurlyk íineerzel , 't geen hun ondoordringbaar maakt
voor vogt, en. teffens te ligter op de oppervlakte des Waters doet dryven. Men heeft-opgemerkt , dat de Vogels,
in heere Landen, daar , mede flegts middelmaatig gedekt
zyn : terwyl die van kouder Gewesten, en boven al die
zonder ophouden over 't water vliegen, eene ontzaglyke
menigte pluimen hebben, van welke ieder dubbeld is (t).
— Dit alles maakt flegts een gedeelte uit van de Vermogens, door, de Natuur aan deeze Vogelen, tot het verblyf in 't water, gefchonken. Hunne natuurlyke Geaartheden ftrooken volmaakt met die Vermogens, desgelyks
hunne Leevenswyze ; nergens fcheppen zy zo veel vermaaks als in het water; zy fehynen te vreezen zich op 't
land - neder te zetten; de miníce fcherpheid van den grond
kwetst hunne pooten, zagt geworden door de gewoonte
van Reeds eene vog"ge oppervlakte te drukken; kortom
het Water is voor hun een plaats van rust en vermaak,
waar zy alle hunne beweegingen gemaklyk verrigten, alle
bedryven met vaardigheid en bevallig volvoeren. Ziet deeze Zwaanen zagtlyk ,zwemmen, of vol majelleit de golven
klieven: zy fpeelen, zy verheffen zich, zy duiken , en komen
() FORSTER, 9lcond Voyage de Cook, Tom. I. p. 107. Tom.
II. p. 91. Suite du fecond Voyage de Cook, Tom. V. p. 192.
(t) FORSTER, Suite du fecond Voyage de Cook. Tom. V. p. 18 r.
,
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ten weder tè voorfchyn met aangenaame beweegingen :
'de bevalligheid is een trek , die ons meer treft, dan die
wan fchoonheid.
Het • leeven der Watervogelen is vreedzaamer, en aan
minder moeilykheden onderhevig, dan dat van andere Vogelen; zy oefenen minder kragts om te zwemmen , dan
andere om te vliegen; de Hoofdflof,, welke zy bewoo.
nen, verfchaft hun fleeds voedzel; zy ontmoeten 't zelve
veeleer dan gy bet zoeken; de golvende baar voert het
hun aan; zy meemen het zonder moeite: dit gemaklyk en
zags leeveti •fchenkt den Watervogelen de fchuldloosfle ze
Ieder foort voegt-denvrzamfthbelykdn.
zich byeen " door ''t gevoel van onderlinge liefde: geen
dezer Vogelen tast zyns gelyken aan , geen maakt een
anderen Vogel ten iláchtof er, en in deeze groote en ge
ontdekt men „ niet ' dat de íferkfle de-rusteMafchpy
`zwakkere moeite aandoet; zeer veel verfchillende van die
Owingel ndeii: der Lugt en der Aarde, die hun Ryk niet
doortrekken • dan om ' te verwoesten, altoos met huns ge
oorlog leeve1i , en. hun tragten te verdelgen. De-lykeni
Gevederde Waterbewoonders zyn overal met elkander in
vrede ,' en bezoedelen zich niet met het bloed hunner
foortgenooten; en als 't ware 't geheele Getlacht der Vo.
gelen ontziende, houden zy zich te vrede met een • min
edel voedzel ; hunne kragt en wapenen niet gebruikende
dan tegen het veragtlyk geflachr van kruipende Schepzelen
en de ftomme Visfchen. Niettemin hebben de meesten
deezer :`Togelen, by eene groote graagte om te eeten , de
-middelcri om daar aan te voldoen: in veele foorten is de
binnenkant van den Bek met vry fcherpfnydende tanden
voorzien , zo dat de eens gevatte prooi het niet konne
ontfihappen; d meeste zyn verflindender dan de Landva
gelen , en men • moet erkennen , dat 'er eenigen zyn , wier
(maak zo weinig kiesch is, dat ze met gretigheid op krengen, en de ingewanden van allerlei dieren, aanvallen.
Het talryk Getlacht der Watervogélen moeten wy in
twee groote Huisgezinnen verdeeles : want naast de zodznigén , die Zwemvogelen zyn met gevliesde Pootes, heeft
de Natuur de Strandvogelen geplaatst, met verdeelde .Klauwen ; fchoon deezen• in . geftalte verfchillen 3 hebben zy
nogthans verfcheide overeenkornften meterstgemelden,
en eene eenigzins gelyke leevenswyze. Izyn, om z0
te fpreeken , in een anderen .vorm. gego Jt n; hun .Lichaam
is dun, verheeven van getlalte; hunne :P.00ten, van vliezen
-
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zen ontbloot, laaten niet toe dat zy zich in 't water dompelen en daarin Qnthouden : zy kunnen alleen de oever s
bewoonen ; zeer lange fchenkels en een uitgeftrekten half
hebbende, begeeven zy zich in ondiepe wateren ,. en wandelen dezelve met een flaatlyken tred door; zy zoeken en
vinden zo net voedzel 't geen hun aanflaat. Zy zyn, o^
zo te fpreeken, tweeslachtige Dieren, op de grenzen van
Aarde en Water geplaatst, om daar eerie leevend foort uit
te maaken , of liever, om in deeze foort een overgang op
te leveren., waar in de verfebillende hebbelykheden , ont=
4aande uit de onderfcheide gedaanten in de geheele bezielde wereld, in elkander fin elten.
Dus Nebbe men, in de ontzaglyk groote bevolking der
Lugtbewoonderen., drie Staaten , of drie verfchillende Ver
Natuur de Aarde, aan-•blyven.Mdzfchok
geenen vergunde zy het Wafer ter woonílede , en plaat
,grenzen-fie,tnzldyusfcheortn,pd
deezer twee Hoofdflof en ; ten einde het leeven op alle
plaatzen voortgebragt, en onder alle ntogelyke gedaanten
veranderd, of 'er. geen vak openblee ie , waar men iets aan
de •xykheid der, Naeuure zou kunnen toevoegen , of, meer
i}affé, verlangen , óm onze verwondering over de beflaande
weezens te vergrooten.
Menigmaal hebben wy gelegenheid gehad om aan te
merken, dat geene foort van Viervoetige Dieren van liet
Zuidevdeel wan een der Vaste landen, zich in het andere
bevindt, en dat de meeste Vogelen, ondanks het vuouregt
van te , kunnen -vliegen, deeze algemeene wet niet hebben
kunnen overtreeden : dan die wet geldt hier niet weer.
Gelyk wy gezien en getoond hebben, dat geene fouten
dan die den weg ten Noorden om konden neeumen, aan de
beide .Vaste landen gemeen zyn, zullen wy nu ontdekken,
:dat de. Watervogelen zich gelykerhand in heide bevinden,
en zelfs op, de Eilanden allerverst van de bewoonde Aarde
verwyderd.
Zuid -America,, door wyde Zeeën van Africa en .4fia
af efcheiden., is, om die rede, ontoeganglyk voor alle
viervoetige I)ieren van dat Vaste land, desgelyks voor het
grolt getal dier Vogelfoprten, die deeze verbaazende ruim
niet, te eener vlagt, en. zonder rustplaatzen, konden-te
overvliegen. De Lándvogels en viervoetige Dieren, van dit
gedeelte van 4merica, zyn in Africa en AM - onbekend;
maar de groote Zeeën, de onoverkomelyke affcheidsmuur
voor Dieren en Landvogelen, zyn de Watervogels vliegende
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de en zwemmende overgetoogen , en na de verstgelegene
Gewesten getrokken; zy hebben 't zelfde- voordeel als
Zeevaarende Volken, die zich overal vestigen: want men
heeft in Zuid -America niet alleen de Vogels gevonden die
daar vallen; maar ook het meerendeel van de foorten der
Watervogelen, uit de daar tegenoverliggende Gewesten der
Oude Wereld herkomílig.
Dit voorregt , van uit de Oude in de Nieuwe Wereld ,in
de Zuidelyke Gewesten, te verhuizen, fchynt zich telt te
ftrekken tot de Strandvogelen ; niet dat het water hun
een weg verleende, want zy gaan niet te water, doch blyven op den waterkant: maar om dat zy , allengkens voort
trekkendé, tot de uiterílen van alle Vaste Landen gekomen
zyn. 't Geen hun deeze lange reizen te gemaklyker doet
vallen, is dat de nabyheid aan het water de Lugtflreeketi
veel gelyker doet worden : de Zeelugt, altoos fris in hitte:,
en gemaatigd in koude , verfchaft , aan de Gevederde Strand,.
bewoonders, eene evenmaatigheid van Lugtgefteltenisfe.,
welke komt, dat zy een al te iterken indruk jvan de
Lugtveranderingen gevoelen, en voor hun alle Breedten,
-met eenige in agtneeming:der Saifoeuen-, 'bereisbaar maakt.
Dus fchynen verfcheide foorten, die des Zomers in de
Noordlykfte deelesp van ons Vasteland reizen, welke tot de
Noordlykfte Gewesten van America 11-rdkken, allengsker:,s
de Itranden langs gaande, het uiterfte van het Nieuwe Vasteland bereikt te hebben; want men vindt in de Zuidelyke
Deelen van America, verfcheit e Strandvogels, die men in
de Noordlyke treekèn van de beide Vastelanden aantreft.
De meesten der Watervogelen fchynen Halve»nagtvogels.
De Reigers zwerven 's nagts, de Sneppen beginnen eerst
met den avond te vliegen; de Roerdomp laat ; zich, als de
dag reeds geweeken is, nog hoorera; de Kraanvogels roepen.,
in de ftilte en duisternis des nagts, elkander in de hoogte toe;
de vlugten van wilde Ganzen en Eenden, die in rnze Ri
onthouden 'or zich meer des nagts dan-vierndtlyk,
over dag. Zulks hangt af van v:erièheide omfandigheden,
betrekking hebbende tot het voedzel en de veiligheid deez r
Vogelen : met, de koelte komen de wormen uit het Aardiyl
kruipen; de Visfchen zyn 's nagts in beweeking, . en de
duisteilaeid onttrekt. de Vogels aan 't oog der Menfchen en
niet te min fchynen de Vischvanggende
!hunner
Vogels den vyand, dien zy aantasten, niet genoeg- te wantrouwen; zy bellaan die vangst in lange na niet alts on-
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geftraft; Vogels ,in de rob en maag der Visfchen gevonden
leveren hier van bewys op.
Indeezervoege heeft de Natuur, den Watervogelen groote voorregten verleenende, dezelve ook aan eenige ongelegenheden bloot geteld; en hun een der uitmuntendile ei
genfchappea. geweigerd. Geen hunner zingt, 't geen men
zegt van den zang der Zwaanen , is een loutere fabelzang
niets is weezenlyker dan het treffend onderfcheid tusfchen
de Item der Land- en Watervogelen : de laatstgetnelden
hebben een fierke, groove, íchreeuwende Item, gefchikt
-om zich zeer verre te doen hooren, en over de wydflrek•kende waterplasfen te doen klinken : deeze Item, geheel
beftaande uit fchorre toonen en roepend gefchreeuw, heeft
niets van die zagte en buigzaame toonen, niets van dien
fLreelenden zang, waar mede de Landvogels de bosfchen
vervullen, den Voortyd vieren, en de Liefde ter eere zin
eveneens als of die ontzaglyke Hoofd toffe -gen.',tIs
waar op de Stormen loeijen, voor altoos van zich verwyderd heeft, die welluidend zingende" Vogeltjes, welke zich
alleen laaten hooren op fchoone dagen en in Mille anagten,
en- de .Zee aan haare Gevederde Bewoonderen alleen toefiaat die gel'uideh te faan, welke .door het geraas (Ier ftormmn : heen breeken ; en indringen op het' geweld der aan
gefchonne bruisfcheiide golven.
Wyders is de menigte der Watervogelen., de Strandvogels daar onder begreepen, en (tuk voor ftuk geteld, mis fchien zo groot als die der: Landvogelen. Hebben de
laatften, om zich tilt te breiden, de bergen, de vlakten,
de velden en de bosfchen'; de eerfte, de oevers der rivieren
bewoonende, of verder op de baaren zich onthoitdleiide,
hebben te hunner huisvesting eene tweede Hoofdfloffe,
zo uitgefirekt, zo vry als de Lugt zelve. En berekenen
wy. _de vermenigvuldiging naar de middelen van be(laan ,
dat, zullen deeze zo overvloedig, en misfchien zekerder,
weezen voor de Water- dan de Landvogelen, wier voedz.el voor een gedeelte afhangt van den invloed der Saifoenen, en voor een groot gedeelte van 't geen der Menfchen arbeid oplevert. Gelyk overvloed de grondflag is
van alle , Maatfchappye , vertoonen zich de Watervogels
veel 'algemeener by groote vlugten dan de Landvngels, en
in verfcheide geflachten zyn die benden zeer talryk, of liever ontelbaar: by voorbeeld, 'er zyn weinig Landvogels,
althans vari die grootte , in den Itaat _ der natuure veelvuldiger dan die der Ganzen en Eenden ; en, in 't alge ,
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meeli, heeft 'er meer vereeniging plaats ondar de Dieren,
:het meest van ons. verwyderd.
De Landvogels zyn ook talryker in foort en aantal,
naar gelange de Lugr(lreeken warmer zyn: de Watervogels fehyneu, integendeel, koude Lugt[freekeri op te zoeken; want. de Zeereizigers leeren ons dat aan de met ys
bekorfte kusten . van het Noorden, de Meeuwen, de Pinguïns, de Zeepapegaaijen, zich by duizenden onthouden;
en men aan de Zuidpool , op de Ys• eilanden , een even groot
getal Albatrosfen en Onweersvogeltjes aantreft.
Ondertusfchen fchynt de Vrugtbaarheid der Landvogelen, die der Watervogelen te overtreffen: geene abort onder de laatstgenoemden brengt zo veel voort als onze Vogels van het floender•getlacht , als men Vogels van gelyke grootte neemt. Indedaad, deeze vrugtbaarheid der
Graanëetende Vogeleu kan vermeerderd worden , door de
meerdere ruimte van . lee rensonderhoud, hurt door den
Metsch verfchaft; dan by de Watervogels, in den tammen -Slaat gebragt, heeft de vrugtbaarheid dezelfde vorderingen niet gemaakt, als by de Landvogelen. De tamme
Gans en de tamme Eendvogel liggen zo veel eijeren niet
als de Hen: verwyderd van het hun geliefde Element, en
beroofd van hunne vryheid, verliezen deeze Vogels onge.,
twyfeld meer, dan onze zorge kan wedergeevën.
Deeze foorten van Watervogels zyn veeleer Gevangenen, dan Fluisvo €els; zy behouden de beginzels van hunne eertic Vryheid , welke zich doen kennen door eene onafhangly •held, die de. Landvogels geheel fchynen verlooren te le
b ben; zy kwynen zo ras men ze te zeer opgeflooten houdt, men moet hun ruimte van land eta water
geeven , waarin zy een gedeelte hunner natuurlyke veyheid
kunnen genieten; dat zy dezelve niet verzaaken, blykt
daaruit, dat ze zich gaarne met hunne wilde Geflachtgenooten vereenigen, en met dezelve wegvliegen, waar tegen men zorg draagt, door ze te kortwieken (*). ---De:
(*) Schoon men voorbeelden heeft van tamme- Eenden ei
Ganzen, die met wilde wegvloogen, is het zeer denkelyk dat.
zy 'er zich fegt by bevonden , en de minfte in aantal zynde, 0
welhaast ftrafe leden over hunne ontrouw: want de vyandfchap , tusfehen de wilde en tamme Vogels, heeft by deeze
fooraen, gelyk by alle andere. plaats. De Heer TRECOURT , een
geloofwaardig getuigen, heeft ons berigt, dat by jonge wilde
Eenden, uit een nest genomen, in een vyver deedt by tamme
VI. DEEL. DJENGEL.W. NQ, 9.
Een.
I) d

38

kLIEMEENE AANMERKINGEN

De Zwaan , het cieraad der wateren in onze prachtige
Lusthoven, vertoont zich veeleer als een Watervorst daft
een Slaaf.
Het 'gering bedwang, 't geenf de Watervogels in den gevangen f aat dulden, brengt te wege, dat zy 'er ook flegts
geringe indrukzels van otndraugen : de Poorten ondergaan er
zo , veel veranderingen niet, als by de Latidvogels, in kleur,
en in gedaante ; zy verliezen minder van hunne natuurlyke
trekken en oorfpronglyk maakzel ; men befpeurt dit aan de
Eenden in onze Menagerien, die flegts weinig verfcheidènheden toelaaten, terwyl de Hoenders ons eene menigte
van nieuwe en door kunst gevormde rasfen opleveren, by
welken het oorfpronglyk ras geheel vernietigd is, of door
cie vermenging onkenbaar. Daarenboven kennen wy de
Watervogels , verre van ons door hunne woóning verwy^
derd , flegts gedeeltelyk. Het fchynt dat de :Natuur, hun
de Zee verleenen e, ze aan dë& heerfcháppy der Menfchen
ónttrokken heeft , die, op dit Element veel zwakker zyn4e,,'e dikwyls de fpeelbal of het flachtoffer van wordt.
DeVischryk11e Zeeën;, iokkén en vestigen,op derzèlver
ftránden, of telbaare Volkplantingen van Vischvangende Vogelen. Men ziet eene oneindige menigte rondsóm de Sambales Eilanden, en op de kust der-andengte van Panama,
byzonder aan de Noordzyde: WAFER geeft voor rede, dat
de $aay van Pabama. op verre -na zo vischryk niet is, als
die van S4nrbales (*). De groote Rivieren -van Zuid-/Imesic'a, "zpn alle met, Watergevogelte als overdekt. De Invvoonders van Nieuw-Orleans, die aait de Rivier Misfisftpi
jaagè i, hebben een kleinen handeltak opgerigt, om het
vet óf, de, olie, welke zy nit de gevangen Watervogels
haalen• Verfcheiiie Eilanden hebben den naam vair vegelEjanden gekreegen , dewyl deeze de eenige bewoonders
^varoif by de ontdekking, en hun getal zo verbaazend groot
was. Het Eiland , byzonder onder den naam van Elves
1pekènd, vyftig mylen van St. Domingo gelegen, is zodan1g met Vogelen vervuld, dat men ze nergens in zulk eene veelheid aantreft LABAT, die dit berigt, merkt op, dat
:de kusten zeer vischryk zyn, en dat de oevers feeds .be-'
-
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Eenden , omtrent van denzelfden ouderdom; zy vielen op de
aan, en bragten zc binnen twee of drie dagen, om -'t

1 uwigdë

'heven.

( Y ) WAFEi1 , Sist. Gen. des Yoyagts, Tont. XIV. p. zag.
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dekt zyn met eerie verba:tzende menigte fchulpvisfchen (*).
De Vischkuit, die zomtyds by geheele banken op Zee
dryft, lokt de Watervogels niet min fierk aan (t). 'Er
zyn ook plaatzen op de Kusten en Eilanden, waar de geheele grond, tot eene groote diepte, alleen uit drek der
Watervogelen bel}aat : van dien aart is, onder andere, op de
itust- van. Percy her Liland'•1quique, van waar de Spanjaarden deeze mest haalen , om de Landen aan de• Vastekust
mede te mesten (s). De rotzen in Groenland zyn op de
toppen bedekt niet eene foort van aarde , uit deeze Vogel.
drek en de overblyfzels der nesten betraande. Zy zyn desgelyks talryk op de Eilanden van Noorwegen, op Ysland
en Feroe , waar de Eijeren een groot gedeelte van het be.
than der Inwoonderen uitmaaken , die dezelve gaan zoeken • op de bykans ontoeganglyke plaatzen , met het uitere gevaar des leevens (*)• Van dienzelfden Watervogel
aart zyn ook de onbewoonde en bykans ontoegang--ryken
lyke Eilanden Burra, op de kusten van Schotland, werwaards zich de Inwoonders van het kleine Eiland Hirta
vervoegen, om de eijeren weg te neemen en de Vogelt te
dooden (t). Eindelyk bedekken de Watervogels de
Zee in Groeiland in zulkervoege , dat de Groenlandfche
taal een woord heeft, om de wyze uit te drukken, dp
welke men ze by hoopen na de kusten dryft, in de klei
waar ze zich laaten omzetten, en by .duizen--neBay,
den- vangen (s).
De Watervogels zyn ook de bewoonders, door de Natuur gezonden, na de op zichzelven gelegene en als verloorene plaatzen in den Oceaan, werwaards zy geene andere Schepzelen , die het oppervlak der Aarde bevolken,
heeft kunnen doen komen. De Zeelieden hebben deeze
Vow
(*) Nouveau Voyage aux Isles de 1'Amerique , Tom. VIII,
-

p. 28
(t) Objervations du P FEUILLÉH, p. 79•
(4) Voya,ee de FRCZIER a la mee du Sud. & Obfervations du
.

P. FEUILLÉC, p. 23.

(*) Hist. Gen. des Voyages, Tom. XIX. p. 27, & Thm,
XVIIl p.20,21.
:

(1.) Recueil de different Traites de Phyfique & d'Histoire Natu-

r elle, par M. DESLANDES, Tom. I. p. 163.

(§) Sarpfipock , YGEDE Diltonnar. Groenland.
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Vogels als bezitters aangetroffen van woeste Eilanden, en
van die brokken des Aardryks, welke zich der bewooniuge van leevende Schepzelen fcheenen te onttrekken. Zy
zyn van 't. Noorden tot het Zuiden verfpreid-, en nergens
talryker dan onder koude Heinelitreeken : dewyl in die Gewesten, waar de Aarde, onder 't ys en fneeuw bedolven,
dor en onvrugtbaar is, de Zee . krielt van leevende Schep=
zelen (*).
De Reizigers en de Natuuronderzoekers hebben gelykerhand waargenomen, dat 'er, in de Noordfche Gewesteti , zeer weinig Landvogels zyn, in vergelyking van de
menigte Watervogelen (t). De eerllen hebben Kruiden,
Graanen en Vrugten inoodig , waarvan de Natuur , als.
verkleumd in deeze Gewesten ,fegts eenige foorten en zeer
fchaars voortbrengt ,de laatile - vorderen van de Aarde niets
meer, dan dat dezelve hun ter wyk- en schuilplaats firekke
in tyden van ftorm , 's nagts een f aapplaats , en in den
broeityd een plek leveren, tot het voortbrengen buns Geílagts; ook fchenkt het ys, 't geen, in die barre Gewesten, hun zomtyds liet Aardryk ontzegt , bykaus alles , wat
zy, our aan zulke eenvoudige behoeften te voldoen ,
noodig hebben. ---, De Heeren coox en FOKSTER hebben, op hunne Reizen na de Zuidlyk[l:e deelen des Aard
gezien, dat veele deezer Vogelen op het ys zaten,-klots,
daarmede heen dreeven, en op 't zelve sliepen als op 't
Vaste land; eenige nestelen 'er zelfs op met gerustheid (S),
en waarlyk wat zou hun een grond altoos bevroozen, die
tevens -niet min vast en koud is dan deeze Ysbergen, hun
tneér kunnen verfchaffen.
Dit laatae wyst uit, dat de Watervogels de verstverwyderde Bewoonders des Aardkloots zyn , van welke zy
be('i) FOKSTER , Second Voyage de Cook, Tom. II. P. r 84. Voyage du Comm. BYRON , p. 25. Kist. Gen. des Voyages, Ton;. X VIII.
p. 357•

(t) Zie de Fauna Suecica van LINN1US, De Ornitlrologia Bo.
,ealis , van BaUNnnetl,'en de Zeologia Danica, van MULLER,
-

Deze!fde aantnerkin gaat door, ten aanziene van de Zuidelyklie' Gewesten. „ Wy vinden , op La Terre de Feu, zeer weinig
„ Landvogels. De Heer BANKS heeft 'er geen gezien grooter_
„ dan onze Merels; doch de Watervogels zyn 'er in grooten
„ overvloed , bovenaI Endvogels." Premier Voyage de Cook,
Turn. II. p. 288..
(5) list. Gen. des Voyages, Toni. ACV. p. rr6.
-
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beter dan wy de Pool- gewesten kennen: zy komen in Landen, waar de Witte Beer nooit den voet zet; zy zwemmen
in Zeeën , die de Walrusfen en Robben en andere tweetlachtige Dieren verlaaten hebben; zy onthouden 'er zich met
vermaak, gedutirende liet Sail'oen,'t welk zeer lange dagen
maakt in die Lngtíireeken, en verlaaten ze niet dan na den
Evennagtstyd In den Herfst , ' wanneer de nagt het met
groote lclyreeden den dag afwint, dien welhaast geheel ver
een aanhoudend nagtgordyn voor deeze tireeken-dryft,en
fchuift; 't welk deeze Watervogels beweegt om de wyk te
neemen na Gewesten, die eenige huren dag genieten, zy.
naderen ons in den Winter , en keeren na. hunne b^vroozen íireeken weder, voor den Evennagtstyd in de
Lente.

BERICT EENER NIEUWE SOORT VAN VULCAAN; OP WAAR NEEMINGEIi DER VEÁSCUYNZELEN, WELKE ZICH VP KTOONEIV OP DEN. $ER MACCALU1,A IN SICILIE.

e befpiegelende kennis der Aurdbeevingen heeft de
„ aandagt der Natuurkundigen getrokken, zints dien
j, _ yd, dat "de geest an vey 'onder4oek ieder aanmoedig
om, op de rechte wyzé, de verfchynzels der Natuu--„de,
„ re na te fpeuren. Dr . s afuKELY'S Stélzel, gebouwd op
„ de verondcrftelde werking der Eleétricitett, en onder;, fchraagd door verfcheide Proeven van dèn grobten Dr.
,s PRIEsTLEX, is algemeen bekend. De onlangs voorge„ vallene verwoesting in Calabrie heeft de aat}dagt ver„ leevendigd, welke deeze groote en_verbaazende werkin„ gen der Natuure niet kan naláaten op te wekken. De
„ Heer WILLIAM HAMILTON fChryft , met zeer groote
„ waarfchynlykheid , deeze laattie fchriklyke gebeurtenis
„ toe , aan de uitbariling van een onderaardfclien Multaan (*). Het volgend Uittrekzei uit een Werk, door

„ den
(*) Men leeze hier over, Bcrigt, regens de Aardbeevingen,
voorgevallen in Italie van Sprokkelmaand tot Bloeimaand , des ;aars
1783, door den Heere w. HAMILTON, Ridder, in eenen Bfieve
aan den Meere Josapn BANKS, Baronet en Voorzitter van het ,Kaaíinglyk Genootf clap. Welk Berigt het laatae gedeelte -uitmaakt
van een Nieuw Werk, zo even van de Pers onzes Drukkers
J. YPtTEMA gekomen , onder den Tytel : Waarneemingen over de
Ddt
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„ den Heer DE DOLb9IEU, in 't licht gegeeven, getyteld i
Voyage au v Isles de Lipari , zal toonen , dat, onder andere
„ medewerkende oorzaaken, de fchynbaar zagte ouutbinding
van zelfítandigheden met Lugt gevuld , in ftaat is,, om uit„ werkzels te wege te brengen, bykans de zodanige eve„ naarende, die dezelver veroorzaaking aan de kragt des
„ Vuurs verfchuldigd zyn."
indiende benaaming 'van Vulcaan niet, by uitfluiting,
toegeëigend was aan Mergel, die Vuur uitgeeven, indien
men dezelve niet beflendig- gebezigd hadt, om de verbaazendFe uitwerkzèls van die verfclhriklyke Hoofdflof e aan te
duiden; of, indien dezelve toepasfelyk ware op elken:Berg,
die gevormd is van de ftoWe zyner eigene uitvloeizelen , zou
ik geene zwaarigheid" maaken, die henaaming te geeven aarI
een zonderling verfchynzel, door my in Sicilie waargenomen, tusfchen Arragona en Girgenti. Ik zou zegen een
Lugt-Vulcaan gezien te hebben, welts uitwerkzels zeer gelyken naar die, waar in het Vuur de hodfdro1:" ièéit. Ik
zou opmerlten, dat deeze .Vulcaan , gelyk . andere, ne
tusfchenpoozen van rust en .bedaardheid hebbe,.en zyn c tyden van onrust en woeling; dat d czelve Aárdbeevingen
onderaardfche donderfagen, .geweldige fchokken, en, éin=
delyk, Uitbarftingen te .wege brengt, diè' de: uitgeworpen
ítoffe, ter hoogte van meer dan drjehonderd voeten, opvoert. ,Dan ,welk een naam itítiet. voeglykheid aan dit Ver
ook moge gegeeven. wordeti, 't zelve zal daarom-fchynzel
even zonderling en weetenswaardig blyven.
Op den 18 September des Jaars 1781 ,van Arragoná na
Girgenti gaande, verliet ik den rechten tveg, om myne
Waarneemingen te doen op eene plaats, Maccaluba geheeten , my als zeer zonderling befchreeven ; 'cie veelvuldige
verhaalen van dezelve hadden myne nieuwsgierigheid `opgewekt.. De grond, over Welken ik heen trok, is net de
daad
Vuurbergen in Italie en Sicilie, en omfireeks den Rhyn, als mede
ever de Aardbeevingen, voorgevallen in Italie, 1783. Door den
Heere W ILLJAM PAMILTON , Ridder , enz. enz. Alet Aanmerkingen
'an den Heere Abt c]Rnun- sOULAV1E. Uit het Engelsch en hransch

,

vertaald. Van welk (ehoon Stuk voor dé Natuurkunde, wy
eerlang in onze Letteroefèningen een nader verflag zullen geeven : wy konden deeze gelegenheid, onm't zelve aan te melden,
niet voorby gaan.

.
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daad kalkagtig; en bedekt met bergen en heuvelen van klei,
waarin de waterafloopen diepe fpleeten gemaakt hebben ; ee
nige,.zyn bedékt met een gypsagtige korst. Na één uur wandelens , bereikte ik de plaats myner bedoelinge , en, zag een
Berg van klei, plat aan den top. De voet des . Bergs leverde niets -opmerkenswaardigs op; doch op de vlakte ,
waar in dezelve uitloopt, ontdekte ik het zeldzaamtfe Ver=
fchyiizel , 't geen ooit ,nlyn oogen voorkwam. .
Het voetftuk deezes Bergs, rond zynde , vcrlaeeldt deelve een geknotren kegel; de hoogte , boven de Valei , in wel=
ke dezelve gelegen en bykans beílooten is , haalt honderd;
en vyftig voeten; de vlakte, op den. top, is eenigzips rondagtig; en omtrent een halve myI in den omtrek. De vlakte is zo dor, dat then 'er het minffe teken van, vrugtbaarheid niet t befpeure. Overal op den top ontdekt roep een
groot aantal geknotte kegels , cp verl'chillende afaánden
van elkapder,, en van onderfcheiden hoogten. De ..hoogte
waren omtrent .twee en een' half' voet ,.de kleiníle niet
meer dan . twee; of • drie. duimen, , Boven op .eiken . kegel is
te vats een tregter, de diepte is
•
een mond, in de:gedaan
omtrent een derde van de , hoogte van eiken kegel. De
grond, waar op die kegels .gevonden worden, is graauwe
klei , droog en in allerlei rigtjngen : gefcheurd , de brokken
zyn vier of vyf duimen dik.. De fterl(e. fchudditlg, welke
men, op, deeze vlakte wandelende, voelt, wystruit,, daX
de oppervlakte beftaat uit een dunne korst, die. eétie zagte en halfvloeibaare zelfftandigheid bedekt. En .'t is nier
zonder beeving, dat de Waaxneemer ontdekt he deeze ge,
elroogte klei een onmeetIyke golf van mpdder „verbergt„
Waarin by groot , gevaar loopt van verzwolgen.. xe , word
den.
Het binnenfle gedeelte van eiken kleinen- mond , Is altoos
oogtig en in eene geftadige beweeging. Elk oogenblik
xvordt eenige vogtige lllei, van Bene graauwg kleur., uit
:ht bepedeul}e gedeelte ides monds opgeheeven. •Deeze oprgeheeve klei is bolagtig van gedaante, en klimt ,, ttot dat
dézelye de geheele_lioitg gevuld heeft ,loopt 'ef; .over, heen
in de gedaante, van een halfrond, 't welk barst en •een ge.deelte Lugts uitlaat, 't een die op%yelling veroorzaakte.
Dit opbarften -gaat vergezeld., van: een geluid, ;gelykende
naar het aftiaalen: eens kurks van, een vies, en ten zelfde
tyde,, dat de klei ten monde uitgeworpen wordt, en langs
de zyden vaag den ; kegel, als een; s lava nedervloeit,..v cípreidt zich dezëly rondsom het grondítuk, óp meerdo
Dd 4
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of minder afdands , naar gelange van de hoeveelheid. Zo
ras de Lugt zich indiervoege ontlast hebbe, valt de rest
der klei weder in den mond neder, die dan de eer(1•e gedaante weder aanneemt en behoudt, tot dat een nie'uwu
Lugtbel tragt uit te breeken. Op deeze wy.ze is 'er éene
geduurige beweeging van opheffing en nederdaaling; nu
eens meer dan eens minder, doch wordt dezelve vermeer^
derd., door het (lampen op de kleikorst, die den to des
Bergs bedekt.
Indien men een ftok (leekt in een deezer Monden , komt
dezelve by kleiirt opwerpingen, allengskens weder; doch
wordt op . geen afftond uitgeworpgn , gelyk men my hadr
doen verwanten. Terwyl ik bezig was met de Verfchynzelen op- deezen Berg waar te neemen ,- vermaakten, zich
drie mylner Reisgenooten met brokjes gedroogde klei in een
der wydfle monden te werpen. Die brokjes werden alle
ingezwolgen , eii één uur vullens h^dt geene andere uitwerking, dat dan de opening eenigzins verwyd wierd, zonder gevuld te worden. Eenige van deeze hoogten zyn ge
droog en geeven niet langer uitgang aan de Lugt. , Het-hel
geheele getal der kegels is meer dan honderd; =doch dit getal verandert alle dagen. fièhalven dé kegels, zyn 'er verfëheide ronde hollig}leden in den grond zelve, inzonderheid
na den westkant, waar de vlakte min verheven is dan elders. Deeze holligheden zyn , over 't kruis gemeeten , één
of twee duim, en gevuld met vuil',ioutwater, waar uit getladig lugthollen komen', zonder geluid of uitbarffing, doch
gelykendé naar water, dat-op 't vuur kookt. Op de oppervlakte van eenige dier holligheden, vond ik een vlies van
lymagtige. olie, flerk van dien reuk, welken men dikwyls
met, die van zwavel verwart.
Zodanig is de gefteltenis deezes Bergs, geduurende den
Zomer en den Herfst, tot de regeityd komt; in deeze be.
fchouwde ik denzelven. In den Winter zyn de omllandig.
heden zeer verfchillende. De klei op den top wordt dan
xágt en bykans vloeibaar door den regen, de kegelagtige
hoogten worden ontbonden, en 'er vertoont zich aan het
oog niets anders dan eene groote golf van aardagtige mod=
der,welks diepte men niet weet, én niet dan met lietgrootfte gevaar kan genaderd worden. Eene onophoudelyke opwelling beerscht over de geheele oppervlakte, De Lugt ,die
dezelve veroorzaakt _, heeft niet langer eenige byzondere
dóortochtplaatzen ,; -- maar 'barst te gelyk in alle doelen
uit.
-
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In deeze tweecrleie Staaten vertoont zich de Berg al=
leen, als dezelve in rust en bedaard is. Dezelve heeft
desgelyks zyn tyd van groote gisting, wanneer by ver
oplevert , die fchrik en vrees in alle de nabuuri-'-fchynzéls
-ge Plaatzen verfpreiden , en zeer gelyken naar die de * uitbarftingen vau gewoone Vulcanos voorgaan. Schokkeel
van Aardbeeving, eu dikwyls zeer geweldige, worden , op
den afftand van twee of drie mylcn, gevoeld; men hoort
'Onderaardíche donderflagen en geraas : en, na verfcheide
dagen fteeds 'toeneemende inwendige gisting, volgen 'et
Cerke uitbarflingen , gepaard niet veel geluids , de grond,
te gelyk niet modder, klei, en eenige fteenen, wordt tot
eene regtitandige hoogte van, twee honderd voeten opgeworpen. Alle deeze floffen vallen weder op dezelfde plaats,
uit welke zy voortkwamen. Die uitbarflingen vallen drie
of viermaalen• in één etmaal voor, ze gaan vergezeld vats
een fikkcnden zwavelreuk, die zich over de omliggende
ereeken verfpreidt ; zomtyds , zegt men , is 'er rook by.
Na deeze uitbarl}ingen houden de voorbereidende Verfchynzels op ; en de Berg neemt een der twee boven bèfchreevene flaaten aan.
De uitbarftingen van deezen merkwaardigen en zonder
valen voor in den Herfst, wanneer de-lingeVua
Zomer lang en droog geweest is; doch gefchieden niet na
geregelde tusfchentyden. Verfcheide Jaaren verloopen 'er
' zoniwylen, zonder eenige ttitbarfting; op andere tyderi twee
f aaren agterèeu , of tweemaal in dc drie Jaren, gelyk in
de Jaaren 1777 en 17-79, wanneer de laatile uitbuitingen
voorgevallen zyn. De geregelde , tusfchenttand vt n. vyf Jaaren , door eenige Schryvers opgegeeven , ' ítrydt' mgt, de
Waarneemingen.
Een ooggetuige ,van de uitbarfting in 't Jaar 1777, heeft
'er het volgende verhaal , ten tyde der uitbarlling, van
opgefteld, en my medegedeeld.
,, Op den afitand van één myl van de Zeek ust, agter
Grigenti, ligt eene plaats door de Ouden Maruca ? en
„ thans Maccaluba geheeten ,waar op eene verhevenheid.,
, te midden van eene barre vlakte , verfcheide °opéningeft
van verfchillende gedaanten gezien worden , die, door
„ ene zagte opbruifching, modder en troebel water uit
werpen. Op den 13 September, des Jaars 1777 ,hoorde-„
men, e'e half uur na zonne opgang, een geluid, 't
„ geen , Reeds toeneemende, binnen kort, fterker werd dan
„ de hardlle donderflag. Hier op volgde eene AardbeeDd3
„ ving
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„ ving in de nabuurfchap., waar van de groote fpleeten

„ nog te zien zyn ; op dien zelfden tyd kreeg de voornaamile mond, waar uit gewoonlyk het troebel water
„ en modder voortkomt , de wydte van zes Napelfche
„ palmen over 't kruis. Uit deezen mend kwam iet voort,
,,t geen naar een rook-wolk geleek , en , binnen, weinig
„ feconden, de hoogte van vier- en twintig palmen be„ reikte. Schoon de l'otfé deezer uitbarllirig in zommige
„ gedeelten Bene vuurige kleur hadt , beftondt dezelve
„ nogthans uit vloeibaaren modder en kleibrokken , die,
„ nedervallende, zich over den omliggenden grond ver„ fprèidden; het grootfte gedeelte, egter, viel weder ne„ der in den mond die het uitgulpte. Deeze uitbarfting
„ duurde een half uur, en werd drie keeren herhaald ,
„ met de tusfchenpoos van een quartier uurs, en ao' lang
„ hielden ook de laatíte .'uitbarftiiigen. aan.. Ten zelfden
„ tyde hoorde men de beweeging en werking der, onder,, deraardiche floíl"en ; op den af(land van drie .mylen , ge„ leek, het geraas na dat van een Zee, door een geweldi„ gen'" ílorm gedreven. Zo lang deeze fchrikbaarende
„ Vèrfchynzels duurden, dagten zy, die .ze..aanfchouwu.,, den, plat het einde der wereld gekomen was, en vrees„ den begraaven te worden onder de klei ten Vnlcaan uit„ geworpen. De modder bedekte den rondsomgelegen
grond ter diepte van zes palmen , en vulde 'de nabylig„ Bende Valelen : en fchoon deeze klei vloeibaar was op
den, lag der uitbarftiug, hadt dezelve op den" volgendcn
,; 'dag zo veel vastheid gekreegen , dat verfcheide nieuws-.
,, gierigen daar over heen konden gaan, tot den. grooten
„ mond' in 't midden , om denzelven waar te neemen.
„ Deëze modder behoudt nog den zwavelreuk , ,feboen
niet. in die maate als op den dag der nitbartting. De
„ andere monden, gednurende de uitbarfiing gefooten ,
„ vertoonen zich weder, en tot no hooren Wy een on„ deraardsch geraas, 't geen ons voor eene 'nieuwe uit„ barfting doet dugten."
Wy vinden ons altoos geneigd om uitwerkzels, naar e1.
knnder zweemende., aan dezelfde oorzaak, toe te fchryven
.
Wy zien dat deezé Berg uitbarfi•ingen heeft,,;gelyk aan die
van den Berg Etna, en zulks is genoegzaam ge-weest, out
de Bewoonders daar omftreeks, en de weinige Reizigers
die denzelven waargenomen hebben , te 'doen verdnderflellen , dat alle 'die Verfchynzels van onderaardsch Vuur afbangen. Ik kwam hier, vooringenoomen • met hetzelfde
denk;
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denlbeel.d. Ik verwigtte niets anders te zien dan. een gewoone Vulcaan. ik vermoedde zelfs niet dat 'er eenig andere, werkende oorzaak in de Natuur was, uitgenomen het
Vuur, in Raat om de my verhaalde Verfchynzels hervoort
te brengen; doch ik werd fchielyk uit dien droom gehol
Ik zag rondsom my niets, 't geen de tegenwoordig-pen.
Vuur aanwees, 't geen , in werking zynde, eeij-heidvan
onderfcheidend merkteken drukt op alle zyne voortbrengzelen : welhaast was ik overtuigd dat de Natuur . zeer verfchillende middelen bezigt , om naar elkander gelykende
uitwerkzels hervoort te brengen. Ik zág dat Vuur de
hoofdwerkende oorzaak niet was, ja zelfs geen . deel hadt
in de Verfchynzelen deezes Bergs; en, indien men, .iti
zommige. uitbarilingen , rook en bette heeft waargenomen,
zyn dit alleen toevallige en bykogiende .bmítandigheien;
en wyzen geenzins de waare oorzaak der uitbarftingen
aan.
Dan, eer, ik de nttuur van deeze nieuwe werkende Oorzaak nader ontvouwe , zal het noodig weezen, verflag te
doen van eenige om(landigheden., door my onaangeroerd
gelaaten ; in het befchryven der nicer in 't oogloopende
ontmoetingen, tot dit zonderling verfchynzel betrekkelyk.
Op de vlakte van Maccahíba komende, was myn eerfie
-werk, zekerheid te bekomen, of 'er eenige Hette ware' itt
-de . opbruifchingen , welke ik, rondsom my, aanfchouwdè.
Niet zonder fchroom , bewandelde ik deeze fchuddende
grond. )liet dage my gevaarlyk te dipt by de grootfre ke.
gels te . komen , waar de grond my meer verfieeten dan el',
.dens toefcheen; en met my weg mogt zinken.. 'Nogthans',
door herhaalde proeven bemoenigd, en flouter geworden,
waagde ik het tot het midden der vlakte voort te- .gaai.
Ik Ptak myn hand in. den vloeijenden modder,iuit de moil_
den voortkomende, in de holligheden, die het`als kooken .
water inhielden; doch , in ftede van de verwagte Hettt
ontwaar te worden , voelde ik Koude. Ik flak 'er tnyn
Thermometer in, die in de openlugt drie- en twintig en
een halve Graad tekende, en drieGraden daalde. Ik -bragt
myn ontbloote arm , zo diep my mogelyk Was , in din
modder van een der monden , en vondt de Kco de nog
grooter dan aan de oppervlakte. Geen reuk van zwavel,
geen rook was 'er te ontdekken ; met één woord, door
geenerlei middelert kon ik eenig fpoor vin Vuur ontwar
worden in den toenmaaligen toefland des Bergs.
Dit wel bevestigd zynde, was het noodig naa te gaati,
,
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of het Vuur byfand boodt, of voornaamlyk werkte, in de
groote uitbaritingen. Ik begon hier aan reeds te twyfelen.
ik onderzogt alle oorden van deeze Vlakte , en alle de
buitenfte gedeelten van den Berg, zonder eenige zelfftatidigheid te ontdekken, op welke het Vuur zyne kragt ge
tegendeel ontmoetten my de blykbaarite-oefndhat.I
tekens , dat die verwoestende Hoofdftof 'er haare kragt
rooit oefende. Onder de floffen van de door de laatste
Ilitbar(Iing opgeworpen, zag ik verfcheidenerlei aarde en
fceenen, die door de minfle werking van 't Vuur aange,daan en veranderd worden, onaangedaan, onveranderd,
ten blyke dat by die Uitbariling het Vuur niet gewerkt
Nebbe.
Zo ras myne nafpeuringen my overtuigd hadden, dat
ileeze Berg geen gewoone Vulcaan was, ontdekte ik ge
wat de oorzaak was van alle de verfchynzelen.-rediyk
In een Vies, gevuld met Lugt, gehaald uit den modder
en. het water, ging een daar ingeílooke kaars terftond uit,
Deeze Lugt, gemengd met de Lugt van den Dampkring,
veroorzaakte noch, vlam noch losbar[ting. Ik had geene
-gelegenheid om- andere proefneemingen te doen; doch deeze waren genoegzaam, om te toonen, dat Vaste Lugt de
Benige werkende oorzaak is van de befchreevene Verlchynzelen. En het "fchynt my toe, dat de volgende verklaa,ring de waare oplosing behelst, van 't geen, in den eer.1en opflage, zeer moeilyk voorkwam om te verklaaren.
Reeds heb ik aangemerkt, dat de Grond van het Land
_rondsomme Kalkagtig is; deeze is overdekt met bergen
,van gtaauwe kneedbaare Klei, die dikwyls Gips bevat;
toevallig is midden van den L'erg, Maccalzba geheeten,
een Zoutwaterbron; en worden deeze overal gevonden Int
dit Land, vol met mynen van Berg-zout. Dit Water be,vogtigt, by aanhoudenheid, de Klei, en zweet naderhand
uit door een van cie zyden des Bergs. Het Vitriool-zuur
van ,de Klei tast, door deszelfs meerdere nabyheid, den
grondflag aarr van het Zee-zout, en ontbindt het Zee-zuur,
't geen werkt op de Kalkagtige Aarde, beneden den Berg.
Deeze laat[fe vereeniging ontbindt eene groore hoeveelheid
v n Vaste Lu net, die door den geheelen klomp van vogtie Klei heen . dringt, en ter oppervlakte uitbarst. Het
Vitriool-zuur van de Klei kan zich, desgelyks, rechtfireeks
veréénigen met den Kajkagtigen Steep , en Reeds Gips
vormen. De aanhoudende beweeging van de Vaste Lugt
door de X'lei, brengt eene uitwerking voort, gelyk aan 't
geen
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geen veroorzaakt zou worden door kneeden; dat is, zy
,vermeerdert de rekbaarheid en kleefagtigheid. Geduurende
den Winter, of het Regen=taifoen, wordt de Klei meer
bevogtigd, de Lugt ontlast zich gemakly.ker, en de opborrelingen worden vermenigvuldigd. In den Zomer wordt
de oppervlakte van de Klei droog, en vormt dezelve een
meer of min dikke korst. De Lugt moet dan een p00ging doen om te ontkomen; en zy borrelt op, ter plaatze
waar dezelve den mintien wederhand ontmoet. Deeze
uittochtzoekende Lugt hoopt allengskens de deeltjes Aarde, welke zy met zich voert, op één, vormt kleine kegels, in welker midden zy een doortocht houdt. Doch,
wanneer de Zomers lang, heet en droog, geweest zyn,
neemt de Klei in vastheid en digtheid toe; de Lugt kan
'er niet door ; derzelver veerkragt ontmoet tegenftand. De
Lugt hoopt tfteeds op; en op een zeker punt van zamendrukking brengt zy Aardbeevtn gen , onderaardfche Donderhagen, en, in 't einde, die Uitbar(tin.gen voort, van welke ik gefprooken heb ; hoe grooter de wederf}and is, des
te grooter wordt ook de Uitbarfling bevonden. Dusblykt,
dat Vaste Lugt de eenige werkende oorzaak is van alle
de verfchynzelen op deezen Berg.
De Rook, welke de Uitbargingen vergezelt, is geent
omi}andigheid , die aanloopt tegen. de boven gegeevene
Verklaaring. Rook , Damp of Mist, is dikwyls niets auders dan Water in Damp hervormd, en 'er íleekt niets
zeldzaams in, dat de Lugt, zich uitzettende , en de uit.
bartongen veroorzaakende , welke ik daar aan toefchryf„
het Water beneden in den Berg in Damp verandere.
Het vertoon van Vlam, vermeld door den Opsteller van.
liet (Iraks bygebragte Verhaal der Uitbarhingen, kan desgelyks veroorzaakt weezen, door de wederkaat?ing der
opgaande Zon van de oppervlakte der natte Klei, die,
door den Damp heen gezien, een roade kleur veroorzaaken. De Waarneemer zelve bérigtte my, dat by de Zon
recht tegen zich over hadt.
't Is daarenboven mogelyk , dat de menigte van Olie
en Lymagtige ftoffe -, welke men beneden in den Berg
vindt , en blykbaar zich vertoont door het vlies op het
.water in de holligheden, ontbrandbaare Lug kan voortbrengen , Raande den tyd der inwendige gisting; deeze
Lugt kan vlam vatten , of van zichzelven , of door de
aanraaking der floffe uitgeworpen op dien tyd , als dezelve zich met desa Dampkring vermengt. De ontbranding,
in
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in de holligheden van den Berg , is niet mogelyk, door
mangel aan den zamenloop van zuivere Ligt; en zuivere'
Lugt kan niet gévormd worden door de vereeniging van
het Zuur met de Kalkagtige Aarde , 't welk de Vaste
Lugt hervoorthrengt , die, in den gewoonlyken (laat des
Bergs, altoos haar uittocht aan de oppervlakte zoekt.

MIDDEL , OM GEBROKEN VERSTERKINUS-FLESSEN
TOT DE ELECTRICITEIT, TE IHEkSTELLEN.

Door J,OHAN PIETER

FOKKER.

teel Edele zeer Geleerde Heeren !
iemand, zo ver my bekend is, heeft den Liefhebberen der EleElriciteit eenig middel aan de hand gegeeeen, om de zogenaamde Ver[lerkings-Flesfen, door over.
landing, of op wat wyze ook, gebrooken, en dus voor
de laading onvatbaar, te herí'tellen. Het zal, vertrouw ik,
den Eleélriceerders niet onaangenaam zyn, hunne Eleclricaale Magazynen of Verfterkings-Flesfen , op eene of anáere wyze, lek, en dus onbruikbaar, op eene gemaklyke
en onkostbaare wyze te herftellen , en voor de laading
even vatbaar te maaken , als ze waren voor de breuk.
Het middel is zeer eenvoudig, en fleunt op de algemeen
aangenomen, Theorie der Eleftriciteit.
Wanneer een Verilerkings-Fles, schoon, droog; wel gemuniëerd, niet wil laaden, daar ze voorheen zeer wel laad
mag men met rede vermoeden, dat het glas, ouder-de,
het bekleedzel, gebroken is. By het wegneemen van het
bekleedzel ontdekt men een flarretje, breuk of fcheur, waar
door de fles onbekwaam is voor de laading. - Het moet ieder Electrizeerder zo wel als my verwonderlyk voorkomen ,
;dat, daar de oorzaak dezer ziekte zo lang is bekend ge
dezelve als hoopeloos heeft befchouwd , daar-west,mn
de Theorie der EleEtriciteit een zeer gereed middel aan de
hand geeft.
Het is ieder Electrizeerder bekend, dat, wanneer men
een Leidfche fles laadt,. altoos de eene oppervlakte pofitif
en de andere negatif geëlectrifeerd is; dat is:
i. Voegt men op een der oppervlakten A eene hoeveelheid electrique Plof, zo zal deeze ooging doen om door
her glas heen te dringen ; dit niet kunnende uitvoeren -,
word
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word de natuurlyke hoeveelheid van electricale vloeiftof
der oppervlakte 11 genoodzaakt in de naaste Geleiders over
te gaan, in de veronderftelling dat deeze met B eene ge.

meenfchap hebben.

e^iriciteit, het
Ontneemt men aan A eene hoeveelheid Ét
effen is het omgekeerde van het vorige; in belde gevallen

word de fles gelaaden; de oorzaak der laading. is in beide
gevallen dezelfde, namelyk de we@rttand, welke zogenaamde idioëlectrique lichaamen aan de Electricaale vloeiftof bieden ; op dien grondt laadt men alle zogenaamde idioëlectrique lichaamen, de lucht zelfs niet uitgezonderd.
Boodt de Lucht aan den doorgang der Electriciteit zo
veel weérftand als het beste glas, men zoude , door het
breeken van flesten, mits derzelver Ikukken aan elkander
hangen, in zyne electricaalen tQett 1. niutmer. eenige fchade
lyden ; de lucht naamelyk zoude de plaats van het glas
bellaan en dezelfde dienften doen.
Dan, daar het dunfte glas -, (eceteris paribus) het best
laadt, heeft men , ons lucht te laadgin , eene laag lugt van
ten minften een duim dik noodig, wanneer men zelfs .maar
eene maatige laading verkrygt; wil men de landing verder
voortzetten, de Lugt-battery breekt; de electricaale vloei
geweld van het pof of tot het negtttif be--ftopringme
kdeedzel over. Tracht thén dit voor te komen, door de
bekleedzels verder van elkander te plaatzen , de moeilykbeid der landing neemt in eene gro©te evenredigheid toe.
Konde men nu dien weg, waar door de electricaale tof van
het eene naar liet andere bekleedzel overgaat , door eene
ftof affluiten , men had het middel om de flesfen te herftellen gevonden. Zodanig eene lof moet aan de electrique
lof weêrltand bieden; zogenaamd idioilectricq zo goed als
het glas zelfs zyn ; moet zich met het glas naàuw laatent
vereenigen , vloeibaar kunnen zyn., en egter eene maatige
warmte kunnen weërftaan, zonder vloeibaar te worden.
Om zodanig eene ftof te vinden, behoeft men, gelyk
in veele gevallen, flegts zyn neus te volgen. Lak, ge'woon Zegellak, op de fcheur of barst der fles g duim warhm
uitgeJireeken, maakt cie fles tiveêr vatbaar voor de laading.
Ik heb flesfen, onder anderen , did meer dan een vierkanten voet bekleedzel hielden, op deeze wyze in minder dais
een half uur hertleld, en voor de landing even zo vatbaar
bevonden als ze voor de breuk waren. Met één myner herfielde flesfen heb ik de landing zo ver voortgezet dat dezelve wederom, dQQ ' de geweldige • sooging der Eleétriclteit a
,
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teit, heeft moeten breeken; de bretik egter is niet op de
geheelde plaats, ze is 'er ruim een duim van daan.
Ik heb insgelyks pooging gedaan om glazen lchyven te
heelen , en ben hierin gelukkiger gellaagd , dan ik verwagt
had. Een lutum, ge(chikt om gebroken porcelein te heelen,
^,vierd my door den Heer PLACII i M. Dr. alhier, vriendlyk
medegedeeld: dit middel heb ik beproefd; en zeer dienftig
bevonden om glazen fchyven ,ja allen Eleéiricaalen toeftel,
te heelen.
Dit, nevens eenige bedenkingen over de Electrophores,
zal my aangenaam weezen UWEdel. aan te. bieden, zo dit
hort Berigt waardig mogte geoordeeld worden in UWEdel.
zeer geacht Tydfchrift geplaatst te worden.
Waar mede ik de eer heb my te tekenen
Wel Edel. zeer Gel. Heeren
UEd. Dienstwillige Dienaar,
JOIIAN PIETER FOKKER.

Middelburg,
den 9 Yuny, 1784.

UITTREKSEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS.
COOK, CLERKE EN GORE, NA DEN STILLEN OCEAAN,
IN I)E JAAREN MDCCLXXVI, MDCCLXXVII,

MDCCLXXVIII,MDCCLXXIX EN,MDCCLXXX;
MET DE SCHEPEN de Refolutioo EN Discovery, OM ONTDEKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOEN.

,,'tAanbeláng deezer Reize, de gefchiktheid onzes Men-

„ t1 ge1werAs; om 'er verfiag van te geeven, noopen ons

om 'er een Uittrekzel van ta vervaardigen, en , van tyd
;, tot tyd , by voeglyke Afdeelingen , 't zelve te plaatzen.
„ Wy bepaalen ons,de Starrekundige Berekeningen en Zee„ mans Waarneemingen daar laatende , ftil "te (taan op 't
„ algemeen beloop der Reize, op zulke nieuwe en zonder
Historie , en op-,tingeVorbzlIdNatuyke.
„ zodanige Ontmoetingen, als Onderwys en Genoegen aan
,, onze Leezeren kunnen fchenken (*).
Ca(*) Wy herinneren opzen Leezeren , dat wy Een Leevensberigt
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Capitein jnNres coon zgilde°, op den 19 July, des Jaars i`
NMDCCLXYVI , uit Plymouth met het Schip .de Refolucion,
en kwam den so Otober aan de Kaap de Goede Hoop.
Op den io November vervoegde , zich by hem, Capiteni
CLERKL, met de Discovery, dewyl deeze niet voor deil 1
Augustus was uitgezeild. Op deezen Zeetocl,it na de Kaap,
hadt Capt. cooK zorge gedraaggn tegen de kwaade gevolgen, ontt'aande uit het regenagtig . en dampig weer, met
dikwyls de lugt tusfchen deks te zuiveren, en liet Volk te
beveelen , by alle voeglyke gelegenheden, hunne klederen
te droogen. Door liet beftendig in agt neemen deezer
voorzorgen, hadt men, aan boord van de. Refolution en de
Discovery, minder zieken dap op een der voorgaande rei,
zen.
Op den i December verlieten .de heide Schepen de Kaap.
de Goede. Hogp; Den iz dier Maand,,zeilden zy tusfcheit,
twee Eilanden,doo ,, welks grootte omtrent vyftien myl€rr
in den omtrek haalde, op de Zuiderbreedte van 46°.,
en de Oosterlet?gte van 37o , 46' (*). Deeze twee. Eilari,
den, als mede vier andere, van negen . tot , twaalf graaden
lengte, en omtrent op dezelfde breedte liggende, wedei
in den Jaare MDCCLXXII ontdekt, door de twee Frai fche.
Zeehelden , MMARIÖN en CROSET. Aan de twee eerlie .Eis.
landen, gaf Capt. cooK den naam van Prins 1F divards,.Ëjlanden , en noemde de andere na de gemelde Ontdekkers,,
Mariör's en Crof&s .bilanden, Den 24 kreegen zy in ,'t
gezigt.eenige hooge Eilanden ,in den,Jaaxê 14DGCLX I1I
ontdekt door den. Fran fclien Scheepsbeve hebber KERCU$
LEN , die ze alle een naam gaf. Het l oordlyk[le wan dée-,
ze, Blighs Kap geheeten, ligt op de Zuiderbrèedté van
48 . 29.- en Westerlengte van 68•. 40.
Vervolgens naderden zy een ruwe Kust ,Werguelens Land'
genaamd, 't geen die Zeeman voor een Vastland hieldt,
,loch 't welk Capt. coox bevondt een Eiland te weezen.
Op
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rigt van den beroemden Zeeman en Landoudekker, Capitein JAMES
COOK , naar de beste Berigten opgemaàkL , geplaatst hebben in
bet I[de Deel ede Stuk, der Algemeene Vaderl. Letteroefeningen,
bl. 257. 't geen wy eener herhaalde Leezing waardig oordeelen,
(*) De Lengte kend van den Middaglyra te' Green =,

yvcla.
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Op den aS.zeilde by in een veilige Haven, die by Chtistonas-Haven of Kers -Raven heette. Hier vonden zy, overvloed van Water; doch geen Hout in 't geheel. Het 1lrand
was als bedekt met Penguins en ander Gevogelte. Zy
troffen 'er ook eenige Zeerobben aan , die zo weinig fchuw'
voor Menfchen waren, dat zy 'er zo veelen als 't hun behaagde doódfloegen, om van het fpek traan te maaken,
dit in de lampen te branden en tot andere einden te bezigen. Op den s9 verlieten zy deeze Haven, en de Kust
langs zeilende, om de ligging en uitgeftrektheid waar te
meemen, ontdekten . zy veele Uithoeken en Baayen, met
een Schier-Eiland en eene nieuwe Haven, aan welke alle
Cápt. tooit naamen- gaf.
Den 31 zette Capt. coozx koers van deeze Kust af,
Noord-Oost aanftuurende, en zag op den 24 van January
MDCCLXXVII, van Diemens Land, de Zuidlyktle punt
van Nieuw- Holland. Op den 26 wierpen zy het anker in
de- Adventure Baay, waar zy Hout en Water innamen.
Twee dagen daar gelegen hebbende, werden zy op Bene
aangenaame wyze verrast, door een bezoek van eenigen
dér lnbóorelingen , acht Mannen en één Jongen. Zy kwamen uit de bosfchen te voorfchyn treeden, zonder eenig
het minfte wantrouwen te haten blyken. Een hunner hadt
een flok in de hand, omtrent twee voeten lang, aan het
eene einde fcherp gepunt. Zy waren geheel naakt, en
droegen geen fieraaden, of mem moest daar voor neemen
eenige plekken en Ereepen op onderfcheide Lichaamsdeelen, eenige recht, andere kromlynig. Zy waren van middelbaare laagte; doch rank. Hun vel was zwart, desgelyks hun hair ,dat in wolligheid voor geen Inbooreling van
Guinea behoefde onder te doen; doch zy hadden Beene
aanmerkelyke dikke lippen noch platte neuzen. Integendeel
hunne Gelaatstrekken waren verre van onbevallig; zy had-•
den vey goede oogen, en hunne tanden i}onden redelyk
recht, doch waren zeer vuil. De meesten hadden hair eiz
baard befineerd met een rood fineerzel : waar mede eenige*
(Sok hun aangezigt geverfd hadden.
Elk gefchenk , hun aaiigebooden , namen zy aan; zonder
het minde blyk te toonen dat 't hun voldeedt. Eenig brood,
hun gegeeven, gaven zy , als men het hun beduidde dat
het was om te eaten, te rug, of wierpen het weg, zonder
het te proeven. Visch, rauw en gekookt , werd van hun
verfmaad. Doch als wy hun eeni vogelte gaven, betoonden zy hunne geneigdheid tot .t flag van voedzel.
Capt.
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papt. coosc hadt twee Biggen aan firand gebragt, met oogmerk om ze in de bosfchep te lasten; doch, op 't oogenblik
dat ze binnen het bereik deezer Wilden kwamen, greepen
zy ze, even als een hond zou gedaan hebben., by de ooren, en voerden ze onmiddelyk mede: met geen ander oog
zo verre wy konden ontdekken, dan om ze te doo.-merk,
den. Begeer zynde om te weeten, welk een gebruik
zy maakten van den bovengemelden Stok, haalde Capt.
cook, door tekenen, een hunner over om zulks te toonen,
rechtte de Wilde een (laak op, als een doel om na te fchieten, en wierp na dezelve op den aftland van omtrent
zestig voeten. Na herhaalde poogingen, gelukte het hem
niet dit doel te treffen. OMAr (*) hun de meerderheid onzer wapenen willende toonen, fchoot 'er met zyn fnaphaan
op; dit fchieten verbaasde hun dermaate, dat ¢y, op 't
eigen oogenblik , na de bosfchen vlooden.
Niettegentiaande hunne onttieltenisfe , kwamen op den
s9, omtrent twintig deezer Inwoonderen, Mannen en jon
ons bezoeken. Eén deezer was zeer misvormd van-gens,
geflalte, en (tak niet min uit door zyn bultigen rug, dan
door de grappigheid zyner gebaaren, en de fchynbaare geestigheid zyner gezegdens; welk een en ander blykbaar gefchiedde , om de vreemde Gasten te vermaaken. Zyne taal
was, egter, volftrekt :onvertiaanbaar.
Eenigen van deeze menigte droegen ,om den hals', drie of
vier loshangende llrengen, gemaakt vats beesten huiden, en
anderen hadden gen fmalle reep van Kangooroo huid, om
hun-

(*) Deeze innooreling van Otaheite, door Capt. coox na Eneland medegenomen, verliet Engeland met een mengzel van

ment en genoegen. Wanneer men hem fprak van de zodanigen, die, geduurende zyn verblyf in Engekand , hem met hun
vereerd bidden, kon by zichk-neVridfchapBmng
nauwlyks van traanen onthouden. Doch wanneer men melding
maakte van zyn eigen Land, fchitterde een gloed van genoegen hem ten ooge uit. Hy was zeer gevoelig voor de goede
bejegening, welke bv in een vreemd Land, ontving, en vormde zeer groote denkbeelden van Engeland en de Engelfyhen.
Dog het befiaagelyk vóoruitzigt , 't welk hy tans had om na
huis te keeren, ryklyk voorzien met alles , 't geen hy wist,
daar voor een onwaardeerbaaren fchat zou worden aangezien,
;en de fireelende hoope op de onderfeheiding , die dit alles hem
,onder zyne Landsgenooten zou byzetten,.kon alle gehegtheid
aa J Engeland ofsy egas^.
Ee
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hunne enkels gebonden. Capt. coot gaf ieder htntner eer}
ílreng koraal-en niet eene medaille; deeze fcheenen zy met
genoegen : aan te neemen; doch zy fielden geen prys op yzer , of tets van Yzer geraakt: Het gebruik van Vischhoeken bleekes zy niet te -kennen; ook befpeurden wy geen
Canoe of Benig Vaartuig, waar mede zy iii 't vwate"r konden
te rept komen. Schulpvisfcben , nogthans', : i áakten zeker
een gedeelte hups voedzels "uit; dit was'zigtbaar, door de
Lchelphdopïetn, op verfcheide plaatzen, ligt aanden oever.
dunne wby ningen be{fonden uit kleine hutten van fiaaken ,
met boombast gedekt. Men kon 'duidelyk ontwaar worden,
dat zy zómtyds- hun verblyf namen in de oarsmen van
groote booroen, door vuur uitgehold; en- de merktekens
wan vuur, naby deeze Wooningen, en by eiken fchulphoop, dienalen tot ontwyfelbaare bewyzen, dat zy hun
voedzel niet rauw in 't lyf sloegen.
Eeniger tyd daarna, vertoonden zich verfcheide Vrouwen
en Kinderen, en werden (Capt. coot afweezig zynde,)
door de Mannen , die ze vergezelden, gebragt by, den Lui'tenant •eerwo i die aan dezelve zodanige fnuisteryen gaf, a]'s by
by zich hadt..Deeze Vrouwen 'droegen een Kangocroo huid,
(zo als dezelve van dit Dier kwam) over haare fehouderen
en om haar middel: en-fcheen dezelve alleen te dienen om
de Kinderen op den rug te draagen: geen, der deden, die
de meeste andere Volken verbergen , werd '-endoor bedekt:
zy gingen, voor .'t ovarige:y^even rraakt als de- Mannen, zy
waren even -zwart4 en hadden de huid, op *dezelfde wyze ,
reet flreepen en infnydingen gemerkt. Eeniger hair was e-,_
heel, andere aan de eene zyde, afgefneeden : de overigen
hadden den.kruin gefchooren, omtrent op dezelfde wyze
als de Roomfiche G' eestlyken. Veele Kinderen zagen "'er
zeer lief'uit; en haddèit fyne gelaadstrelckèn ; doch de Vrou.
wen, inzonderheid de bejaarden , hadden niets .bevalligs.
Desniettegenftaande vervoegden zich , gelyk Capt. co.ox
verhaald werd; Benige' Heeren van de Discoverf, by haar,
met ruime gefclieiken, welke zy met groote verontwaardiging afweezen : of zulks uit Eerbaarheid, of Vreeze van hnn•
ne Manneii te- zullen mishangen, voortkwam , kon by niet
bepaalen.:• Dat deeze .Galantery de Mannen niet_ behaagde,,
is zeker :want een bejaard Man bemerkte dezelve niet, of
by beval alle de Vrouwen en Kinderen-te vertrekken: zyr
deeden het ;doch Benige met een blykbaaren wederzin.
Capt., cooii brengt, ter deezer gelegenheid , eene optekenenswaardige bedenking lu 't midden. „ Dit gedrag d er
,
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,;, Europeaa^len by,, de Wilden, ten opzigte vary. derzelver
Vrouwen , is ten hoogten 'te Ynispryzen, I-,et verwekt
de jaiqufy der Mannen, welke gevolgen kan hebben,
„ zeer hindexlyk aan het welflaagen der geheele Onder
voor alle de Tochtgenooten , zonder dat. ie--„teming.
„ n i d 'er genot ,van hebbe., of z'n lust. boet., Ik ge, loof!, dat vier}, over 't algemeen. bevonden heeft onder
onbefehaafde •Volken , du, waar gemaklyk toegang .tut
„ de gouwen .te bekomen is, de Mannen de eerffen zyn.
„ om ze- dep Vreemdelingen•, aan te bieden: waar - dit .geen
,,; plaats ,vindt,.. zullen nog, ,de -verlokzelen van gefçhenken,, igeh de. gunttige gelegenheid, de_ Vrouwen heimly'k aan te, t'reffeh , de gewinschte uitwerking hebben.
Deeze,.waarneémïng ben ik verzekerd, gaat doo iu,a e
, 3 ,de flreeken, der Zuidzee, ,waar ii geweest ben.",
By Capt.., cooK, s verlag van Diemen land, heeft. Mr.
t tvo•ctsc
zyn hitui yn, ve}f chei^ebyzonderbeden., geëttsurplie.. liistorie'i1je refetude:, ,, »Oudel de
voortbrengzf1en. ;vn h, Gr q'eijettd I&yI, #con •hy 'er geen
vinden, 'E welk ,aau. de Mer4claep 1 et rnittáe, leevensonderhond vrfeiiaf e Twee foorten van Wild Geboomte,
in Europa geheel, onbekend, trof by aan. Her Benig. Viervoetig Die., 't geen by kpn bekomeeu, was eene S ym
Buidel-rad; omtrent, tweemaal zo groot als..een_klQeke Rat;
en geer waarfchynlyk het Mannetje van,de ,foort door ,xewKESWORTH vermeld (*). Dezelve, is Ugven,op 't lyf donker
van kleur, Voorts brutnàgtig ei van anderen wit. Omtrent
een derde gedeelte ,va' oen .Staart,, ia, 't einde toe, is wit,
en van, beneden kaal; aan deezen hangt, by ,zich waarfc.hytrlyk aan de byomtakken, wanneer hy, dezelve beklimt; vanboombesfen leevende. ---- Onder het Gevederde Geflacht
flak uit een. klein Vogeltje, met een, zeer langen Staart.; een
gedeelte van den Ilop ea. Hals was van eene ihoone
Azuurkleur, by, gaf het den naam van Motacilla cyanea.
Ten vpzigte van de'Inwoonderen merkt Mr. ANDERSON
op, ; (ter aanvullinge van Capt., COOKS befchryving ,) dat
zy zeer werklo s zyn, et;, wat het, vertand betreft, nog
fehynen te moctèn onderdoen voor ,de zo fchaars ,bedeelde
Ínwoonderen 'van Tierra del Fuego., die geen vindings
genoeg bezitten , , om kleederen te vervaardigen, om zich
tegen de .nïpende koude hunner Lugttlreeke te dekken. ;
'coon zy er de floffe toe krygep.. Het Benige, waar in
de
-
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(*) HAwKCSWORTas Voyages. Vol: I.li,.p. 586.
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de van Diemensianders eenige bedreevenheid en kunst in
vertoonden, belfondt in de wyze om hun huid te i'nyden
met lynen van onderfcheiden lengte , en, met verfchillende .
boeten , welke ftreepen vry verre boven de vlakte der
huid uitftaken; 't is bezwaarlyk te gisfen, hoe* zy deeze
verciering hunner l.ichaamen bewerken. Dat 'zy dië `bevreemding niet vertoonden, welke iemand natuurlyki zou
verwagten , op het geiigt van Lieden , zo ongelyk aan hunzelven , en van voorwerpen ,. door hun "'nodit aan.
fehouwd ; als mede hunne onverfchilligheid voor de ge
hun aangebooden, en de doorgaande onopletten--fchenk
heid , lirekten tem genoegzaamen -bewyze' , dat zy heen
fcherpte des verftands bezaten. --'--- 't Geen de oude
Dichters vercieren van Faunen en : Saters ,_ in holle boomen leevende, heeft hier daadlyk plaats. Veele .. hunner
grootfile boomen zyn vervaardigd tot veel gefchikter Wooningen, dan de 'elendige Hutten, van laakerr gemaakt en
met boombast gedekt. Tot op de hoogte van" zes of zeven voeten waren deeze boomen met vuur uitgehold; en
slat zy 'er zomtyds hun verblyf in, namen, bleek uit de
vuurhaarden van klei in 't midden , zo gefcbikt dat 'er
vier of vyf perfoonen rondsom konden zitten. Deeze
Wooningen zyn ' teffens zeer duurzaam: want zy draagen
zorge om een der zyden van den boom geheel te laaten : 't welk genoeg is om denzelven zo weelderig te doen
groeijen als of 'er niets 'aan gebeurd ware. ,
Den 3offen January` ftáken beide de Schepen, met een
zags Westerkoeltje, in Zee. Kort daarop liep de Wind
Zuiden, en wakkerde tot een volkomen Storm. De' hevigheid nam tegen den avond af, toen de Wind Oost en
Noord-Oost wierd. De Barometer hadt deezen Storm
aangeduid: want de Wind begon niet te wakkeren of de
kwik daalde. Dan iets veel opmerkenswaardiger vergezelde deezen opkomenden Wind, die in 't eerst wak weer
veroorzaakte : waar op een bykans ondraaglyke Hitte -èolgde. Dc Thermometer klom, als 't ware, in een oogenblík, van 70 tot go' grasden. Veeze Hitte duurde zeer
korten tyd, en, fcheen door den Storm weggeblaazen te
worden: eenigen aan boord hadden ze niet gemerkt.
Op den loden van February ontdekten zy de kust van,
Nieuw- Zeeland, en wierpen den inden het ander in de
aude'legplaatze, Queen Charlottes Sound. Hier hielden zy
zich bezig tot den aften, om Hout, Water, en Gras
voor 't Vee, te bezorgen, om zoet gyl bier te brouwen,
tot
,
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tot eert geneesmiddel voor de Scheurbuik, en nodige waar
te doen om den loop der Zee- uurwerken te-nemig
onderzoeken, en dergelyken (*). De Inboorelingen kwamen in hunne Canoes by 't Schip
roeijen; doch toonden zich geheel ongeneegen om aan boord
te komen. Capt. rooi fchreef dit hun gedrag toe aan
hunnè vrees, dat by hun Land weder bezogt,' om wraak
te neemen van den dood des Volks van Capitein FvxNEAux, -dat, aan land getreeden zynde , door de Wilden ver
werd. Capt. rooi tragtte hun te overtuigen van-mord
de volduuring zyner vriendfchap , en hurt te verzekeren,
dat zy, uit hoofde van dit droevig voorval, geene moeilykheld te wagten hadden: hier op hernamen de Inboorelingen
huil voorgaand vertrouwen, en veyrrtoedlgheid in den ommegang.
Nogthans was Capt. COOK dertinaate op zyne hoede; dat
alle zzyne werklieden aan land , onder de befeherming van
Zeefoldaaten , 'hunnen arbeid voortzetten; en dat- geen boot
op enigen aanmerkelyken af(iand van het 'fchip ging, zon
voorzien te weezen : by-dermtwlgapnifch
dagt niet alleen om 't lot van-'t Scheepsvolk, in de floep
van de Adventure , maar ook otn dat van Capitein nlA-ruoN en dienst Scheepvolks, aan deeze Kust, ih den Jaare
MDCCLXXII (t).
Verfcheide Inwoonders floegen ligte Hutten op, in de nabuurfchap van 'Capt. cooks Volk. Behalven deeze kreeg
by van tyd tot tyd bezoek van anderen , uit verfchillende
oorden. De Koopwaaren , door de Inboorelingen aange.
bragt, beftonden uit Zeldzaamheden, Visch en Vrouwen.
De twee eerstgemelden vonden fteeds Kooper.s; de laatUe
waar wilde niet aan den Man. De Scheeps'lieden hadden
een afkeer van dit Volk , en waren of ongenegen of befchroomd om zich met die Vrouwen te vermengen. „ Dit
hadt," fchryft Capt. cook, „die heilzaatt^e uitwerking,
, dat ,ik' geen voorbeeld weet van één Man, die zyn post
,,ver() Dewyl deeze bezigheden hun meest altoos onledig hiel
als zy ergens aan land waren, zullen wy, in 't vervolg,-den
dit als bekend veronderf'ellen.
(t) Hier van hebben wy onze Leezeren berigt gegeeven in
iet Kort Verjaag eener Nieuwe Reize na de Zuid-zee; aangevanpen onder her bevel van den Ridder. MARION, en volvoerd onder
dat van den Ridder nu CLEsMEUR. 4lgeep. Yaderl. Letteroef. VÍ
D. 2de St. bl. 76, enz.
Eeg
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„ verliet; om de wooningen der Nieuw-Zeela 'ideren met dit
oogmerk te bezoeken."
Onder die hun nu en dan .kwamen bezoeken -, was een
Opperhoofd, KAFTOORA geheeten, de Aanvoerder .der Party,
die het Volk van Capitein FURNEnux verfioeg,, eta by zeiye hadt Mr. RowE, den bevelvgerenden Officier, om 't
leeven , gebragt. Leni$en der lnboorelingen .waren Capt.
co„a: _berk aan , om hem aan zyne. wraak. op te offeren (*).
Oméii . voegde , zyn . verzoebep nevens _de, .hunne. Doch i.gilde . een
een volkonten vertrouwen op ,Caps. COOK,
cn ,ha • geen, rede, om zich des te beklaagen.
• Capt,, c Cooic vervoeo zich op zekeren dag na ,GrasC4ve:,;;het,.tgotlgel van die gedenkwaardige. flachting. Hier
witmoette hy 4y8 ouden , Vriend,. PEDRO:, uit, hem en ee,nige Inboorelingen, diè geheel fchuldloos waren aan den
gepleegáeti; moord , ontving hy de volgende onderrigting
van ;ltett•voorgevalleng„( ^). , „ Terwyl ons Volk het middagmaal; hieldt, omringd door veele Inboorelingen, ont„ t a^ei^ -eenigen der laatstgemelden hun eenig brood en
s,. vili,s. -zy - kreegen : hier op llgagen. ,I•ier, uit rees een
„ • gefcl^kl , twee - •Nieuw -Zeelanders werden dood gefchoo„.ter^,.,• dgor .de t.wee,.fnapbaanen, die.men losbrandde :
;, want eer ons V, alk tyd •hndt om .een derde af te fchie„ ten, af de afgefchootene te herlaadeli , vielen de Inboo;, -relinge op hun. aan, vermeesterden hu, door .de meerderheid ;, en Ploegen ze allen dood.” —'------ Naderhand
werd Capt. coox verhaald, „ -dat een zwarte,.kncgt van
„ Capitein FudtNE.4uK,, in de boot gelaaten om op dezel„ ve te;pasfen, oorzaak an 't gefChjl was; ,dat een der
„ In.boore, ingen,, .fets..tiità áe boot wegneenlendq, vin den
„ Neger een iwaaren_ flag kreeg: zyn ,.fehreeuwen , op een
afftand gehoord , bragt de inboorelipgen. in ,den .waan
dat hy dood gelagen w. s i en zy vielen terl}ond pp pas
, y Volk .• aan , die, eer zy tyd hadden om de-.boot . te be,,. reiken, ; of zicht ea,het naderend gevaar te wapenen,
.,, tot ílachtoffers firekten van de woede der Wilden."
Capt.
O Had ik, fchryft Capf. ' coáï^, den raad wan alle onze
'vérmeende Vrienden ópgedQ1gd , .ik zou dit geheele Geflácht
uitgeroeid hebben : want het Volk van het eene gehupt was
in y' hèurtlings -aan om dat••van het andere te'verdelgení
(t) Men zie, wegens alit troórval, cboxs Voyage towards the
,
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South Pole, Vol. ' 1,1. p. 153 , 159, En het Nederduitsch Uit -

ek l deer hetze, •bl. 346, enz.
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Lapt. coo y. houdt het voor vey waarfchynlyk da beide
deeze ' verhaalen egt zyn, en, met elkander kunnen overeengebragt worden i.'t is zeer natuurIyk te veronderflellen,
dat, .terwyr ijéiligen der Inboorelingen den Oppasfer in deli
boot beftalen , anderen , dezelfde vryheid namen omtrent
den eigendom van ons Volk aan land. Maar zy ltemumen
allen gvere en , dat 'er geen voorbedagt plan van moord
beraad was ,.._én dat, indien men de dieffiallen niet te
fchielyk h dt willen ' wreeken , 'er niets euvels zoíí voorgevallen we-ezen (*)..
Op den 2oílen hadden zy een hevigen `Storm uit',den
Noord -Westen. De rukwinden van over 'het ' gebergte , waren zo .íterk. en geweldig, dat men de gtengen en kaas
most.. ftrykén ,, en het toen nog naauwlyks kon houden.
De Svormen :zyn hier zeer menigvuldig. Het digtbyliggend :gebergte, op •die' tyden altoos vol dampen ; ver
niet alleen de ktagt des Winds, maar Verandert-lperdt:
d Quel derwyze , dat geen -twee vlaggen int den 'zelfden
doek. elltáaer vbigen : hoe nader men' aan Strand is, hoe
meer :men het geweld der Stormen ondervindt.
De . Inboorelingen hielden aan met in grooter getale ons
Volk aan:.land • te bezoeken ; ,inzonderheid wanneer de
1

Schèeplingei bezig waren met lkobbetraan te Ilooken.
Geen Grbenla,nder kan greetiger na traan zyn. Zy aten

reet 'graagte ,liet ,fchuim van den ketel, en het nitgebraade
ipek; doch een weinig an de heldere traan te mogen
nuttigen; •Il.rekte..hun tot een lekker onthaal.
Onder de -.; raeggtopmerkenswaardige byzonderheden , de
Natuurlyke Historie déezer Landftreeke betreffende, breedvoerig dooi 1YIr. ANDERSON te boek gefield, puttep ' irvy
niet tialaatën fill• te liaan op het verbaazend ondérfcheid,
t s Cchen de' gedaante'deezer Kust, eh die 'van 't .1 and •van
Diemen. Dezelve is zeer bergagtig,'en ryst orin48deiyk
tilt dè zee bp , in hooge heuvelen met vlakke topped,. Op
verbaazende af(}anden zyn Valeien , of Viever indrukzéls op
de zyden der bergen , die niet diep zyn , elk na dè lee uit.
loocoo
;c
des
door
Capt.
gevraagd
KAHOOaA
,
(*)
zynde, anti
woordde: „ dat een zyner Landgenootei een fleenen bytel te
,, ruilen gebragt hebbende, de Man, die by denzelven aanboodt,'ze nam, en niet wilde weder geeven,of iets in de
,, plaats: waar op de Eigenaar, als een vergoeding, een (luk
„ broods nní ; dit was tot het vóorvál de aanleidende oor„ zaak geweest ;'
Ee 5
:

-
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loopende in final Haven-klif , met een ifeenig óf zandig
firand : hier omfireeks bouwen de Inwoonders gewoonlyk
hunne Hutten, en hebben de gunftig(le gelegenheid om hung
fie Canoes op 't ftrand te bergen. Deeze ligging wordt
nog veraangenaamd , dewyl in elke Haven-klif een froorn
heerlyk water gevonden wordt,' die zich in zee ontlast.
De Bergen leveren een aaneengefchakeld bosch uit van
zeer hoog geboomte, groeijende met eene kragt, welke alle
verbeelding bykans te boven gaat; en het heerlykst verloon opleverende voor allen die ftnaak vinden in de groote
en fchootie Werken der Natuure.
' De aangenaame gemaatigdheid der Lugtitreeke brengt,
ongetwyfeld, veel toe aan deeze ongemeen ílerken 'groei:,
want in dit Jaargetyde, beantwoordende aan onze maand
Augustus, was het Neer nooit lastig heet, de Thermometer klom niet hooger dan 66 Graadets. De Winter fchynt
ook, ten o pz g te van de Kende, zeer gemaatigd: want in
,luny,, MDCCLX'XIII, 't. welk overeenkomt, met onze December maand, daalde de Kwik nooit beneden de'48 Graa.den , -eu..de Bioomen behielden hun groen even als in den
Zomer: Weshalve 2 zy, naar Mr. ANDERSOM gevoelen, de
bladeren niet haten •vallen , eer ze , door de nieuwe in de
Lente worden afge[Iooteu. Met één woord., de eeniTe hinderpaal om dit Land tot een der fchoonf e op den ge'
,Aardbodem te rn"keli, i's de bergàgtigheid: die,-elu
eens ' Iveronderlteld zynde , dat de digte bosfchen ' konden
weggeruimd worden, 't zelve min gefchikt tot weiden zou
doen zyn , dan vlak Land; en nog minder gefchikt tot
Bouwland: dewyl de ploeg hier niet zou kunnen dienen.
Onder de Planten is ',er eene, die byzondere opnteYking
verdierft : dewyl de Inwoonders zich van dezelve tot kleeding bedienen; zy brengt fyn zydagtig vlasch voort, in 't
oog fchooner dan iets 't geen wy van die natuur hebben, en
waarfchynlyk zo ferk. Dit gewas groeit by. bonken, met
fcherpe bladeren, draagende op een langen íièng geelagtige
bloemen , die een langwerpig rond zaadhuis agterlaaten,
gevuld met kleine glinflerende zwarte zaadkorreltjes. --Een apdere Plant, die een roode bes voortbrengt, groeit
rondsom de boomen, [Trekt zich van den een tot den ander
uit, op zulk een wyze, dat de bosfchen bykans ondoorganglyk zyn.

Verfcheide foorten van Koekkoeken vindt men onder de
Vogelen: een deezer is niet grooter dan een Spreeuw, boven op fchitterend groen , van ondereb wartig gethengeld,
met
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et, golven van goud, groep, bruin en wit. --- Eene andere foort is zwart met een groenen weerfchyn,, een bosch
witte gekrulde vederen hangt beneden aan den hals. Deeze vederboselt geleek naar de witte bloemen , door de Oiaheiters tot oorcieraaden gebruikt , en Poowa geheeten : waar
onze Scheepslieden deezen Vogel Poy-bird noemden.:-om
--- 'Er is nog een kIgin groen Vageltje,i, dat bykans
het é nig zingend Vogeltje in dat Land mg heeten : doch
het is genoegzaam om de bosfchen te vervallen met een
melody, die niet alleen aangenaam is; maar zo vol ver=
fcheidenheden, dat iemand zich zou verbeelden, door hon.
derd verfchillende foorten van Zingvo g effen ,omringd te zyn ,
wanneer die kleine Zanger naby is. Wy noemden hem de
Mocking-Bird.
Ten aanziene van de Viervoetige Dieren , is het opmerkelyk dat in dit uitgeftrekte Land geen blyr Evan eenig
is, uitgenomen van weinig Ratten, en eene foort van Voshond, een Huisdier der lnboorelingen.
Geen Delfáof, noemenswaardig, komt bier voor, dan
een groene Jaspis of Serpent-leen : van welken de Inboorelingen zich bedienen tot werktuigen en opfchik.
Wat de Inwoonders betreft, zy zyn een tegenbeeld der
yan Diemenslanderen,.zy betoonen zo veel vernufts in vinding en uitvoering, als eenig onbefchaafd Volk in foortgelykè omftandigheden : want, zonder het behulp van eenige
metaalen werkttuigen, vervaardigen zy alles, tot hun on.
dethoud, kleeding en wapens, met eene groote maste van
netheid, sterkte en gefchiktheid om deizélver ondetfcheide
oogmerken te bereiken. Alle hunne fnydende en hakkende
Werktuigen zyn van den bovengemel^ien groetjen Serpentsteen. Beeldfnyden fchynt hunne honfdáaak. De Stevens
hunner .Canoes zyn zomtyds met beeldwerk opgecierd
waar in niet alleen veel tekening is; maart geen teens ten
voorbeelde (trekt van arbeidzaamheid;ee^ge duld in het maaken. Hun touw to Vischlynen is ,in ílerkte en effenheid, gelyk aan 't onze , en hutine netten behoeven voor
de onze niet te wyken. Dan, 't geen hun den meesten arbeid kost , is het vervaardigen der Werktuigen, zelve
want de ferpentfieen is zeer hard, en de eenige wyze,'om
'er de vere'ischte gedaante aan te geeven , is, 'her wryven
op een anderen teen. In flede van een Mes, bedienen zy
zich van een Schulp of een brok Vuur leen of Jaspis. Voor
een boor gebruiken zy een vischtand in een {luk houts gettooken. 't Is waar, zy hebben een kleine Zaag, gemaakt
)

valt
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van fcherpe Vischtandetl , gezet 'in den ronden kantvan ééif
net 'gefneeden hout. Doch deeze gebruiken zy alleen, zbI'
áls, zy zeggen, om" de liéhsatnen hànnèr vyanden , in dear
ilrpd' gedood, open te zangen.
Uit dit Land nam Capt. cook ,op 't verzoek van omAr,
met hun eigene en. hunner vrienden tóel}emming,' twee;
jonge inboorelingen mede. Op den 25tten Februar y ver- ,
lieten de Capitëtns coox en CLERKS Queen Ghdrlottes'
Sound, en kwamen op den z9fi;en van Maart in 't gezigt'
van het Eiland Mangeea.
--

-

-

-

(Het Vervolg by de eerfie gelegenheid.)
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' ffprack gemaékt'heóbèndc niet eenige goece Vrienden', :ónl
vat hier éen Togr e` naer ''t nahuurig Kleef te doen, firiield"en 'ti^^y ons, reeds nigC"•dagcn te vdr8n; alét:c.le' aengenae.me vérbeelding van de bckoorlyke vermaekèn; die wy aldaer
zouden genieten.
f)e dag voor oos reisje was 1rp vig,eq fomber,.imet tqs;
fehenpoozen van regenvlaegen yerzeld., en voorfpelde ons weitrig, gq ds,.van ons vooniqenien..
I.Pe morgenflond var , dèrt volgénden . dag' 'lichtte eind'elykaeu. •Dezelfde fomberheid bedekte het treurig ge1ëeC des hemels ; dqch de woikénhieldcn nog haere regendruppels bin:
nen. Men, trad op ' het .rytuig , verliet' de Stad, en ,het open
veld, dat ons een'ruinèren gezichteinder vertoonde, liet ons
tevens een' opeengepa'kten drom van 'wolken befehouwen , die
aenhóudende buiën'' deedén duchten. De dagtoorts was even
bovën , de kim ver1oheenen - en fchoot nu - en dan, Van !tusfchen
de zwarte watert&gen, , . naere koesterende . iiraelen, op her
émgelegen veld , waar -bek .goudgeele koorn; eq) de wit bloeijende boekweit • tuslehep akkers met veffcheidene vruchten
beppo,,, ons ijet fbhoonst gezicht verfel aften; Ike licflyke lomnier der hooggetopte ooroen, waerméde ,d eg aet wederzydétl beplant is, het geritzel. van 't loof, zácbfelyk door"déít
wind. bewoogen,'het gekweel vant "gevel r'd• koor , dat den
pas h^tboren, dag blydelyk' begroette, .,dë < rn é crs , die hunnè
fikkels ' op de welige ttklers' ih "de tedere 'l Itneíi zWdoegende
floegen,'dc landlieded nièt•hunne kanen de ftaldeuren verlaetende , _om vruchte i„vatlt de tue!den te haelea, de ,reizigers., zó
te
,

;

'
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te voet, als door kleppers voort,_etrokken , -hier diepzin ende
valeien, daer hoogflygende berger, alles deed ons oor en oog
de aengenaemfle aendoeningen burtelings. ondervinden.
De hemel heldert, zich intusfchen op; de wolken verdeelen
zich ; - de gloed der zonne breekt meerder door , en verdryf,t
de huivrigheid van. den koelen morgen; onze hoop herleeft, van
onze geneugten , door een aengenacm weder,. te zien vermeerderen.
Men nadert allengskens Kranenburg ; men komt binnen zyne
•muuren ; de grootfie. helft van den weg is reeds afgelegd. Eenige ververfching. genomen hebbende, fpoed men zich ranch
voort; men reikhalst neer het doel van zynen Togt.
Eindelyk komt men binnen de fchoone dreeven der Koning
Warande; de dichte takken, die een uitgeftrekt prieel-lyke
vormen, de bekoorlykeftilte, doen ot?ze ziel eene vreedzaen.e
-

-

Iralmte optwaer worden. I41en treed in het Bronhuis by den
:Kastelein Robberts af. • Een menigte vreemdelingen, allen nog
-in hun nachtgewaed , waer van lbmmigen aen 't ontbyt zaten,
anderen zich ter wandeling begaven , begroetten ons heusch.Iyk kt kn^egende zorgen van deeze plaetfe der ruste en
der genoeglykfte uitfpauningep 1 Hier worden de diepdenkende
Staetsman, de zwoegende Handeldryver,de nyvre Kunfenaar,
•de droefgeestige Mymeraer, in hunnen last en kwelling verligt,
en zetten al hun folterend zielsverdriet voor een poos ter
zyde,'
• Het vroegtydig verlaeten onzer bedden, do fchokl ende bèweeging van eenige uurtjes., hadden onzen eetlust gewet. ielen
-nam met graegte een verkwiklyk ontbyt in een open tuinhuis ,
xvaer, wy de hoogfpringende fontein, de fteile naeld met Cen'
geharnasten held, het ruime koepelvormige brotrhu s, en het
lchoone Amphiteater voor ons flaerend oog hadden liggen.
Weldra gaen wy. ,dit• ral}es bezichtigen., -vinden,een;ge jonge
Kleeffche Maegden het bronwater gebruiken , proeven trede
van hetzelve, bezoeken den fraeien nieuw aengelegden Ko
tuin, aen de tegenoverzyde:nzest het Nuis• van dtp-minglyke
Kastelein Meiwald liggende ,' met allerhande foort van vreemde bopmep beplant, met fchoone wa(erltommen en grasperken
vetfierd , en met eene menigte welriekerlde bloemen pry_
,

-

-

--

kende.

Men klautert den berg op; elke vlakte doet het verruklyk
gezicht op dezelve verwyden ; hooge pallisfaden , die tot Gene
affchutting voor het Wild ,flrekkèn ,en het beklimmen van den
top byna gndoenlyk fchynen te maeken, fchrikten ons niet af;
.nen ftreeft tegen dezelve op :^ een boer, daer by geval tegen_
woordig, on welken wy, op dien, Rond ; als een' Befchermën_
gel 6efchouwden, is derl min radden daerin behulpzaam; men
bereikt eindelyk den top; wy werden tevens door aendoening
en bewongering opgetvogen, Qnakl;.Gr wcrtyaer4s het eerst ons
,

oog
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oog te wenden. Klaverryke Weilanden niet talloos vee, dichr
te boschaedjen, eene menigte van gehuchten en dorpen, de
kronkelende rivier de Rhyn met opwaerds zeilende Schepen,
de fteile Eltenfche berg met zyn adelyk Sticht, de Steden
Emrtierik, Nymegen, en Kleef in eene hellende laegte, doen
onze verrukking tot eene hoogte flygen, die onze mond byna
niet in ftaet was uit te <lamelen.
Men daelt door eene betoverende Jaen naer beneden, begeeft
zich naer het Hertoglyk Kleef, bezoekt eerst het donker Star.
renbosch agter Belle Vue, de voortreflyke Lustplaets van den
Heere Baron van Spaan , rust zich in die eenzaeme dreeven,
waer de ftraelen der zonne naeuwlyks kunnen doordringen,
wat uit, onder het opheffen van een zoetluidend lied , dat ons
hoogst genoegen uitdrukte, treed vervolgens in de Stad, waer
de kerken en kloosters eenigen tyd ons gezicht vermaakten,
terwyl ons geen de minfte lust bekroop om het afgezonderd
leven der fombere kloosterlingen te omhelzen, en de vryheid
en eene ruime lucht ons nog des te behaeglyker voorkwamen.
Een hartelyk middagmaal, in de Lustwarande, verfterkte onze door de langduurige wandeling vermoeide leden.
Een ítille en lieilyke avondtlond deed ons Kleef, en alle zy
bekoorlykiheden, met wederzin verlaeten; eene genoegtyke-ne
nachtrust verkwikte ons afgemat ligchaem ; •het herdènken vaa
dien voor ons zo betoverendèn dag deed ons nog verfcheiden
dagen voor de verbeelding brengen de fchoone tafereelen, die
wy in zo eene ruimte aenfchouwd hadden. Wy verwonderden ons geenzins, dat onze zeer geachte Landgenooten, de
Inwooners der Koop- en Scheepryke Provincie Holland, niet
dan aen 't gezicht van een vlak en effen land gewoon , deeze
gezonde, oog- en hartverlustigende oorden zo gretig bezoeken, en hunne drokke bezigheden daer voor een' tyd komen
verpoozen.

CHARACTTERSCH$TS DES BERTOGS VAN MARLBOROUGH.

(Getrokken uit de Letters van CHESTERFIELD.)
alle Menfchen, die ik gekend heb, en ik kende 'er vee.
Van
len , bezat de Hertog van MARLBOROUGH t geen men Be,

'

vall igheden noemt , in de hoogfte maate; en ik durf beweeren , dat by aan dezelve zyne verheffing verfchuldigd was;
hier in afwykende van die diepzinnige Gefchiedfchryvers , die
altoos groote uitkomften aan groote oorzaaken toefchryven.
De Hertog van MARLBOROUGH was niet geleerd; by fchreef
liegt, en drukte, fpreekende, zich nog Qegter uit; by bezat
niets
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niets van 't geen men fehitterend noemt ; by deedt geene
geestige slagen ; cdocii" by bezat verfland en veel oordeels.

Deeze hoedanigheden zouden het hem niet verder hebben
doen brengen , dan dat by Page wierd der Koninginne , ten
tyde van J^tcoeus DEN I1, indien de Bevalligheden hem niet
gediend en bevorderd hadden : want, onder de Gardes geplaatst zynde , heeft de Hertoginne van Cleefand, de zo zeer
begunftigde Matresfe van CAREL, DEN IT, getroffen door zyne
bevallige manieren , hem vyf duizend Ponden Sterling ge
voor welke by een jaarlyks inkomen voor zyn lee--fchonke,
ven, groot vyfhonderd Ponden, zogt, van menen Grootvader
HALIFAX . Zyne gedaante was fchoon ; doch zyne manieren
hadden iets onwederflandelyks voor Mannen en Vrouwen.
.—.—• Het was, door dit inneemend en bevallig gedrag, dat
by,, gedunrende de Oorlogen , waar in by eene zo groote rol
fpeelde, alle de kragten van het Groot Verbond, Reeds tegen
elkander werkende, wist te versenigen en zamen te houden:
eioor zyne bevallige manieren was by in Raat dezelve te vestigen op .het éénig voorwerp des Oorlogs, hoe verfchillend hunne inzigtén , hoe groot hun onderlinge nayver, hoe clerk hunne
wederzydfche beledigingen,. mogten ieezen. In welk
Hof hy verPcheen , (en by moest menigmaal aan de Hoven
handelen,) bereikte by zyne oogmerken. De Raadpenflonaris
naiNStvs, een agtenswaardig Staatsman, die, in ftaatszaaken
grys geworden , de Vereensgde Gewesten veertig' jaaren beftuurd
badt, liet zich geheel door den Hertog van M/ELBOaouGH lei..
den. Het Gemeenebest voelt het nog (*). --- Hy was altoos
bedaard ; nooit kon men de minfle verandering in zyn geiaad
bemerken. Meer bevalligheids en beleefdheids betoonde by in
pene gunst te weigeren, dan anderen in dezelve toe te (laan:
en zy, die van hem afgingen, misnoegd over de te leurflelling
hunner eigenliefde, waren verrukt wegens zyn Perroon, en
eenigzins getroost door de wyze op welke by hun bejegende.
--- Met alle die bevalligheden, wist hy, zo goed als iemand,
zyne waardigheid op de deftigfte wyze op te houden.
(") CassxsRFiuLD fchreef deezen Brief in November van 't ,Jaar 1748,
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN FN WEETENSCHAPPEN
EETREIKELYK.

BESPIEGELING VAN GOD, ALS SCHEPPER.

(Vervolg van Blade. 375•)
van den dQnkeren nagt van den derden dag,
Nabrak't vallen
de dageraad van den vierden dag aan , en met den-

zelven opende de Almagtige al weder een nieuw toneel van
wonderen.
Tot dus ver waren de licht- en vuurdelen het geheelal
door verfpreid; de dag en de nagt onderfcheidden zich wel
van elkatlderen; daar nu bet Scheppingswerk in orde, en
tot een hooger trap van volkomenheid gebragt werd, was
her ter verdere voltooijinge noodig, omtrent de vuur- en
lichtdelen eene andere , eene meer bepaalde fchikking te
maken. De almagtige hand des grooten Scheppers
verzattlelt ten dien einde de alom verfpreide vuur- en lichtdelen , of vormt van dezelve een ontzaggelyken Vuurbol, om ons Aardryk daar mede te verlichten, en te ver
welke vuurklomp nochtans maar het kleinst ge--warmen;
deelte uitmaakt van al dat licht en vuur, door het Ge'.
fchapenal verfpreid. — Het grootst gedeelte is gefchikt,
om een ontzaggelyk aantal Starren , van onderfcheidex
grootte en afpand; mede te voorzien; welke als zo vele
Zonnen zyn , dienende , om hare byzondere werelden te
verlichten, en te verwarmen, gelyk de Zon onzen Aard.
kloot doet.
Ten dien einde zend de Almagtige zyn bevel uit: Hy
(preekt: „ dat 'er lichten zyn in het Litfpanzel des He„ mets, om fcheiding te maken tusfchen den dag en den
„ nagt; dat zy zyn tot tekenen en tot gezette tyden,
en tot dagen en jaren ; en dat zy zyn tot lichten aan
het Uitfpanzel des Hemels, om licht te geven op de
„ Aarde, en het was alzo." — Daar zy licht, dus luidde het Majestueusch bevel van den eerften dag, „ en daar
„ was licht." Dat van den vierden; „ Dat 'er lichten
„ zyn aan het Uitfpanzel," en ziet, „ daar waren lich•
ten aan het Uitfpanzel." Wie kan uwe grootheid be` I. DILL..
r fva i
r o. IC.
-
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vatten, d Almagtige Schepper! Op uw enkel bevel, gehoorzaamt al de natuur; de vuur- en lichtdelen verzamelen zich, uit alle gewesten des Hemels tot ontzaggelyke
vuur- en lichtbollen. - „ God dan maakte die twee
„ groote lichten , dat groote licht tot heerfchappy des
daags, en dat kleine licht tot heerfchappy des nagts; en
„ de Almagtige plaatfie ze in het Uitfpanzel, om licht te
„ geven op de Aarde." --- Zon en Maan zyn voortgebragt, de eerfte zon heerfchen op, den dag, en het Aard
Maan verlichten ; de andere moest haar licht van de-rykend
Zon ontvangen, en in den nagt heerfchen. Te gelyk deed by dat talloos heir van Starren, 't welk wy in den
onmetelyken kring voor onze oógen zien bewegen en draijen , te voorfchyn komen. Zo vele millioenen van lichtende lighamen , als 'er in h.et ruim des Hemels replant zyn,
waar van de kleinte mogelyk nog twaalf honderdmaal grooter is dan onze Aardkloot, heeft de Almagtige doen worden op een enkel bevel. Wie ontzet zich niet over
de Grootheid, de Aluiagt, van den oneindigen Schepper,! alle
deze draijen , keren en bewegen zich ia., het ruim des
piemels , in tle geregelde e orde; ieder, derzelve heeft zyri
eigen byzonderen kring; alle hebben, zy hunnen byzonderen loop; zonder gevaar, van tegens elkanderen te flooten,
of de een door den anderen in zynen kring belemmerd te
worden. ----- Wie moet zich niet ontzettén over de onbeperkte Wysh.eid , van den grooten Schepper, den Heer
van het Geheelal! — Hoe nietig is by dat alles het groot
vermogen, .en de uitgeftrektfte wysheid, der Natuuron--fte
derzoekers! Wie kan zich beroemen de hoegrootheid van
wie
dat ontzaggelyk Gebouw, 't Geheelal te bevatten?
der bedrevenfte Starrekundigen zal het ontelbaar aantal
Starren bepalen? — De Almagtige egter heeft ie allen op
éénen 'dag gevormd. — fly telt derzelver getal en noemt
ze allen by namen. - De beroemdfle Starrekundigen
bepalei honderd foorten van Starren van verfchillende groote; doch dit getal is op verre na niet toereikende , om 'alle
'de onderfchgiden orderis te bevatten , zy overtreffen het
zeer verre. En wanneer zy het getal van ieder orde
bepalen, tot de mogelykfte geringheid, dan zommen zy
een aantal van dertienmaal honderdduizend Starren op. —
Wie moet zich niet ontzetten over de hoegrootheid van het
oneindig Wezen, die de Formeerder en Schepper van 't
H-Ieelal is !
Dan bepalen wy onze aandagt Ilegts nog eenige weinige
©o.

-

—
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oogenblikken by dat Licht, hetwelk over onzen Nardkloot
des daags heerfchappy moest voeren, om denzelven te ver
te koesteren en te verwarmen y om dien door zyne-lichtdn,
alverkwikkende pralen - vrugtbaar te maken. --- Dat grodte licht deelt zyn licht en koesterende warmte aan zestien
andere lighamen, van dezelfde natuur als ons Aarde, mede'.
Onder deze behoort ook dat licht, 't geen ons des
nagts door zyne ontleende ftralen moet verlichten.
De Maan; welke de Starrekundigen den wagter onzer Aatde' noemen, ontvangt ,even als die, hare verlichting van de
Zon, buiten deze zou 'er, even als by ons, op dezelve
eene euwige duisternis zyn. Deze twee groote lichten (taan
ten dien_(le van . de Planeet door ons bewoond.
^)e Zon -, die ontzaggelyke Vuurbol ,'in hoe verren affland
ook van ons geplaatst, geeft ons' ichytizel en warmte genoeg; zelfs is hare kragt, op' zetímmige plaatzèn, waiir zy
hate firalen looliregt nederfchiet, ondragelyk én geth+eldig.
.--«--- Egter is haar afftand van onze Aarde, vol eis de
beroémdfle Starrekundigen, zo groot., dat een Kogel,' uit
de Zon naar onzen Aardbol gefchoten , en hare gehele
fnelheidbehoudende, zs Jaren zou werk hebben, eer zy
onze Aarde bereikt hadden. En dezen verren aftand doorloopen de Lichtdeeltjes, die uit de Zon tot ons komen,
ten hoogfle, in den tyd van 6 a 7 minuuten. Welk
eene verwonderenswaardige fnelheid! Ontzet u, gy Hemelen ! ontzet u, gy Aarde, met alle uwe redenmagtige bewooners ! roemt de grootheid van uwen Schepper, en ver
lof, by de befchouwing van alle zyne-meldgurizyn
Thans daalt dees groote dag, op
groote werken t
welken die luister te voorfclhyn kwam; de nagt nadert; de
natuur is als in enige fluimering, om, met het ryzen van
dat nieuw wezen , met het opgaan der Zon, nog al meer
verbazende wonderen ten toone te fpreiden.
De nagt is voorbygegaan, de dag breekt aan, de vyfde
van 's werelds ouderdom , en de twede , op welken dat
groot licht des daags zyne werkinge zou verrigteu, waar
toe het dóor den grooten Bouwheer aller dingen verordend
Onze Aardbol was reeds vier malen om zyn Asis.
De alkoesterende Zonneftralen
punt omgewenteld. -verlichtten en verwarmden nu den halven AardkIoot, welke
tot voeding en onderhoud van. levende Schepzelen genoeg
toebereid. — Het vloeibaar Element , het Wa--zamws
ter, op den derden dag reeds daartoe in Zeeën, Mei.ren en
Rivieren opgezameld , en van de bovenfte wateren afgezoijFfn
derd,
.

'
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derd, was het eerst, waar in de hand des Almagtigen Iev
vende Schepzelen deedt voortkomen. Een talloos
heir van Visfchen komt op het bevel des Scheppers te
voorfchyn. Fly fpreekt, en ziet, cie wateren brengen voort allerlei foort van Visfchen , van de grootf{ e tot
de kleinfte, van den grooten Walvisch tot het allerkleinst
en voor het oog onzigtbaar Zee-Infedje, elk naar zynen
aart, met vermogens, om voort te telen,,,, en te vermenigvuldigen. Verbazende Almagt! „ Wast en vermenigvuldigd" was uw Godlyk bevel; en het is alzo, gefchied; want de wateren. wemelen van levende zielen, in
zulk een aantal, dat het onze bevatting verre te boven
gaat.
En op dat zelfde oogenblik, dat Gy, a groote Schepper!
het vloeibaar Element gebiedt, zo vele millioenen leverde
zielen voort te brengen, gaat ook uw bevel uit met opzigt tot een ander Element, de Lugt; en dezelve is terfond vervuld met allerlei gevogelte naar zynen aart , ont
te vliegen boven de Aarde in het Uitfpanzel• des Hemels.
Ook dezen betrof die zegenfpraak, „ Wast en vermcnig„ vuldigd;" en wel dra zweefden duizend en duizend Vagelen van onderfcheiden aart in 't ruime lugtgewelf. —
Dra waren de bosfchen vervuld met fchaterende toonen;
het fchommelend lover was vol levende Remmen , en vrolyke zangers; terwyl die wyde vlakten weêrgalmden van
de zoetluidentte klanken:
ó Almagtige Schepper! Hoe groot zyn uwe daden ! Hoe
magtig uwe werken, de dag aan de dag geeft 'er getuige.
nis van l — Hemel, Aarde en Zee vertellen uwe wonderen! — Het gevogelte des Hemels leert het ons, de visfchen der Zee, geven liet ons te kennen , en zeggen , waar
vinger des Ahnagtigen, die ons-lykhetisGodan,
geformeerd lieeft.
Men ontdekt hier verbazende wonderen, zo onder de
gefchubde Water- als- onder de gevleugelde Lugt- Veld- en
Boschbewooners : wonderen, waar over wy ons ontzetten
moeten, wegens derzelver onnoemelyke aantal, verfchillende zoorten., en onnagaanbare verfcheidenheid van gedaanten, waarin zich dikwerf ontzettende fchoonheden vertooiaen. En onder dat aantal van millioenen van Schepzelen,
vergist zich, niettegeufbande de onnadenkelyke verfcheidenheid der zoorten, geen hunner in de keuze zyner Gade, of de " bezorging van zyn Kroost. Welk eene onaf
onbepaalde Magt! -metlykwshid!—Wen
Hoe
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floe verftomd moet men inzonderheid niet (laan , als men
liet gezigt vestigt op deze twee zo Hemelsbreed onder
-fcheidnzortvaSpeln,disfchrZen
het gevogelte des Hemels! -- Deze zwemmen, gene
vliegen ; en ze doen het beiden met eene wonderbare
vlugheid, waar toe hunne leden , niet hunne ganfche geialte , op de kunftig{le wyze gefchikt zyn. — En slaan
wy 't Oog op hunne byzondere delen; welk eene verba
ontwikkeling en zamenvoeging der allerfynfie deel--zend
tjes doet zich dan op. Van welken wonderbaar verfchillend - maakzel zyn de fchubben der Visfchen , en de vederen der Vogelen. Hier vertoonen zich fchoonheden,
gepaard aan vèrfcheidenheid , die verbazen !►— Geen kunst
is in Raat, ons verwen te mengen, die de coleuren evenaren, welke de natuur ons bier voor oogen Relt; en wel
in eene onnagaanbare verfcheidenheid. Eene verfcheidenhéid, die zich reeds, op 't eerfte gezigt doet bemerken;
imtar' welke nog onnadenkelyk toeneemt, als men nagaat ,
dat 'er, onder zo vele millioenen van Visfchen , --- onder
zo talloos een hèir van Vogelen, niet één enkele is, die
onder zyn zoort zyns gelyk vind; ja gene enkele fchub
onder die der visfchen ,geen één veertje of pluimpje onder
die der vogelen, dat in de ganfche natuur zyns gelyk
heeft. 6 Welk een verbazend vermogen van den
!vlaker ! welk eene wysheid van den grooten Schepper! —
Oudoorgrondelyke magt en wysheid, om zo velerleie et,
zulke fchoone werken te verrigten!
(Het Vervolg en Slot by de eerfie gelegenheid.)

EN WAARNEEl'4INGEN OMTRENT DEN BRAAK WVNSTEEN (Tartarus Emetieus (*).)

PROEVEN

e menigvuldige en gegronde bezwaaren , welke de
D
Geneesheeren over de onzekerheid en het onderfcheid
van den Braak-wyníleen hebben ingebragt, en

waardoor
.dit middel het welverdiende vertrouwen nog niet heeft
verworven, hebben verfcheiden weldenkende Scheikundigen aangefpoord, de bereiding van dit zeer nuttig, dog tevens onzeker, Geneesmiddel, op vaste gronden te bepaalen,
zo

(* ) ZlC CRELL 'S C1^eryn fc?e Annalen, 3de Stuk, 1784.
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zo dat het, in yder welingerichte Apotheek, van een en dezelfde uitwerking mogte bevonden wormsen.
In, hoe verre men dit oogmerk tot hier toe heeft kunnen
bereiken , is aan een yder, die meerdere Apotheeken met nadenken heeft onderzogt, genoegzaam bekend.
Het is myn oogmerk niet , de Gefchiedenisfe, van dit zo
beroemd ,.dikwils onverflandig vervaardigd, en ook even zo
dikwils van onkundigen , ten onregten tyde , gebezigd Geneesmiddel, ter neder te fiellen: ik zal alleen maar die Proeven
mededeelen, dice ik in 't werk heb geteld , ten einde dit
Geneesmiddel , in myne Apotheek, altoos van dezelfde deugd
En werking te hebben. Vermids nu deeze Proeven, myrs
bedunkens , in allen opzigte zo waar en zeker, als voordeelig
en min kostbaar, zyn uitgevallen; zo zoude ik my wel durven vleijen, dat, wanneer een beroemd Scheikundige, een
Crell en een Wiegleb , na alvoorens myne bereiding onder.
zogt, en juist bevonden te hebben, de zaak wilden op
zich neemen, — wy alsdan binnen kort geene klagten meer
daarover zouden hoorgin; maar dat, integendeel ,dit middel,
boven alle de overige Spiesglas-bereidingen, de voorkeur in
de Geneeskunst zoude verkrygen.
Het Voorfchrift, door den Heer Wiegleb, in het tweede
Deel van zyn Scheikundig Handboek, omtrent de bereiding
van den Braak-wynfleen, opgegeevcn, is my als de zekerde
voorgekomen, en ook door my nagevolgd geworden; ech•
ter verfchilt myue wyze van bereiden, in het volgende.
Wanneer het Spiesglas vooraf tot een zeer fyne poeijer
gemaakt is, heb ik hetzelve ,volgens Wiegleb, met tweemaal,
zo veel Cremor Tartan, in eenen warm genaakten terpentynen vyfel gedaan , en niet zo veel kookend water vermengd,
dat het de dikte van gezuiverden honig verkreeg; vervolgens
twee , drie, zomwylen vier uuren, gcduurig omgeroerd,
naarmaate , namentlyk , dat de merkbaare inwerking begint,
en daarna in warm zand, of op Gene andere warme plaats,
geheld. Na verloop van tien of twaalf uuren, heeft
het, in deezen toefkand ongemeen geconcentreerde,Wyníleenzuur op het Spiesglas gewerkt, en hetzelve zo ten eeneinaal ontbonden , dat neen liet reeds voor een ontbonden
Braak•wynfleen konde houden. Dewyl echter deeze
ontbinding nog eenige onzuiverheden, als mede phlogiston,
uit het Spiesgias bevat, zo onthinde ik dit naauwkeurig
vereenigde en verzadigde mengtel, op nieuws, met drie of
vier deelen kookend water, en laat het vervolgens, na voorafgaande filtreering in een glaafeu vat, uitdampen, en op
dee.
,

OMTRENT DCN BRAAK-WYNSTEEN.

421

deeze wyze kryge ik een zeer witten, werkzaamen , bruikbaarep en goedkoopen Braak- wyn(teen.
Op deeze wyze gaat niets van het gewigt verlooren, beha,lven de onzuiverheid en een weinig phlogiston, die op
liet filtrum te rug blyven, en welke ,van i; pond mengzel,
i egts i lood bedraagt.
De Braak- wyn[Ieen , op deeze wyze vervaardigd, is zig altoos gelyk , en zeer werkzaam. a Grein ,in i lood water ontbonden, doen verfcheiden maal2n braaken : daarentegen , in
kleine hoeveelheid genomen, b. v. alle uur 2 grein, ver-,
wekt dit middel Stoelgangen , en, in nog geringer hoeveel-.
heid , werkt het op de watervaten , enz. Deeze onderfcheiden
werkingen hangen alleen af van de hoeveelheid , van de natuur der Ziekte, en van de byzondere gefteldheid des Lyders; en daar dit Geneesmiddel hierin gelyk iaat met alle
andere Geneesmiddelen, zo zoude deszelfs gebruik reeds
meer algemeen zyn, indien de onzekere bettanddeelen hetzelve tot hier toe niet zo verdagt gemaakt hadden.
Deskundigen zullen terftond de redenen zien, waarom
hier , eene zo volkomen ontbi«ding van het Spiesglas plaats
heeft. En even daaruit zal het ook blyken, waarom
eene ontbinding door eene groote hoeveelheid water, niette-,
genllaande het fterke vuur , zo lange vertraagd word , en
ten laatften , (zelf na de beste voorfchriften) dog maar onvolmaakt, kostbaar, en onzeker verkregen word.

,

? ATUURLYKIL HISTORIE VAN DEN OJEVAAR.

(Volgens den Heer DE BUFFON.)

e Ojevaar wordt, in 't Hebreeuwsch en PerGsch, ChaDfida
; in 't Arabisch, Zakid; in 't Chaldeeuwsch, Chae
in 't Grieksch,

n,xx yoc; in 't Latyn Ciconia ge
noemen hem Cigogna, de Spanjaar--hectn.DIali
den, Ci,uenna; de Franfehen , Cigogne ; de Engelfchen ,
Stork; de Duitfchers, Stroch; de Poolen, Bocianczarni.
In onze Aanmerkingén over de Watervogelen in 't alge
hebben wy'gezien, dat tusfchen de Landvoge--men(*),
len, die de velden bewoonen, en de Zwemvogelen met
gevliesde Pooten, die zich in de wateren onthouden, een
,groot
enz.
bl.
(*) Zie hier boven,
377,
4

varita;
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groot gefscht Strand- of Oevervoge,len gevonden wordt,
wier ongevliesde Pooten geen (leun in 't water vinden,
die zich op 't land moeten houden; doch wier lange Bek
op een langen Hals geplaatst, hun in Raat Relt om voed ze l uit de diepte te haalen. In de talryke Gezinnen van
dit Geflacht , 't welk de Stranden der Zee , en de Oevers
der Rivieren, de kanten, der Slooten, bevolkt, is de Ojevaar, bekender en beroemder dan alle anderen. Hy biedt
zich eerst onzer befchouwing aan.
Men ontmoet twee foorten , alleen in kleur verfchillende, want, voor het overige, fchynt het, dat de Natuur,
volgens dezelfde tekening in denzelfden vorm, tweemaal
denzelfden Vogel gegooten hebbe; de een wit en de ander zwart. Dit verfchil, al het overige gelyk zynde, zou
voor niets kunnen gerekend worden, wanneer 'er tusfehen
deeze twee Vogelen geen verfchil van aart en leevenswyze plaats hadt. De 'Zwarte Ojevaar bemint woeste
plaatzen, rust in de bosfchen, bezoekt de verafgelegene
moerasfen , en nestelt in 't digtst der wouden. ------ De
Witte Ojevaar, integendeel; verkiest onze wooningen to
eene .verblyfplaats, nestelt op toorens, fchoorfteenen, en
daken: by bemint het gezelfehap der Menfchen, vischt iii
onze rivieren, jaagt in onze tuinen, en onthoudt zich in
't midden der Steden, zonder voor de daar heerfchende
onrust te fchroomen: overal is hy een welkome gast, en
betaalt, door zyne dienflen, de fchatting welke hy der
Maatfchappye fchuldig is. De Witte Ojevaar, veel tammer
dan de Zwarte, is desgelyks veel vrugtbaarder, veel tairyker, veel algemeener verf reid dan de Zwarte, die bepaald fchynt aan zekere Landen, en altoos aan de een
-zamfl'e.
De Witte Ojevaar, kleinder dan de Kraanvogel, en grooter dan de Reiger, haalt, van den top des Beks tot het uiterlle van den Staart gemeeten , drie en een halve voet,
en tot het einde der Nagelen, vier voeten: de Bek is van
de opening tot den tip, zeven duimen: liet bloote gedeelte der Schenkelen is vyf, en het overige van de Poot,
acht duimen : de uitgebreide Vleugels zyn meer dan zes
voeten. 't Valt gemaklyk deezen Vogel te fchilderen; het
Lyf is fchitterend wit, de Wieken zyn zwart; de Pooten
en de Bek rood; zyn lange Hals is geboogen. Dusdanig
vertoont zich de Ojevaar in den eerden opllag; doch, van
nader by befchouwt, ontdekt men op de Vleugels Bene
Violetkleurige weerfc:hyo, en cenise bruine tinten. Den
Vleu.
-
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Vleugel openende, telt men dertig Pennen; zy vormen eene dubbele ry ; die het digtst aan ''t Lyf than zyn bykans zo lang als de buiten{le , en evenaaren dezelve als de
Wiek is toegevouwen: in dien Rand bedekken de Vleugels den Staart, en, als ze tot vliegen uitgefpreid zyn,
vertoonen de gropttl•e Pennen eerre zonderlinge fchikking;
de acht of negen voor(le fcheiden zich van een, en fchyr
nen afwykende , zo dat 'er tusfchen eik eerre ruimte blyve, 't welk men by geen anderen Vogel aantreft. De Vederen ,beneden aan den Hals, zyn wit, eenigzins lang en
afhangende, hier in zweemen de Ojevaars naar de Reigers; doch hun Hals is veel korter en dikker: de kring,
rondsom de Oogen, is vederloos, en bedekt met een rimpelige zwarragtige huid: de Pooten zyn bedekt met zes
boven allengskens grooter wordende;-hoekigfcubn,a
tusfchen de vingeren der Pooten, vertoonen zich de beginzels van een vlies, en fchynen dus de Ojevaaren ,door
de Natuur gefchikt, om een middelfoort op te leveren,
tusfchen de Vogelen met gevliesde en ongevliesde Pooten;
de Nagels zyn flap, breed , plat, en hebben vry veel overeenkomst met die der Menfchen.
De Ojevaar kan flerk en lang vliegen, gelyk alle Vogels
die breede Vleugels en een korten Staart hebben , by Meekt
vliegende den Kop recht voor uit en de Pooten agterwaards, om zich als 't ware van dezelve als een roer tie
bedienen. Hy llygt zeer hoog in de lugt, en doet zeer
groote reizen ,zelfs in ílormagtige jaargetyden. In Duitschland vertoonen zich de Ojevaars, volgens KLEIN, otmfireeks den achttien of tienden van May; vroeger verfchypen zy in Frankryk. GzsNER zegt, dat de Zwaluwe?4
doorgaans in April, en zomtyds eerder, in Zwitzerland gezien worden; in den Elfas heeft men ze in Maart, en
zelfs op 't einde van February, ontdekt. De wederkomst
der Ojevaaren is overal een aangenaam teken, het (pelt de
wederkeering der Lente; en zy fchynen zich herwaards te
vervoegen, om zich over te geeven aan de tedere gevoelens , welke dit Jaargetyde inboezemt. ALDROVANDUS
fchildert,met leevendige trekken, de tekens van Blydfchap
en Liefde, de Minnekoozeryen van het Mannetje en Wyfje , wanneer zy, na eerre lange reis, op het nest zyn wedergekeerd (t): want de Ojevaars komen beflendig op dezelf
(*) Ubi jam nido appulere.... dii boni, gwam dulcisfima
falutatiu quanta ob fe! ?cem sdventum gratulatio! quos cornFt 5pl
x-

-
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zelfde plaátzen weder, en, indien het nest vernield is,
vervaardigen zy, een nieuw van takken en gewasfen aan
den waterkant groeiende , welke zy in groote menigte ppeenftapelen: doorgaans verkiezen zy ten dien einde hoog
daken, toorens, zomtyds hooge booroen , niet-verhn
verre van het water, of fcherpe uitileekende punten van
rotzen. In Frankryk zette men, ten tyde van sELON , oude wagenwielen op de daken, om deeze Vogels uit te
lokken, dat zy 'er hun nesten maakten. Dit gebruik heeft
nog plaats in den Elfas en in Duitsch and , in Holland
-naakt men 'er j3akken toe , Ojeï aars-nesten geheeten (*).
Rustende , fiaat de Ojer•aar op één Poot , met den Hals
gedraaid, den Kop agterwaards en rustende op den fchouder. hy flaat, in die houding ,de beweegingen gade van eenige kruipende Dieren, die by met een fcherpzien.d Oog
begluurt; Kikvorfchen , blaagedisfen, Aaltjes , kleine Vischjes , zyn de prooi welken hy zoekt in de moeraslèn , aan
den waterkant , en in vogtige ftreeken.
Even als de Kraanvogel, wandelt hy, den eenen Poot
met groote fchreden voor den ander zettende; als hy getergd wordt, of zich ontrust, en zelfs wanneer de Liefde
in hem werkt, klappert hy met den Bek, (laat een fchor
en herhaald geluid , door de Ouden uitgedrukt . niet de
nabootzende woorden : crepitat, glotterat. Hy fteekt als
dan den Kop over einde , indiervoege dat de beneden
boven komt, en de Bek evenwydig haat met den-ka
Rug: in deezen fraud Slaat hy de twee hukken van den
.Bek (berk tegen elkander; doch, naar gélange hy den Hals
weder te refit brengt , vermindert het klapperen , en het
houdt op als dezelve de natuurlyke geflalte weder aangenomen heeft. Voor 't overige is dit klapperen 't eenige
geluid, 't welk de Ojevaar flat; en hierom hebben de
Ouden hein misschien voor from gehouden, en gedagt dat
hy
,

,

plexus! quam mellita cernas osetila! atque interins leves fufurri quidam audiuntur. ALDROVANDUS , .fivi, Tom. IIL.p. 298.
(*) Lady MoNTACUE fchryft, in haare Brieven, dat de Ojevaarr
te Cenilantinopolen , in de firaaten , op den grond , nestelen : indien
zy zich in de foort van Vogelen niet verniste , moet het zyn ,
dat de befcherming, in Turkye aan den Ojevaar verleend, hem
zeer [lout gemaakt hebbes want by ons zoekt by feeds de hoog iie en ontoeganglyklle plaatzen, van waar by over alles heen
kan zien, en in zyn nest niet bezien worden.
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by geen Tong hadt (*).. Zyn Tong is waarlyk zeer kort,
en in den Hals verborgen, gelyk dit het geval is van alle
Vogelfoorten met een langen Bek , die ook Gene byzondere wyze van flikken hebben , en de fpyze met zekeren
draai van den lick tot in den gorgel fingeren. AtetsroTELrS maakt nog eene andere aanmerking , ten opzigte
van de Vogels met lange Halzen en lange Bekken, als by
optekent dat derzelver afgang veel weeker en vloeibaardér
is dan van andere Vogels (t).
De Ojevaar legt niet meer dan vier eijeren , dikwyls
flegts twee, vuilwit en geelagtig van kleur, wat kleinder dan
Ganzen -eijeren , doch langwerpiger. IIet Mannetje broedt,
wanneer het Wyfje uit is om voedzel voor haar te zoeken; de eijeren komen, naa omtrent één maand broeders,
uit; de Vader en Moeder verdubbelen als dan hunne werkzaamheid , om den Jongen fpys te verzorgen, die, zich oprigtende , dezelve ontvangen en een fchuiffelend geluid
tiaar (5). ----- Voorts verwyderen de Vader en Moeder zich nooit te gelyk van het nest: en terwyl de een
op het haalen van aas uit is, houdt zich de ander daar
omftreeks, op één Poot flaande, fleeds het oog vestigende op de Jongen. In den • beginne zyn ze met een bruin
dons gedekt; nog geen kragts genoeg hebbende in de dunne en lange Pooten, kruipen zy in 't nest om (*) , als de
Vleugels beginnen te groeien, oefenen zy zich met boven 't
nest te zweeven; doch 't gebeurt menigmaal, dat, eenigen,
in
*) PLIN. Lib. X. Cap. XXXII.
(t) ARISTOTELES , Hist. Animal. Lib. II. Cap. XXII.
(5) .ZELIANUS heeft gerehreeven , dat de Ojevaar voor de
jongen de 1j ys uitbraákt , ' t geen men niet verdaan moet van
reeds verteerd voedzel , maar van versch gevangen prooi, dien
by ter keele uitwerpt ; en misschien uit de maag opgeeft; de
opening van dezelve is althans groot genoeg om zulks toe te
haten. Zie de waarneeming van PEYERUS, de Ciconice ventre &
ainitate quadam cum runlinantibus, Ephein. Nat. Curiof. dec. 2. ,2;20.
2. Obf. 97. als mede twee Ontleedkundige berchryvingen van
den Ojevaar, de een' van SCHELHAMMER, Coil. Acad. Part. Etr.
Vol. 1V, Obferv. 109, en de ander van OLAUS conus, idem
Obferv. 94.
(*) Deeze waarneerzing is van den Bisschop euNNLR, Vol.
I. No. VIII. p. 203. van de Hoogduitfehe Overzetting dct
Men. van de Societeit te Drontliem.
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in die eerre proeve vallende, onbekwaam zyn om zich

weder op te beuren. Wanneer zy het beginnen te waagen in de logt te vliegen, geleidt hun de Moeder, en oefent ze in kleine vlugten rondsom het nest, waar in zy
ze weder brengt. De jonge Ojevaars eindelyk genoegzaame kragten gekreegen hebbende , vervoegen zich in de
vltt.gt by de Ouden, en vertrekken in de laatfile dagen van
Augustus.
De Griekeu Relden hunne verzamelplaats in eene Vlakte
van Af e , het • L'eld der Slangen geheeten (*). Zy komen
ook te gader op zekere plaatzen in do Levant (t), en ook
in eenige Gewesten van Europa, als in Brandenburg en
elders. Wanneer zy, om te vertrekken , vergaderd zyn ,
hoort men ze dikwyls klapperen; onder den hoop is eene
groore iheweeging , allen fchynen zy elkander te zoeken,
kennis te maaken , en op het algemeen vertrek te beraad
t het teken hier van is, in Frankryk, de Noorde--ílagen
wind. Ze heffen zich gelykerhand in de lugt op, en naa
oenige oogenblikken verdwynen zy in de hoogte. KLEIN
verhaalt, dat by , geroepen, om ooggetuigen te zyn van
deeze vertooni.ng , een oogenblik toefde , en dat zy alien
weg waren: in de daad, dit vertrek valt te moeilyker waar
te neemen , om dat het in ftilte en menigmaal by'nagt
gefchiedt (S). Men geeft voor , opgemerkt te hebben,
dat de Ojevaars op hun tocht, eer zy het overfteeken van
de Middelandfche Zee onderneemen , in grooten getale omfreeks Aix in .Provence nederliryken. Wyders íchynen zy
in heete landen lanter de reis aan te. Meemen , dewyl pLtNius fchryfr: „ naa het vertrek der Ojevaaren is het geen
„ tyd meer om te zaaijen (.)"
Schoon de Ouden van liet vertrekken der Ojevaaren
fpree(*) PLIN. Lib. X. Cap. XXXL. Dat zy, gelyk PLINIUS hier
optekent , den laatst aankomenden zouden verfcheuren, is zeker een fabel.
(t) Men heeft opgemerkt, fchryft SHAW , Voyages, Tom. Ii.
p. 167. dat de Ojevaars, eer zy van het eene na her andere
Land verhuizen, veertien dagen van te vooren uit alle nabuurige Rreeken, in eene. vlakte vergaderen, daar ééns daags een
Divan houden, om den netten tyd van hun vertrek, en de
plaats waarheen, te bepaalen.
() PLIN. Lib. X. Cap. XXXI.
() Pram. ibid.
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fpreeken (*) , wisten zy niet werwaards zy zich heen begaven ; dan Benige hedendaagfche Reizigers hebben, ten
doezen opzigte, ons zeer goede waarneemingen ver4chaft;
en in den Herfst de vlakten in Egypte met die Vogelen
bedekt gezien: „Het (iaat vast," zegt si;L oer , „ dat de
„ Ojevaars zich 's Winters in de Landen van I.gypte en
,, van Africa onthouden : want wy weeten dat de vlakten
„ in Egypten, door de menigte van Ojevaaren, in Septetn„ ber en October, zich als wit vertoonen: dewyl zy 'er,
„ geduurende de Overltrooming des iVy1s, en eenigen tyd
„ daar.naa, overvloed van voedzel vinden; doch den Zo„ nier, door de verbaazende hitte, -onverdraaglyk vinden
komen zy in onze lugtilreeken, die dan voor hun-„de,
„ gemaatigd zyn,, en zy wyken 's Winters weder der„ waards om de groote koude te ontgaan; hier in ver„ fchillende .van de Kraanvogels en Ganzen , want dee„ ze komen ons bezoeken als dé Ojevaars vertrokken
„ zyn (fi). " Dit zeer opmerkenswaardig onderfcheid outflaat uit de Gewesten, waar deeze Vogels zich onthou
de Kra znvogels en Ganzen komen uit het Noorden;-den;
en outvlieden de ilre'ngheden van den Winter; de Ojevaars
komen uit het Zuiden om de hette te ontgaan (5).
(*) JERXMIA,

VII1..7.

(t) Histoire Naturelle der Oifeaux. p. 20r.

(s). Verfeheide Schryvers hebben beweerd, dat dc Ojevaaren
Zich 's, Winters van ons niet verwyderen ; doch dien doorbrengen in holen of zelfs onder 't water gedompeld. Dit was het
heerfchend_ gevoelen, ten tyde van ALBIRTUS MAGNUS. -----.
KLEIN gewaagt van twee Ojevaars uit het water gehaald , by

Elbing. (De -4vibus"Errat. & Vigrat. ae1 calcem). GERVAIS DE
(Epist. ad Othon IV.) fpreekt van andere Ojevaars,
die men in een Meir by /Ir1cs, in menigte voedt. MERULA
(preekt , in ALDROVANDUS , van Ojevaars, door de Visfchers uit het
Meir Come gehaald, en.FtJLGOSE van Ojevaars, by Metz opg®vischt. (Meniorabil, - Lib. 1. Cap. VI.) MART. SCHOOKIUS , die
een Werkje over de Ojevaars gefchreeven heeft te Groningen,
in het Jaar 1648 gedrukt, gaat op die getuigenisfen af; doch,
de gefèhiedenis der verhuizingen des Ojevaars, is te bekend,
TILLEBURG

;

om de opgemelde gevallen, zo men ze als waar aanneemt,
piet aan zekeren zamenloop van omftandigheden toe te fchryven. Men zie wat wy, van de Ziralu)ven fpreekende, in 't
algemeen over de verhuizing der Vogelen gezegd hebben. iii.gem. Vaderl. Letttrocf. Vde D. ede Sr. b1. 397, enz.
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BELON verhaalt desgelyks de Ojevaars te hebben zien over.
winteren, om(Ireeks den Berg 4mamus by .4ntiochie , en ,
op 't einde van Augustus, na Abydus vertrokken, by troepen van drie of vierduizend, komende uit Rusland en Tartarye: zy Raken den Hellefpont over, veideelden zich op
de hoogte van Tenedos , vloogen by benden weg, allen na
't Zuiden trekkende (*).
—. Dr. SHAW heeft, onder
den Berg Carmel, omtrent het midden van April, des
)aars MDCCXXII, ten anker liggende, den overtocht van
Ojevaaren uit Egypte in Afae waargenomen. „ Ik zag,
„ fchryft hy, drie Vlugten van Ojevaaren, die ieder meer
„ dan drie uuren , in 't voorby trekken , befteedden; in de
„ breedte firekten zy zich meer dan Bene halve myl uit (t)."
MAILLET verhaalt, dat hy, in 't einde van April, de Oje
ti'aars uit Opper - Egypte hadt zien nedérkomen, zich ophoudende in de Landen van Delta, die de Overftrooming
van den Idyl hun welhaast deedt verlaaten
Deeze Vogels, dus van de eene Lugtftreek in le andere
overgaande, kennen de flrengheden des Winters niet: hun
jaar beílaat uit twee Zomers; ook fraaken zy tweemaal
's jaars de vermaakèn der Liefde; dit maakt eene gewigtige byzonderheid uit in de Natuurlyke Historie deegzes Vogéls. BELON verzekert, op de flelligfle wyze, dat de Ojevaar, in Egypte, anderwerf broedt.
Men wil dat 'er geen Ojevaurs in Engeland zyn ; uitgenomen eenige weinige,; die 'er, door íform belanden. ALBIN tekent het als eene byzonderheid op, dat hy twee
Ojevaars te Edger in Midellefex, gezien hadt (),en WILLUrxBY fchryft, dat de Ojevaar, naar welken hy zyne tekening vervaardigde, hem van den kant van Norfolk gezonden was; in welke ftreek deeze Vogel by geval gekomen
,

(s).

-

(*) BELox, Obfervations. p- 79•
(t) Sxnw,, Voyage, Tom. II. p. 167.
(S) Eenige Kraaijen vervoegen zich zomtyds by de Ojevaars
op hunnen tocht, 't geen gelegenheid gegeeven heeft tot liet
gevoelen, 't geen men vindt by St. BAZILIUS en ISIDORUS, dat
de Kraaijen den Ojevaaren tot Leidslieden en Befchermers flrekken. De Ouden hebben , desgelyks, veel gefprooken van de
gevegten tusfchen de Ojevaars en R.aavens en andere Vogelen,
als zy, uit Lybie en Egypte komende, elkander by Licie en
den Vloed Xantus ontmoeten.
(*) Tom. II. p. 41.
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men was. Even min vertoont hy zich in Schotland, mogen wy uit het fhilzwygen van SIBBALD des oordeelen.
Ondertusfchen vervoegt hy zich verre in de Noordlyke
Gewesten ,van Europa. Volgens LINN16US, ziet men hem
in Zlveeden, en bovenal in Schoonen, in Deenemarken, in
Siberie , in Mangasca aan de Yenisca, tot by de 3 akutes (*).
In Hongaryen, Poolen en Lithauwen, zyn de Ojevaars in
grooten getale (t). Men ontmoet ze in Turkyen, in Perfig, waar DE BRUIN hun nest op de ruïnen van Perfepolis
afgebeeld gezien heeft; zelfs wordt , indien wy deezen
Reisbefchryver gelooven, de Ojeraar in geheel Afae gevonden, uitgenomen in de woeste fireeken, welke zy fchynen te fchuwen, en drooge gronden, waar zy niet kunnen

leeven.

ALDROVANDUS verzekert, dat men geen Ojevaars vindt
in Bologne: zy zyn zeldzaam door geheel italic, waar
WILUUGRBY verklaart, ze in den tyd valt acht- en twintig
jaaren ééns, en ALDROVANDUS verzekert ze nooit, gezien
te hebben. Nogthans blykt het , uit de getuigenisfen van
PLINIUS en VARRO, (lat zy daar voorheen gemeen waren,
en men kan althans niet twyfelen, of zy trekken op hunne reis uit Duitschland na Africa, of by hun wederkee
over de Zanden van .Italie, en de Eilanden derMid--ren,
dellandfche Zee. KEMPFER zegt, dat de Ojevaar. een ge
heel jaar over in apan blyft (S), dit zou het eenig Land
weezen, waar hy zich behendig onthieldt;, in alle andere
Gewesten komt hy, en vertrekt na cenigc maanden ver
Lotharingen en de Ljfas zyn de Landfchbppen in-blyfs.•
Frankryk, waar de Ojevaars 't •veelvuldigst voorkomen:
zy vervaardigen 'er hunne nesten , en daar zyn weinig
Steden of Vlekken , in welke men geen Ojevaars- nesten
aantreft.
De Ojevaar is zagt van aart, niet wantrouwend, niet
wild, laat zich gemaklyk temmen, en in onze tuinen opfluiten, welke by van lnfecicn en kruipende Dieren zut,
vert; by fchynt een denkbeeld van zindelykheid te hebben, en de afgelegeníie hlaatzen te zoeken om 'er zyne
uit(*) GMELTN , Voyage en Siberie, Tom. II. p. 56. Eist. Gen.
des Voyages, Tom. XVIII. p. 300.
(1) NIaasxL. Danub. Tom. V. KI.tIN , de ,efvibur Brr,G^E.
p. ióo.
(S) Tom. I. p. fl3.
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uitwerpzelen te brengen: doorgaans heeft hy een.. fomber
en droefgeestig voorkomen : nogthans geeft by zich , daar toe,
uitgelokt, aan zekere vrolykheid over: want by deelt in
de Kinderfpelen, met de Kinderen loopende en fpringende. Ik heb, zegt Dr. HERMAN, in een tuin, waar de
Kinderen ik takje fpeelden, gezien > dat een tamme Oje
mede deelt, en op zyn beurt, als hy getakt was,-var
ging loopen ; het Kind, dat nagezet moest worden, ;wel
onderfcheidende (*).
In derf gevangen ftaat,leeft de Ojevaar veele jaaren,erf
kan de firengheid onzer Winterkoude verdraagen. GER.
talc. HEEAKENS , een Groninger, die een Latynsch vers ,op
den Ojevaar gemaakt heeft, verhaalt, dat hy 'er een vyftien naaren hieldt, en gewaagt van een ander, die één. en
twintiggaren op de Vischmarkt te Imfierdam leefde, en
door 't Volk ílaatlyk begraaven werd. OLAUS BORRICHIUS
vermeldt, van een twee- en twintigjaarigen Ojevaar, die
jichtig werd (t).
Men fchryft aan dezen Vogel zedelyke Deugden toe,
welker beeld altoos eerwaardig is , als Maatigheid, en Huwelykstrouwe. Otnftreeks Smirna , verhaalt men , is een
groot aantal Ojevaars, die 'er hun nest maaken en broeden ;
de Inwoonders doen wel eens Hoendereyeren in 't nest:
wanneer de Jongen uitgekomen zyn, heft het Mannetje,
deeze vreemde gedaanten ziende , een vervaarlyk geklapper
aan, hier op komt eene menigte van Ojevaaren rondsom
het nit, die het Wyfjje met herhaalde pikken van den Bek
doodén , terwyl het Mannetje het beklaaglykst geluid
haat (S). Kinder- en Ouderliefde wil men, dat by hun uitfchitteren. 't Is waar, dat de Ojei'aar zyne Jongen langen
tyd voedt, en niet verlaat eer zy kragts genoeg bezitten,
om zich te verdeedigen en in hun eigen Quderhoud te voorzien, dat, wanneer zy buiten 't nest beginnen te vliegen,
en proeven te neemen in de lugs, de Oude de Jongen op
de vlerken neemt, en ze tegen gevaaren befchermt; dat
men gezien heeft, hoe zy, ze niet kunnende befchermen,
liever nevens hun verkoozen om te komen, dan ze te verlaaten. Bekend is de gefehiedenis, door AnttiMNUS JUNIU$
op•
(*) Notes fur la Cicogne, communiquées par M. le Do1eur
Strasbourg.
(t) Cofletfion Academique , partie etrangere, Tom. V. p. 331.
(§) ,Annual. Register, ann. 1768.
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opgetekend, van den Ojevaar te Delft, die by een brand
in die Stad, _ vrugtlooze poogingeu ,aangewend hebbende
om de Jongen te reddeki, zich nevens dezelve liet ver -

branden (*). Zy geeven ook tekens van verknogt-

heid aan Plaatzen en Perfooneh , waar zy wel . ontvangen
zyn, door te klapperen voor de deur, ten blyke van hunne wederkomst, en op dezelfde wyze, by hun. vertrek,
,vaarwel te zoggen. Maar deeze zedelyke hoedanig,,

heden zyn niets in vergelyking van de tedere zorgen, die
deeze Vogels gezegd wonden, . voor, de zwakke Oudel ; te
draagen (t). Dikwyls is het waargenomen , dat jotlgc
ilerke Ojevactxs voedzel bragten aan andere, die zich op
,den kant van 't nest hielden, en bleeken zwak en kwyr
nend te weezen i 't ,zy dit toevallig getèhiedde , 't zy de,
Ojevaars waarlyk,gelyk de Ouden gezegd hebben, het InítinEt bezitten om deta ouderdom te dnder[teunen,'en dat
de Natuur,in 't hart der Dieren, die gevoelena,iugedrgkt
heeft, aan welke 't menschlyk hart z© dikw y' is ongetrouw
is, om ons daar door eer voorbeeld te fchenken. Dé wet,
van de Ouders te voeden, is te hunner eere gemaakt, en
naar den naam deezer Vogelen by de Grieken genoemd.
ARISTOPHANES ontleent 'er eene bittere fpotterny uit, te-

gen den Mensch (s).

./ELL&NUS verzekert, ons , dat de zedelyke ljoedauigbeaei
van den Ojevaár ' dë eërfte aanleiding gaven" tot''de" hoog
agting en den eerdienst door de Egptenaaren deezen, Vo
een -overblyfzel van dit-gelbwzn;'tismfche
oude gevoelen, dat het Volk nog behebt is met het voor
dat de Ojevciar zegen aanbrengt 'aan •'t, Uuis„vs►aag-ordel,
op by nestelt. ,in de Vogelwichelaarye beduidde de 'ankomst eens Ojevaars, Vrede en Eendragt, en deszelfs ver.
trek, by 't kneIIen van rarrmpipoed,. was een kwaadfpellend
,

teken.
By de Ouden was het eene misdaad, een Ojevaar, den
vyand van fchadelyk Ongedierte , te dooden. ; In Thesfalie
flo%dt de dood(lraffe op het ombrengen van een Ojevaar,
zo hoog fchatte men dien Vogel, daar te Lande ,dewy! by hét
Land
(") Annal. Batay. ad anra. 1 53 6 .
(t) ARIs'roTEL. HiSt. Animal. Lib. IX. Cap. XX. PUN. Lib.
X. Cap. XXXI.
'
(Q) Nobis v^custa Lex.viget, Ciconiarum infcripta tabulis. In
Avib.
VI. DEEL. MENGELW. O. 10.

Gg
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Land van fangen zuiverde -(*). In de Levant behoudt
mén nog een gedeelte van dat ontzag voor den Ojevaar.
De ahímetliaanen -fchryft s}IAW, hebben zo veel eer
'Oje'aar; dat dezelve onder hut! bykans zo-biedston
heilig is als de. ]bis was by de Egyptenaren; zy zouden
Iemand, die een Ojevaar doodde, of eenig leed aandeedt,
voor ` do onheilig Merisch houden (t). --- By de Romein werd de Ojevaar niet tot fpyze gebruikt; een Romein,
die, uit ' grillige overdaad , een Ojevaar hadt doen opdis.
Ychen, werd met de uitjotlwingen des Volks geftraft (5).
Ian behalyen dat het 'vleesch deezer Vogelen geen fpyze
là le^iert , fmáaklyk genoeg om gezogt te worden, is de
Ojévaar, onze gebooren Vriend en bykans onze Huisgenoot,
tnet gefchikt om ons (achtoffer te' weezen. '
(*) PLIN. Lib. X. Cap. XXXI.
(t) SHAW, Voyage, Toni. If. p. 168.
,(¢) Getuigen hier van dit oude Puntdichtje,

Ciconiarum Rufus iste conditor ,
Plancis duobus est hic elegantiór
Su/fragiorumn"punletd feptem non ti lit
Cicaniaru,n populus niorte9n ultus est.

á1r' ÓINMSfG$,T;`Y'$1IEID VAN ELtN nOORTOCHT; TEN NOORD 'kffLN NA''ï1E STILL)IY OCEAAN, fEWEE2$N.

'^

atineer wy ons herinnerden, behalven andere Stuk.
ja to den Doortocht Noord om , na den Stillen Oce,, 'dan .behootende, onzen Leezeren een Berigt gege-even te

a^

hebben wegens de nog onbefchreevene Scheepstochten na
„ de Noordpool gedaan, door DANIEL BARRINGTON, aan de
Koninglyke Societeit te Londen Overgeleverd (*); als mede
dat wy hun eene Verhandeling leverden, over den Doortocht het Noorden om, trekkende ter ontvouwing en waar," deering van dit veélmaals behandeld Onderwerp: met aanwerkingen over liet Ti by de Poolen (*) , konden wy niet

;;

,

,,

,,

„ nalaaten , plaats in te ruimen aan Waarneemingen ,die de
„ vol(*) Hedend. Vaderl. Letteroef. IVde D. ede St. bl., 414

enz.

(t) Algem, Vaderl. Letteroef. Vde D. ede St. bl. x16, enz..

158 , enz.
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„ voliire4t Onmggelykheid van,een DoQrtocht-;ten, ,n(y^grr^ive^,»
„ ten na den Stillen Oceaan bewyzen : ze zyn ontleend. ui4
„ de. Inleiding , geplaats v heK zeer- onlangs uit-ge ou' en
Werk: A Voyage, to the f aoifi Qèea . Urí¢ep;a en byl
,,the Command of. his Maje/, y.,:.for .Makin ^)isfovériesin
1

,,the 'Northrerr Hemifphere.; to 'determine the,, i'of tion• and.
,,,14;xtent of the tVest-fde af North flmericg,;,its.;Aifjae e
t, from 4,/ia; and the PraEticability of a Northren .Pasfage
t,,..to Europe.. Performed un4er*-the Direêíion of the ,Captains
,, soort, CLERKE, and GORE., in his, MajeJyS Ships the
;

„ Refolution and Discovery. In the .Tears 1 ,77 6 , 1 777,177 8 2
„ 1779, and 1780. In Three Volumes. Itol. Ilt and 2d written
by éaptain JAMES cooK ,, F. .R. S, Vol' 3 r by Captain.
JAMES KING, L. L. D. and F. R. S. Illuirated with
„ Maps and Charts, from the original Drawings made b^}
„ Lieut HENRY ROBERTS, zander the Dire5tion of Captain
r , eoox; and with a great Variety of Portraits of Per[ons,
?, Views of Places, and Hiftorical Reprejentations of re=
,, markable Incidents. Drawn by Mr. WEÏBILR, during the
17oyage, and engraved by the most eminent. Artists. Public-'
„ bed by Order of the Lords Commisfioners of the Admiral"
„ ty, in 4to. Een Werk , waarvan, niettegenitaan0e ,het
,, 4 Pond 14 Sch. en 6 d. kostte, op den derden dag ni
„ de Uitgaave, geen Exemplaar in ',handen der Boekv4rkoo„ peren gevonden werd; en voor 't welk men zes, zeven,
„ acht, ja tien Guinjes geboden heeft (*).'^
.

De groote verwagtingen', verwekt door Mr. poi s étt.
Mr. ELLIS, om door Chesterfields Inham,: uit Hudfons-Baat'
een Doortocht in den Stillen Oceaan te yindeïl , 'bewoogen
den Bevelhebber en Orelastigden van de Hudfons Bays Como
pagnie, in den Jaare MDCCLXI, Mr , CI- RISTQPHSR , toets
een Sloep voerende , in dienst van het Fort Churchill, dooit
nu Oud-Bevelhebber van dé Schepen door hun gebruikt,
deezen Inham te onderzoeken. Ingevolge deezer bevelen ,
zeilde Captein CHRISTOPHER, in den Zomer des gemeldeta.
jaars, uit Churchills . Rivier, en voer .den Inham op, tot
f

by

(*) .Tkfonthly Review. for Jnny,, 1 7 8 4. p.,.44. Vat) dit Wet1€
hebben wy een aanvang gemaakt , om 1láatidlyks eens g ,9t]e9l*
te, by wyze van Uitfrekzel , te plaatled.'
^;g^a
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by bevondt in Bene Rivier te ayn ; waar op hy wederkeerde.
Om, nogthans, geen plaats open te laaten aan verfchillende gevoelens en twyfelingen over dit Pluk, kreeg hy
last de Reis in den volgenden Zomer te hervatten, en
Mr. NORTON, naderhand Bevelhebber te Churchill , werd
bevolen hem met een Kotter te volgen. De Dagverhaalen
van Captein CHRISTOPHER, en Mr. NORTON, nevens de
kaart van den Inham, door den eerstgemelden ontworpen,
werden aan den Bevelhebber en de Gelastigden van de
Hudfons Baays Compagnie medegedeeld , met verlof om 'er
alles uit ce ontleenen , wat zy nuttig en van aangelegenheid voor 't Gemeen oordeelden. Uit deeze egte
bewysftukken blykt, dat het onderzoek van Chesterfièlds
Inham nu geheel afgedaan was; en in een Meir van
versch water eindigde , op een aff'cand van omtrent 170
Mylen van de Zee af; dat dit Meir omtrent 21 Mylen in
de langte en van 5 tot io mylen in de breedte haalde,
en aan alle zyden volkomen beflooten was , uitgenomen aan
den Westkant, waar men een gering Stroompje vondt.
Dit Stroompje onderzogt Mr. NORTHON en het Volk ban
zyn Kotter, dat aan land !lapte, en in 't zelve optoog, tot
by bevondt hoe dit water eindigde in-drie watervallen, de
een boven den ander, verder op was 'er geen waiter genoeg voor . een kleinen Boot. Dit Stroompje Iiep vyf of
zes mylen boven deeze watervallen op; doch met veele
tusfchen beide komende fchorren, die liet bykans droog
maakten van den eenerg tot den anderen kant. Indeezervoege eindigde Chesterfields Inham, en met deezen Mr. nose's
en Mr. ELLIS veiwagting, om,uit Hudfons Baay, een weg
na den Stillen Oceaan te vinden.
Binnen het verloop der laattte Jaaren , zyn ook alle. de
husten ten Noorden van Churchill, tot deezen
'on'derzogt; en men heeft bevonden, dat,in die ganfche uit
geen Inham is van eenig aanbelang. De Pi-geftrkhid-,
fbi Baay, in deeze fireeken gelegen, en, door den laatfen Schryver in Engeland, over de waarfchynlykheid van
een Doortocht in 't Noordwesten, uit Hudfoiis Baay , ver
meld, als de eenig overblyvende plaats , waar zulk een
Doortocht kon zyn, is rond gezeild in een open Boot,
door Captein CH.RISTOPIIER, en bevonden niet boven de
drie of vier mylen landwaards in te loopen.
Maar, behalven deeze Reizen, welke voldingen dat wy
na geen Doortocht moeten zoeken aan deeze zyde van 67
Graa-

inham

,
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Graaden Noorder breedte, hebben wy, aan de Compagnie
van Hudfons Baay,, eene Landreize dank te weeien , die
veel. bykomend licht over deeze doffe verfpreidt, dooreen
bewys te verfchaffen , hoe veel verder Noordwaards de
Schepén moet^ii. gaan ,.op eenige gedeelten van hun tocht,
eer zy va ti de eené zyde van America tot de andere kunnn: komen. De Noorder Indiaanen ,die op de Marktplaatzen' ader. Compagnie verfchynen om te handelen, hadden
den ngelfchen gefproken van eene Rivier, die, uit hoofde
van liet veelvuldig koper daar omfireeks gevonden , den naant
van de Cpppern,ine Rivier gekreegen heeft. Veel leest men
van deeze - Rivier, in de Schriften van Mr. Donas, en by
merkt het ; verhaal. der Indiaanen aan, als Teer gunftig voor
zyn Sfélzel. De Compagnie, , begeerig om dit fluk
iauwkeurig, te., 'onderzoeken, zag Mr. HEARNE, een Jong
Heer in haáren dienst, die tot de Zeevaart opgebragt, en
jn den laatst naasten Oorlog de wapenen voerde, als zeer
gefikt. aan ,haar oogmerk, en vaardigde hem af, om, onder het .geleide deezer Indiaanen, .te . land na die Rivier te
treken; spet last ,. om dezelve , indien het mogelyk ware,
ma te gaan ,tot daar ze in Zee flortte; om waarneemingen tot
bepaaling der lengte en breedte te doen; Kaarten en Tekeningen mede te, brengen van de Rivier en de Landen, wel
zou trekken.
-kebydor
M:•. 1EARNE vertrok , op den 7 Dec. MDCCLXX, uit
Prins van Wales Fort , gelegen aan Churchills Rivier, op de
Nour^lerbreedte van 58 . 47k', 94e. 71', Westerlengte vats
Greenwich. Alle zyne verrigtingen zyn nauwkeurig opgetekend in een welgefchreeven Dagverhaal. De uitgave van 't
zelve zou een zeer aangenaam gefchenk voor 't Gemeen
zyn, kon by daartoe worden overgehaald: dewyl het eene
,eenvoudige en onopgefmukte fchildery behelst van de wildfie leevenswyzé, <van de fchaarsheid der middelen om te
befaan , en de elenden der onderfcheide Stammen , die ,zonder vaste woonplaatzen , het jammervol leeven flyten met
rond te zwerven in de dorre wildernisfen , en op bevroozene meiren van dit uitgeftrekt gedeelte des Vastenlands, 't
geen Mr . HEARNE doortrok, en 't welk by gezegd mag
worden aan de Aaadrykskunde toegevoegd te hebben.
Met den aanvang van de maand Juny MDCCLXX[, kwam
by op eene plaats, door de Inboorelingen, Conge-catha-whchnga geheeten, en hevondt de Noorderbreedte, door twee
Waarneemingen , - (58°. 46'. en de lengte, by berekening ,
24'. s'. ten Westen van Churchill Rivier. Op den a dier
Maand,
Gg 3
'

0
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Maand, verliet hy deeze Plaats, feeds Noordwestwaards
op aan,ie, en bereikte op den 13 de Coppermine Rivier.
Grootlyks Rondt Mr. HEARNE veriteld, wanneer by bevondt
dat dezelve zo zeer verfchilde van de befchryvingen door
de Indiaanen, aan het Fort zynde, daar van gegeevenc
Want, wel verre van voor Schepen bevaarbaar te" zyn , gelyk
zy verhaalden , kon 'er op die plaats nauwlyks een Indiaan
Canoe vlotten ; drie 'watervallen zag hy op,'eén tyd , en-fché
voorts was de Rivier vol fchorren en ryen van' rotzen, die
'er bykans dwars overheen liepen.
Hier maakte Mr. HEAR E een begin met het opneemels
deezer Rivieren, en toog voort tot den mond. Hy ontdekte dat de Rivier alleszins, zelfs tot daar ze in Zee viel wet
fchorren "bezet en vol watervallen was, "en zich in dezelve
ontlastte over een breed vlak.ftrand. De Eb, toen af Fyn•
de, bleek het, uit de Yskanten, dat de Vloed tusfchen de
twaalf en veertien voeten is. Deeze Vloed zal, uit hoofde
der watervallen, niet hoog in den mond der 1Ziviere oploopen, van, waar het water ook niet in 't miníle brak was.
Mr. HEAR1$E houdt zich, egter, verzekerd , dat de plaats der
ontlastinge de Zee of een Zeearm was ,' van wegen de
menigte Valvischbeenen en Robbenhuiden, die de Esquimeazix in hunne tenten hadden, als mede om het aantal Robben, die by op 't Ys zag. De Zee was, aan den mond der
Riviere', vol eilanden en fchorren, zo ver hy kon zien door
en het Ys was toen
't behulp van een Zak -telescoop:
Cnaamlvk op den 17 July) niet én;
doch begon, op
ukk
den affland. van drie vierde van een myl van 't lirand, te
ontdooijep , als mede rondsom de eilanden en fchorren, na
by den mond der Riviere. Doch hy hadt het uitgeílrektst
Bezigt van Zee; op omtrent acht mylen van den mond der
Riviere e en dan lïrekten zich dezelve Noordwest ten
\Testen en Noordoost.
Toen Mr. HEARNE zyne Waarneeming op de Rivier gem
laan hadt, ten één uuren 's morgens op den i8 July, ontftondt 'er een dikke mist en motregen: en daar hy de Rivier
en de Zee, In alle opzigten, bevonden hadt , van geen nut
voor de Scheepvaart te kunnen weezen, oordeelde by het
ngodloos, helder weer af te wagten, om door waarneeming
de breedte nauwkeuriger te hepaalen. Uit een Kaart, door
;11r. f EARNE , op deezen zonderlingen tocht vervaardigd ,
I;lvlzt, dat de mond der Coppermine Rivier gelegen is, op
rr' 'Noorderbreedte, én z5-, lengte ten Westen van Chure
-
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s7ri1l Rivier, dat -is omtrent 119, Westerlengte van G reen ,

wich.
Mr. HEARNn's terug ,ris ,van de Coppermine Rivier tot
Churchill, duurde tot den 30 Juny MOCCLXXII, zo dat
by bykans. één jaar en zeven maanden op dien nog onbeproéfden tQrht doorbxagt. De onvergelyklyke moeilykheden, welke hy uitltondt, en de weezenlyke,dien-íten.,welke:hy, deedt, zyn door zyne Meesters met, eene daar aan
gei:venredigde belooning beatltwoord. ily_ is:,verfeheide
jaaren Bevelhebber van Prins van Wales Fort, aan Churchill Rivier,. geweest, waar l y.,door de Franfchen, in deii
Jaare MDCCLXXXII, krygsge vangen gemaakt werd ; doch,
in den voorleden Zomer, is hy tot zyn oude post wedergekeerd.

.De gevolgen, uit. deeze wydftrelckende ontdekking voort•
vloeiende, loopen elk in 't oog.. Wy zien nu , dat, het
Vasteland van Noord America ,zich ,van Hulifons Baay zo
verre ba. ht Noordwesten uitstrekt:, dat. .Mr. HE tt bykte, en 'dat
kans' -;30o mylenreisde, eer- by d,G.,Z^^ee berei
zyn igeheele weg Noordwaards aan, , van , 6a Noorder.
breedte, bykans Goo mylen Westwaards,lag van de Westkust van Hudfons Baay , als mede ,, dat , dyne Indiaanfche
Gidfen verzekerd waren van een w;ydnit$eílrekteI.,a4^}reeke , verder in die , zelfde .rishtii g foppende. ,.Hpe nietig
1lyken nu de bewyzen der zodanigen te weezGn, die,:onitrent veertig jaaren geleden, zo. zeer pleittten voor eery
3 nordwestlyken Doortocht, door tudfons;Baay., ,En die
wy nu zien, datbedrgg, omkooping en m-yneed lxe'oben
moeten gebruiken ,om lwnne bewyzen taande te louden,
.en het charat'ter van een waardig ,ex} kti> digMan,te fchand-

;

,

;

,

vlekken (*).
De

(*) Captein CnRISTOPHRR MIDDLETON was, na dat hy - z^cb
uit . den dienst, van Hudfonr. Baay Compagnie halt, laaten trek
] n ,om deezen Doortocht op te, zoeken, van zyn post in den
5cheepsdienst algezc , door de gruwzaamfte en "valschfte laste
igepoodzi^akt de geringe niiddèlen „hens overgeblee-ringe,
vén,^ ,t e bet}eeden in het verdeedigen van zyn cliaraerén goeden
naanl' : dewy by niet 'bondt , 't' geen' wy nu weeten -- -met
zekerheid weeten --- dat niet bellaat. Hy flierf, eenige jaa-,ren geleden, naby Guishorough, in Yorkshire, in de uiterfte armoede; reeds i,ágg hadt harde noodzaáklykheid hem gedrongen,
,om den Gouden Eerprys Van Sir GbbFREY COPLEY , bem in den
Jaare 1742, wegens zyn Beriet, van Yiudfgni Baay toegewdezen,
G g4.
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De pobgingen , door de Spanjaarden gedaan , om de W ést.i
kust van America, en de Noordkust van California te onderzoeken, die de Rusfen te werk '(telden ,' tot het zelfde
einde, alsmede om de Oostkust van Afa°, en de tusfchengelegene Eilanden , te oattlëékken, zóu men voor gewigtig
mogen rekenen , fchoon ze zich . alleen - bepaalden tot de,
vorderingen in de , Aardrykskunde, en al waren 'er geene
andere oogmerken mede bereikt, dan om een einde te maa ken aan 'de verbeeldingvólle befpiegelende Stelzels , die
reeds zo dikwyls " 'gelegttlhei i gegeeven'' hebben, tot onvolvoerbaare ondertleemingeíi; en` die,,: buiten zulks, ze op
nieuw hebben doen bef n. Maar deeze Reistochten beweldaadigen de- -Wereld -•n let alleen'-.tinor• nutlooze onder,

,

zoekingen te doen ophouden; zy brengen ook zeer veel

toe om de gevaaren 'n origelegenhedén ;= die men voortyds
op nuttige ondervóndt," te'wetmindere ►I, door het aanwyzen van zo veel uiéuwe• aayen', Havens e i Ankerplaatzen , waar de Schepen -Veilig-kunnen ligge-, en liet Scheepsvolk verversfiti vinden; door het ontdekken der mistlagen
van min ervaarene Zeelieden;. door 'deï ligging- van een
;rost aantal geWiffigë Pla^t'en tte.-te cbt te brengen; de
veranderingen' =*zan het. Kompas te- bepaalen ; den loop der
Stroomen' te ontdëkkéti:; 'door 'het--verntenigvuldigen der
Zeemans Waarneemitlgen , dien[lg om 'den koers van een
Schip te regelen, langs • rotzige en " ge'vaarlyke "flranden,
door nauwe ftraaten , temidden' van! verlegen maakende
' troometn en fchroomlyke ondiepten. _ Met één 'woord, de
arbeid deezer 'Zeeheiden mï t :hun "nasim dierbaar: doen
worden by de Zeevaareiiden' van alle Volken, die, ter oorzaakp van' den: Handel of den Oorlog" "dc ze Kusten aan
-doen.
Dan de voordeelen deezer Scheepstochten bepaalen zich
niet alleen tot uitbreiding onzer kundigheden, ten deezen
opzigte': want, na de gróóte ontdekking van de nábygelegenheid van Afga en America, of- althans"na' de volle verzekerdheid desaangaande , mogen wy hoopen niet meer uit'gelachen te zullen -worden, als wy gelooven, dat het'eerst-gemelde Werelddeel, gelnaklyk, Inwoonders aan het laatstgenoemde beeft kunnen geeven : en wy mogen; derhàlven ,
-

,

„

by

voor geld te verwisfelen. Zyne vier Dogters, die eene ruiste
opvoeding genooten hadden , daar zyn inkomen en arbeid hrni
in vroegeren tyde rQe in (laat fielden, flierven, zo wy meen ii
wel te Wceten, vóór hem, in een zeer behoeftigen Raat.
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by alle dé attngeflipte voordeelen nog voegen, fchoon. dit
geenzins het xr,iust gewigtige zy, dat zy dienst gedaan
hebben aan den Godsdienst , door het Ongeloof te ontzetten van eeuc zeer geliefde tegenwerping, tegen de geloofwaardigheid van het Mozaïsch Verhaal, wegens de
Bevolking der Aarde.

AANMIERKING-EN, OVC'R DEN INVLOED DER VERSCHILLENDE STELZ:ELS VAN WYSBEGEERTE, IN DEN LAATSTEN
TYD VAN 'T IiOMEINSCH GEMEENEBEST, OP DE
CHARACTERS DES VOLKS, EN BYZONDL?R OPDE
CHARACTERS VAN CESAR EN CATO.

(Overgenomen uit dc thans eerst in 't licht gegeevehe History
of the Progresf and Termination ,. of the Roman Ri ublic by
ADAM FEE Gus)N , L. L. D. Prof erfor of Moral Philofophy in the Univerfity of Ldenburgh (*).)

nder de oorzaaken medewerkende, om de Characters
Oder
Romeinen, in het laat1 e Tydperk van 't Gemeenebest ,'bitileel end fehoon , of in de grQot1e maate affchuwelyk, te doen wonden, mag men'veylyk de Wysbegeerte der
Grieken tellen, by de Romeinen doorgedrongen, en zeer
,gezogt door Mannen van aanzien in den Staat (t). Geleerdheid was , door de bezwaarlykheid en kostbaarheid
om d affchriften der Boeken te vermenigvuldigen (S) , bepaald' tot Lieden die rykdom en vermogen bezaten ; zy
werd aangemerkt als Bene onderfcheiding van rang, en niet
enkel als een nuttig, miiar als iets tot eene goede opvoeding 'behoorende. De Lesten der Wysgeerige Schoolen
Meldt men voor de begiuzels van alle Beroepen ; zy kwamen te pasfe in de. Pleitzaal, in het Veld, in den- Raad,
en waar iets van aanbelang te doen viel. De Wysbegeerte befchouwde men als het Cieraad van 's Menfchen leeven ,

,

(*) Van dit vonrtreffelyk Werk zal, by den Drukker deezes,
, eene Nederduitfche Vertaaling, by Intekening,wor-

J. YNTEIIA

den

aangeboden.

(t) Zie ciceao's PhiloJropl,ifche Werken.

(9) De Grooten lieten hunne Slaaven zomtyds opvoeden , om
hun rot Schryv ers en Leermeesters hunner Kinderen te dienen.

Gg^
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ven, en den Grondflag van Bekwaamheid , in het volvoeren van alles, wat op 't woelig tooneel van 't zelve te
verrigten viel. Lieden van de Wereld , wel verre van
zich huns Aanhangs te fchaauien, fpraken de taal van den
zelven , by elke gewigtige gelegenheid ; en lieten zich door
de regelen van hun aangenomen Stelzel befluuren. Zy
omhelsden hunne Stelzels in de Wysbegeerte, bykans op
dezelfde wyze , als, in laateren tyde, de onderfcheide Gods.
dienstgezindheden hunne Leerbegrippen.
In den laattien tyd des Romeinfchen Gemeenebests , kreeg
de Aanhang van EPICULUIS de overhand ; en 't geen FA33RICIUS wenschte, op het 'hoorera van de begrippen des
Epicuristen, dat de Vyanden van Rome mogt ten deele
vallen, was nu het lot haarer Burgeren (*). - Volksvoor
overdaad te vege. Zy oordeelden gebooren-fpoedbragt
te zyn om te genieten wat hunne Vaders gewonnen hadden , en zagen geene nuttigheid in die ílrenge en moeilyke
Deugden, , onder welker betragting de Staat, tot dészelfs
tegenwoordige hoogheid, was opgeklommen. De Aan
aan-ha.gersvnEPcuptfhée'sWrldwoing
't Geval toe , en lochenden de Voorzienigheid; het onder
kegt en Onregt, van Lerlyk en Schar délyk,-fcheidvan
kwam by hun voor, onder de benaamingez van Vermaak.en
Smert. Elks eigen Vermaak firekte hem ten hootdregel
van bedryf. Alle goed was byzOnder belang. 't Algemeen
belang was een harsfenfchiin , .waar van men zich met
voordeel kon bedienen , ooi den onkundigen van zyn byzouder genot , te ontzetten, terwyl de verftandige het ten
zynen gebruike bekeerde (t).
Voor Perfoonen, in die begrippen onderweezen, moest
de bezorging der Huisgezinnen, der Staatszaaken, en van
alles wat het genot van Rust en Vermaak ftremde ,dwaasheid fchynen.. Een Aanhang, deeze ífellUpgen;.tnegedaan,
mogt aangemerkt worden, als een Vooraander van ongebondepheid in Zeden en Godsdienst. Dc Epicuristen., nogthans, door hunne tegenflreevers met die gévdIgén hunner
`Leere bezwaard, zogten dezelve af te weeren, door, ten
aar,..
PLUTARCFI.
De
Wysgeer
cvrvèAS
bevlytig_
in
Pyrr.
(*) Zie
de zich, ten aanhooren van FAQRICIUS, om zyn Vorst, te
den, dat Wellust het.boogfte Goed was. F nrcrus wenschte.
dat de Vyanden van Rome, lang, zulk erne Gelling mogten aan
-k?evn.
(t) CICERO, in PifC,Lem.
,
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nanziene van den Godsdienst, wat, en, ten opzigte van de
Zeden, vry veel, toe te geeven. Zy erkenden het bettaan der
Goden; doch hielden ze voor \Veezens van eene te1verheevene natuur, om zich met der Menfchen zaaken te bemoeijen. Zy honden toe, dat, fchoon de waardye der
Deugd moest afgemeeten worden by het Vermaak daar aan
verknogt, waar Vermaak alleen in Deugd te vinden was
en, zelfs te midden van lichaamspyn, kon genooten worden. Niettegenflaande deeze uitfpraak, ten voordeele van
Goede Zeden, diende dc gewoone fpreektrant deezes Aan:
hangs, de Deugd doende voorkomen, enkel als eene.voor2igtige keuze, onder de Vermaaken , tot welke de Menfehen zich door hunne onderfcheide neigingen gedreeven
voelden, om de gevoelens van het Geweeten en verheevenheid van Ziel te verftikken, en de zelfsverwyten van
snisdaadigheid, fnoodheid en laagheid,. die flegten zotntyds van flegtigheden te rugge houden, in befchuldigiugen
van 'misvatting, of verWisfeling van fmaak, te verande;

xit.

Andere Aanhangen , inzonderheid die der Stoicynen•, hielden, bykans in alle opzigten , [tellingen flaande, recht tegen
die der Epicuristen aangekant. Zy beweerden het daadlyk
beftaan ,der Voorzienigheid; van een algemeen belang in
Braafheid en Regtvaardigheid, waar . aan zich de Voorzienigheid liet gelegen leggen , en waar 'in alle redelyke
Schepzels zeer veel moesten 1}ellen. Zy erkenden , dat in
de natuur der dingen verfcheide gronden zyn , op welken
-wy de voorwerpen, die zich aanbieden, door ons verkoo' zen of 'verworpen worden; doch dat de keuze welke wy
doen, niet de uitílag onzer poogingen, ons geluk of ons
-ongeluk, beflist; dat Regt en Onregt de gewigtigil:e en de
eeniglle gronden zyn, volgens welken wy, ten allen tyde, hr onze keuze veilig -kunnen te werk gaan; en dat,
in vesgelyking met dit onderfcheid , alles van geen belang
is dat een Regtvaardig Man altoos zo zal handelen, als
of 'er niets Goed was dan 't geen Regt, en niets Kwaad
dan 't geen Onregt is; dat de Epicuristen zich een verkeerd.
begrip van de menschlyke natuur vormden , als zy dagten
alle beginzelen van werkzaamheid te kunnen brengen , tot
neiging voor Vermaak, en' afkeer van Smerte, dat Eer en
Schande, Uittleekenheid of Laagheid, bedenkingen waren , die niet alleen tot verheevener einden opleidden , maar
ook meer kragts hadden om 's Menfchen wil -te buigen;
de Liefde tot Vermaak was laag en kruipende, de bron
vuil
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van verkwisting en luiheid; de Liefde, tot het Eerlyke en
Uitmuntende, zette ons aan, oqp na iets edels te theeven, om alle kragten in te fpannen, en alles te verrigten
waartoe onze Natuur bekwaam was. Zy hielden
ílaande , dat 'er geen Byzonder Goed afgefcheiden van het
Algemeen Welzyn beltaat , dat dezelfde hoedanigheden van
het Verftand en het Hart, Wyshéid, Moed , Goedertie=
renheid , elk hoofd voor hoofd nuttig, ook het nut des
Algemeens bevorderden; dat elk Mensch die zegeningen
kan bezitten, onafhangelyk van de Fortuin, of den wil
van anderen; en dat, wie ze bezit, niets te hoopen heeft,
of te vreezen, en naar ééne foort van aandoening gevoelt,
`geti egen en vreugd; dat zyne neigingen en de grondbe
gulzels van zynen (laat als een Schepzel _van God, en als
Lid der Maatfchappye, hem aanzetten, om ten beste des
Menschdoms te werken; en dat by voor zichzelven niets
meer verlangt, dan het geluk om daar aan 't zyne toe te
brengen. — Deeze, beweerden zy, waren de Lesfen der
Rede tot Volluaaktheid leidende — tot de Volmaaktheid,
welke het doelwit moest weezen van elk Mensch die zyne 13taafheid wilde" bewaaren , of zyn Geluk bevorderen
-- tot de Volmaaktheid waar toe elk kon naderen , fchoon
niemand' kon zeggen, dezelve met de daad bereikt te heb
-ben.
Andere Aanhangen zogten eenen middelweg tusfchen
die twee uitert'cen, en poogden, in de befchouwing, hun
te " maaken: dat is over--neLrltiugameykr
eenkomuiger met de algemeene begrippen des Menschdoms; doch zy waren, met de daad, van geen verder
aanhelang op het menschlyk leeven, dan in zo verre zy
naby kwamen aan 't een of 't ander deezer tegenovergeftelde Leerhegrippen.
CESAR wordt gezegd de Gevoelens van EPlcuaus, en
CATO die van ZENO, omhelsd te hebben. I)e eerste om
zich naar de heerfchende Mode te voegen , of uit" de geneigdheid zyner natuurlyke gel(eltenisfe ; de tweede uit
overtuiging, en de voorkeuze daar aan gegeeven door een
vunrig en edel hart. Wanneer zulke Charac`tcrs te gelyk
voorkomen, kan het niet misfen, of de ílrydigheid moet
in 't oog loopen. Wanneer SALUSTIUS eene belchryving
geeft van de handelingen des Raads, in de Zanienzweering van CATALINA, fchynt by alle andere Charaé ers over
't hoofd te zien ,om op deeze alleen (laan te blyven. Czs-.K hadt, ten tyde dat die Gefchiedfchryver bloeide, zeer
veel
,
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veel eifchen op zyne byzondere kennisneeming (*), CATO
die alleen aan de kragt der Waarheid te danken.
CAr•o flak, van zyne 'vroege jeugd af, uit, in vuurigheid
en aandoenelykheid van Gefteltenisfe. Dit gedeelte zyns
Characters wordt vermeld by gelegenheid zyner gehegtheid
aan zynen Broeder CErio, en de hooge maat van droefenisfe,
welke hem, by diens dood, aangreep. Van 't zelve wordt
gefprooken, toen by - den 1)itator SYLLA bezogt, en met
moeite door zyn Leermeester wederhouden werd, om met
woorden of daaden blyk te'geeven van zyne verontwaard•i•
ging, tegen dien weezenlyken of fchynbaaren verkr ;ter
der Regtvaardigheid. Hy bezat, volgens PLUTARCHUS,
van zyne Kindsheid af, eene Standvastigheid en Bedaard
geest , door geen vleitaal te beweegen , door gee--Íbeidvan
ne bedreigingen te verwrikken. Zonder eenen inneemenden
aart te bezitten, was by de Lieveling onder zyne mede
hadt , door zyne ongemaakte edelaartigheid en-mi,akersn
moed, de vooxnaamfie plaats in bun vertrouwen. Schoon
in hex voorkomen t ,hg en onbuigzaam, was by vuurig in
zyne genegenheden, en yverig in de zaak der Onfchuld en
-der Regtvaardigheid. Zodanig zyn de merktekens van eene oorfpronglyke geaartheid, door de Gefchiedboekers vare
zyne kindsheid en jeugd opgegeeven. Indiervoege door de
Natuur gevormd, nam, by gereed het gevoelen aan,, dat
Blooheid , Snoodheid en Gierigheid, de eenige kwaaleti
waren die gemyd, Dapperheid, Braafheid , en Edelmoedigheid, de eenige goederen waren, die gezogt ,moesten worden; • en dat het de zaak eens Mans is, niet bezorgd te
zyn over 't geen hem zal overkomen; maar wat hem te
doen ílaat. Met dusdanige beginzelen doordrongen ,
was by een treffend tegenbeeld van veelen zyner Tydge.
nooten; en van .czsAR niet alleen een Tegenbeeld; maar
een verklaarde Tegentlander; en fchoon by niet tegen, hem
op mogt, liet by niet na, Deeds zeer veel tegenwigts in
de fchaale te leggen. Beiden bezaten zy een onbezweeken moed en fchrander doorzigt, de een om op te
merken wat best was ,de ander om tie kragtdaadigfle middelen uit te denken., tot het bereiken van eeneg einde, 't
geen hem na aan 't hart lag.
Mèn zou het tooneel ,op 't welk zy geplaatst waren, geheel niet moeten kennen ,indien men over hunne bekwaamhe(*) SALUSTIUS verbondt zich aan CESAR , en werd door hem
in de Burger-oorlogen gebruikt.
—

-
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heden oordeelde, volgens den uitfiag hunner, verfchilleidq^
najaagingen. CATO hadt met eerie aaneenfchakeling vats
bykans onoverkomelyke zwaarigheden te worftelen. Cas'4.i
tragtte Reeds de voordeelen aan te grypen, welker verkry,
ging hem gemaklyk viel, door de 6ndeugden en zwakheid
zyner Tydgenooten, uitgenomen in gevallen, dat hy tegen•
ilaud ontmoette van even flegten als hy zelve. CitTO
poogde de orde des l3urgerlyken Beftuurs, hoe rampzalig
liet ook gefchaapen ftondt, te bewaaren; dewyl deeze rot
here voegde, en hy verkoos daar in te leeven , of te fter*
ven CESAR'S oogmerk was, die om: te keeren: dewyl by
over al den rykdom en eerampten van den - Staat, naar. et.
gen welgevallen, befchikking wilde maaken.
CESAR, zo ligtveranderlyk van aart ,als CATO ftandvastig
en onverzettelyk, kon allerlei Perfoonen aannee.tnen,_en .allerlei zaaken verdeedigen ; in twistgedingen ontleende by
zyne bewyzen t van waar by dagt de hem meest dienende
te kunnen haaien; van Medelyden, 't 'geen hy zelve niet
voelde; van Regtvaardigheid en 't Algemeene Welweezen,
°t geen by hem ydele klanken waren. Zyne vuurigheid,- in
't afweeren van Perfoonlyke beledigingen en fchade, toortr
de hy, in zyne vroege jeugd, als hy de heerfchende. beve.
Jen van SYLLA, om van zyne Vrouwe, de Dogter van
CINNA, af te fcheiden, wederflondt, en den hoon, door de
Zeeroovers i hem aangedaan , wreekte ; doch toen ,men mag
veronderftellen, dat zyne gefteltenis het vuurigst en heftigst
in haare wetkinge was ,deelde by ,uit verkiezing, in geene der
Staatsbelangen van het verdeelde Vaderland. Zo lang- de
lustvoldoeningen der jeugd hem genoeg onledig hielden, zag
by alle Staatzaaken en Partyfchappen met een onverfchillig
oog aan. Doch ten dien dage maakte hy groote vorderingen door zyn vernuft en vlyt, die beide uittlaken in Geleerdheid en Welfpreekenheid. Toen Eerzugt het doel
werd waar op by ftaarde, vertoonde zich die zelfde vuuri;heid van getleltenisfe, in zyne jeugd reeds zo zigtbaar,, op
het allerfterkíle; doch, ongelukkig, waren zyne Driften
it walyk beíluurd, en by fcheen het .Gezag, door , den Raad
geoefend, en de bepaalingen door de Wet gefield, als hem
hoonende en verongelykende aan te zien.
C ESAR hadt den ouderdom van zeven- en dertig jaaren
bereikt, eer by deel in eenige zaak nam als een Lid des Getneenebests. Toen ílreelde by 't Gemeen met agterzetting
van den Raad en de besten des Volks; en verscheen, by
zyn eeríle voortrede, ten (leun der boozen, tegen de orde
.
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en ht gezag des Staatsbetiuurs. By Lieden , die hunne
goederen verfpild hadden, en een losbandig leeven leiden,
vertoonde by zich welhaast als Weldoender en Vriend. Zy
ontvingen hem als een edelmoedig Befcllermer, verfcheenen
om hun te ontheffen van de grommende geftrengheid derzodanigen, die openbaare Verd.ienftén met de maatfiok van
openbaare Deugdenblyken afinaaten, en zich vyanden ver
handelingen , die', hoe zeer ook naar de heer-klardenv
gewoonte (maakende , met de openbaare veiligheid-fchend
niet beftaan konden. CESAR zelve , een Man van de groot
bekwaamheden, en de best aangekweekte talenten , in-1Ie
flaat om te leeven op een voet als de groothen, die zich
ooit op de wereld bevonden, verkoos zich aan het hoofd
te (lellen der zodanigen, die, aan alle Ondeugden overgegeeven, de overblyfzels der Deugd in hun Vaderland , met wederzin en afkeer,aan zagen. Toen by opftondt uit de fireelingen des Vermaaks, of uit die ledigheid, welke de kwyHing des Wellusts vergezelt, werd zyn Eerzugt of begeerte
om het vastgeftelde Staatsbetluur zyns Vaderlands te wederllreeven, en meester van het Gemeenebest te worden,
allerbuitenfpoorigsr. Aan deeze drift offerde hy allen gevoel op van Vriend- en Vyandfchap, van eer, van belang,
van gettoordheid, van haat. De Wysbegeerte, die den
Mensch leert, overal, onverfchillig waar in 't ook moge
weezen, genot te zoeken, vondt gereeden ingang by iemand
van die gefleltenisfe. Maar, terwyl hy-misfchien zich bediende van de befpiegelende beginzelen van EPicuays, om
zyne keuze van een voorwerp te regtvaardigen, behoefde

by voor de navolgers van z$tgo niet te wyken in volyverige
poogingen, tot het bereiken van het hemvoórgeftelde einde.
Omtrent zeven jaaren jonger zynde dan POMPZJus, en drie
^jasren ouder dan CATO, bediende hy zich van den eerstgeznelden nu en dan als een lteunzel voor zyne Eerzugt; doch
liet waarfchynlyk nimmer af van hem als een Mededinger
aan te merken, den laatstgenoemden met hem zo íirydig in
aart en beginzelen, en den geduurigen wederíireever zyner oogmerken, haatte by doodlyk.
CA'ro begon zyn Krygsdienst in het- Leger, geworven tegen de Zwaardfchermers , en befloot dien als Gemeensman
des Legioens, onder den Pretor RUBERIUS in Macedonie,
terwyl PoMPEJus in Syrie bleef. Hy bereikte omtrent drieen dertig jaaren, toen by zyne aanfpraak deedt, de Mede_ftanders van CATALINA betreffende; door den kloek moedigeu eti onbezweeken geest, te dier gelegenheid betoond,
werd
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werd by aangemerkt als een voornaam fleunzel der Arifiocratie , of het Gezag des Raads (*). By dit Lichaam
werd, volgens gewoonte, elke gedempte groote wanorde
als eene overwinning aangezien. De ontdekking van een
oogmerk zo haatlyk als dat van CATALINA, onder Volksftreelende voorwendselen bedekt, verzwakte hunne tegenllanders grootlyks. Een der eerfte gebruiken welken zy zich
voorftelden van hun voordeel te maaken , was CATO te doen
verkiezen onder de Gemeensmannen van het volgend Jaar.
Men hadt zyn dienst desgelyks noodig, tot het weder(laan
van SIETELLUS. NEPos, toen uit het Leger van PoMPEJus
gekomen, met aanpryzingen van zynen Veldheer, om zich
aan te bieden als een die na dezelfde waardigheid flondt;
en gelyk men mogt verwagten, om eenige nieuwe voldoening te doen gebooren worden, voor de Eerzugt of Trots]Ieid van dien onverzaadelyken dinger na Perfoonlyk Aanzien.
*) PLUTARCH

, in Caton.

LEEVENSGEVALLEN EN CHARACTER VAN DEN HEER JOHN
PRINGLE , Bart. Prefident van de Koninglyke Maat-

fchappy der Weetenfchappen te Londen, enz. enz.

,m

enigmaal heeft de Naam van den verdienstlyketl
Man, in dit bovenfchrift vermeld, ons Mengelwerk
„ opgecierd. Las men dien ,men kon Raat maaken, eene
„ nutte, gewigtige, en den Menschdomme heilzaame, ont„ dekking te zullen aantreffen. Na een lang en werkzaam
„ loeven , deezer wereld onttoogen , verdient by ten vollrtn
gekend te worden. Ons 1Vlengelwerk moet het zyne,
hoe gering ook , toebrengen om hem te vereeuwigen.
„ Wy worden hier toe in that gefteld , door den geleer„ den Dr. IIPPIS , van wien wy het voornaamfte zullen
„ overneemen. De byzonderhedeii , door deezen Vriend
„ des overledenen opgegeeven, zyn ontleend uit perfonee„ le kennis, of medegedeeld door Heeren, die gemeenzaam
„ met hem omgingen (*)."
De
(*) Dr. x peis is de Uitgeever eener nieuwe Uitgaave van
de Biographia Brittannica, en heeft, voor Sir ]oTN PRINGLE'S
Six Dircourfir, een Leevensberigt deezes Mans geplaatst.
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De Heer JOHN PRINGLE zag het eerlte leevenslicht te

Sticliel-houfe, in het Land van Roxburg, op den tienden

van April, des Jaars MDCCVIL Zyn Vader was JonIN

PRINGLE van Stichel-Bart, en zyne Moeder NIAGDILENA
ELIOTT, was de Zuster van GILBERT ELIOTT Van Stobs-

Bart. Beide de Geflachten, uit welken by afflamde, wa•
ren zeer oud en hooggeagt in het Zuiden van Schotland,
en bovenal beroemd, wegens hunne verkleefdheid aan den.
Godsdienst en de Vryheden huns Lands, als slede van
wegen hunne Godsvrugt en Deugd.

JOHN PRINGLE was de jongíle van verfcheide Zoonen
drie deezer, behalves hém ,bereikten manlyken ouderdom.
Zyne Schoolopvoeding, wat de taalen betreft, ontving by
t'huis, onder 't oog eens byzonderen Leermeesters: na in
dezelve zo veel vordering gemaakt te hebben, als hem ijl
slaat helde om de Hoogg Schoolen met vrugt te betreeden, ging hy na de Univerfiteit van St. Andrews, waar
by het onmiddelyk opzigt genoot van Mr. FRANCIS PRINGy
LE, Hoogleeraar in de Griekfclie Taaie , een nabel}aand.
Bloedverwant zyns Vaders.
Zich hier eenige jaaren onthouden heobeiide,vertrok hyt
in Oétober, des Jaars MDCCX)cVII, na Edinburgh., met
oogmerk, om zich op de Geneeskunde, de Studie van zy^
ne verkiezing, uit te leggen. Hier bleef by nogthans ílegts
één jaar : dewyl hy begeerde na Leyden te gaan , ten diert
dage de beroemdtkc Hoogefchool in de Medicynen, in ge•
heel Europa. De Hoogleeraar BOERHAAVE, die aan deeze
Hoogefchool dien alles overklimmenden luister bylette,
was reeds zeer hoog bejaard, en de Heer PRINGLE wilde,
door te Edinburgh langer'te toeven, zich niet blootílellet^,
aan 't gevaar, om het voordeel der Lesfen van dien be
roemden Man te derven. Voor BOERHAAVE hadt by eend
xechtmaatige en billyke hoogagtin ; doch het was zyn aart
en charater . geenzins, een ingewikkeld en ílelzelaanklee.
vend navolger te worden, van iemand, hoe bekwaam ets
uitmuntend. Terwyl by te Leden zyne Geneeskun.
,dige Studiën voortzette, ging by eerie naauwe vriendfeh;tp
aan met VAN SWIETEN , die naderhand te Weenen, zn
door zyne oefenende Geneeskunde als door zyne Schrif.
ten, zulk eenen naam maakte. VAN SWIETEN was „iet
.alleen zyn Medgezel en Academievriend, maar ook zytr
Geneesheer, toen by te 1 egden in Bene zwaare xiekte
tI lI
ftor
VI. DE 1rI.r 11IENGI~LWV. tïu. i .
'
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ílortte. Nogthans was hy zyne herhelling niet verfchuY•
digd , aan den raad zyns Vriends: want VAN SWIETEC(
geweigerd hebbende , hem den Koortsbast te geeven,
íchreef een ander dien voor, en PRINGLE her(Ielde. Te
Leyden den voorgeifelden loop zyner Academie-Studiën
afgedaan hebbende, verkreeg hy daar de waardigheid van
Doctor in de Medicynen ,op den twintigtien July MDCCXXX.
Zyne Verhandeling, te dier gelegenheid opgefteld, De Marcore fenili, werd gedrukt.
Leyden verlaatende , zette Dr. PRINGLE zich als Geneesheer te Edinburgh neder, waar hy door zyne bekwaamheden en uitfleekend gedrag , de hoogagtmg ver
Stads Overheden ep de Hoogleeraaren; en-wierfvand
zo groot was zyne bedreevenheid in 't Zedekundige, dat
hy op den acht- en twintigften Maart, MDCCXXXIV,
door de Wethouderfchap en Raad van Edinburgh, aan
Mr. SCOTT werd toegevoegd, als Mede-Hoogleeraar in de
Bovennatuur- en Zedekunde; met toezegging, dat hy, na
den dood van Mr. SCOTT, die plaats alleen zou bekleeden : ingevolge hier van , werd Dr. PRINGLE , op dien
zelfden dag, Lid van de Univerfiteit. Met deeze waardigheid bekleed, verklaarde hy het Werk van POFFENDORFF,
de Officio Hominis & Civis; hy (lelde, overeenkomttig met
de leerwyze welke hy Heeds volgde, daaden en ondervin
daar op gegrond, ten grouditeun dier Weetenfchap.-ding,
pen.
Dr. PRINGLE voer voort in de Geneeskunde te Edin.
burg te beoefenen, en zyn Hoogleeraarampt waar te neemen, tot het Jaar MDCCXLII , wanneer hy benoemd
werd tot Lyf-Arts (les Graafs van STAIR. , die toen het be.
vel voerde over de Britfche Legermagt. Deeze bevordering hadt by voornaamlyk dank te weeten aan zyn Vriend
Dr. STEVENSON , een uitmuntend Geneesheer te Edinburgh,
die byzondere kennis hadt aan Lord STAIR.
Door den invloed van dien Edelman, werd Dr. PRING.
LE, op den vier- en twintigtien Augustus, MDCCXLII,
aangefteld tot Geneesheer van het Leger-Hospitaal in
Vlaanderen, op de wedde van twintig Schellingen daags,
en de helft van dit loon zyn leeven lang. Met dit alle9
deedt by geen affiand van zyn Hoogleeraarfchap in de Ze•
delyke Wysbegeerte. De Oniverfteit ílondt hem toe, 't
zelve te behouden. De Heeren MVIRHEAD en cLEGHORrt
zouden, geduurende zyn afweezen,deLesfen waarneemen,
I
zo lang by 't begeerde.
-
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Wy behoeven hier niet uit te weiden in den lof van
Dr . PRINGI .E , als Geneesheer in 't Leger; elke bladzyde

,zyner Verhandelinge over de Legerziekten wyst uit , hoe
zeer hy zich op dit fink bevlytigde. Ene byzonderheid,
tiogthans, verdient met naame vermeld te *orden; dewyl
dezelve hoogstwaarfchynlyk fiand greep op zyn aanraaden.
Men hadt naamlyk, tot dus lang, de gewoonte gehad omtot
veiligheid der Zieken, als de Vyand naby was t hun verre van de Legerplaats te verwyderen: 't gevolg hier van
was, dat veelen omkwamen, eer zy door de Geneesheeren konden bezogt en bezorgd worden. De Graaf van
STAIR, de verkeerdheid deezer fchikking onder 't oog ge
Hertog DE NOAILLRS, toen het-bragtzynde,íl
Leger, in den Jaare MDCCXLII[, te Afchasfenburg lag, dat
de Hospitaalen wederzyds als Heiligdommen zouden aan
voor allen overlast belchermd worden. Die-gemrkt,n
Franfche Veldheer, zo uitileekend in Menschlievenheid,
omhelsde dien voortlag gereedlyk, en nam de eerfie gelegenheid waar, om van zyne in agtneeming deezer verbinrenisfe blyk te geeven.
By den Slag van Dettingen, zat Dr. PRrNOLE met Lord
CARTERET , den geheelen tyd van 't gevegt ,in een koets,
en zy bevonden zich op een zeer gevaarlyke plaats. Onvoorziens geraakten zy tusfchen het vuur van het Front;,
hadden eene Franfche Battery aan de flinker ,en een bosch
vol Husfaaren, aan de rechterhand. Zy kwamen 'er geluk.dig door. hort hier op fpeet het Dr . PRINGLE niet
weinig, dat zyn Vriend, de Graaf VAN sTAit., het Leger
(noest verlaaten. Hy boodt aan, met zynen edelen Befchermheer, af(Iand te doen van zyn post; doch kon zyn
ontslag niet verwerven. Hy moest zich te vrede houden
met zyne agting en dankbaarheid aan dien Lord te betoo.
tien, door hem veertig mylen op zyne hertocht na Engeland te vergezellen , wanneer hy met het kwellendile
hartzeer affcheid van hem nam.
Maar, fchoon Dr. PRINGLE zich dus beroofd vondt van
de onmiddelyke befcherming eens Edelmans, die zyne ver
kende en waardeerde , diende zyn gedrag, in 't-dienft
waarneemen van zyn post, hem tot een byblyvenden íleun.
By vergezelde het Leger in Vlaanderen, geduurende den
Veldtocht des jaars MDCCXLIV, en wist zich by den
-Hertog VAN CUh1B(KLAND zodanig aan te pryzen, dat hy,
op den elfden Maart des volgenden laars, door zyne Kc^ninglyke Hoogheid, aangetleld wierd tot Algemeen Genwe,heer
Hh2
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heer van de Landmagt des Konings, in de Nederlandé,1
en over de Zee : den volgenden dag ontving hy eense
tweede aanftelling van den Hertog, die hem verhief, tot
Geneesheer der Koninglyke Hospitaalen in dezelfde Landen. Ingevolge van deeze bevorderingen , lag by zyir
I-Ioogleeraarfchap te Edinburgh neder.
In het Jaar MDCCXLV, vergezelde by het Leger irr
Vlaanderen; doch werd, op 't einde var} 't zelve, van
daar opontbooden, om met de Legermagt, die tegen de
Wederfpannelingen in Schotland zou gezonden worden ,
mede te trekken. Ten deezen tyde hadt hy de eer, dat de
Koninglyke Societeit hem tot Lid verkoos: dit gefchiedde
op den dertigalen October, en de Societeit hadt alle rede,
om zich, over de verkryging van zulk een Lid, te verheugen.
Dr. PRTNGLE ging ,met den aanvang des Jars MDCCXLV!,
met den Hertog VAN CUMBERLAND, mede in diens optocht tegen de Wederfpannelingen, en bleef daar, na den
Slag van Culloden, tot de Krygsmagt in 't midden van
Augustus na Engeland wederkeerde. Wy vinden niet, dat
hy dit geheele Jaar in Vlaanderen geweest hebbe. In de
,naaren MDCCXLVII en MDCCXLVIII, was by daar weder by het Leger, en kwam, in den Herfst des laatstgemelden jaars ,na het tekenen van den Vrede te Aken, met
het Leger weder in Engeland. Zints dien tyd onthieldt
by zich voornaamlyk te Londen,, waar hy, uit hoofde van
zyne kunde en ondervinding , met rede mogt verwagten,
als Geneesheer opgang te zullen maakera.
In April MDCCXLIX, werd Dr. PRINGLE aangellelcl
tot Gewoon Lyf-arts van zyne Koninglyke Hoogheid, deu
Hertog VAN CUlrIBERLAND. In 't jaar MDCCL, gaf hy,
in eenen Brieve aan Dr. nIEAD', uit, zyne Waarneem ngetr
over de Gevangenis- en Hospitaal-Koortien. Dit Rukje ,
waar van welhaast twee Uitgaven het licht aanfchouwden,
en gefchreeven werd , ter gelegenheid der Gevangenis
dien tyde in Engeland heerfchende, werd-Kortzen,
door de Geneeskundige Wereld met genoegen ontvangen ,
fchoon hy zelve het naderhand aanmerkte, als met te veel
verhaastings gefchreeven. Te dier oorzaake heeft by eenige overgellagene dingen 'er ingevoegd, en eenige misftiellingen verbeterd; hebbende dit fluk geplaatst in zyne Ver
Legerziekten , waar in het , 't VII-handeligovr
Hoofdft. van het Iilde Deel dier Verhandeling uitmaakt.
't Was in 'i: zelfde Jaar, dat Dr. PiuNcz.E 2 aan de Ko»
hing,
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ringlyke Societeit begon mede te deelen , zyne beroemde
Proeven op Septike en 4ntifeptike Zelf[landigheden , met
Aanmerkingen over derzelver Gebruik in het Befpiegelend
Deel der Geneeskunde. Deeze Proeven werden op ver
zittingen der Societeit voorgeleezen : het eerlle Pa--fcheid
pier daar toe betrekkelyk, in Juny, en de twee volgende
in November ; nog drie leverde hy in MDCCLI, en het
laatfte in February MDCCLII. Alleen de drie eerae zyn
gedrukt in de Philofophical Tranfa6ions : dewyl Dr. PR1NGLE ze alle, by wyze van Aanhangzel, gevoegd heeft by
zyne LíWaarneemingen over de Legerziekten. Deeze
Proeven, altoos geplaatst by alle volgende Uitgaven der
gemelde Verhandelingen , deeden onzen vernuftigen Ge
Gouden medailje van Sir GODFREY COPLEY-neshrd
niet alleen verwerven ; maar zyn roem als een proefneemend Wysgeer de wyde Wereld doorklinken.
In February, des (aars MDCCLIII, leverde by aan de
Koninglyke Societeit een Verhaal over , van verfcheide
Perfoonen , aangegreepen door een Gevangenis-Koorts ,
door in Newgate te werken; en van de wyze, waar op
de Befnnetting aan eene geheele Familie was medegedeeld.
Dit keutjg opgetleld gefchrift oordeelde Dr. STEPHEN HALES van zQ veel aangelegenheids, dat hy des Schryvers
verlof verzogt, om het ten algemeenen nutte des Ryks te
mogen lasten drukken, in het Gentleman: Magazine , waar
in het gevolglyk geplaatst werd , eer het in de Philofophicat Tranfaftions verfcheen (*). Het volgende Stuk, door
leem medegedeeld , was een opmerkelyk geval van de
Broosheid , Buigzaamheid en Breekbaarheid der Beenderen (t). In. het XLIX Deel der TranfaEtions, ontmoeten
wy de Verhaalen, door hem opgegeeven, van eene Aardbeeving te Brusfel gevoeld , en eene andere te Glasgouw
als mede van de Waterberoering op
en Dunbarton
den eerflen November MDCCLVI , in Schotland en te
Kamburg (*). Het L Deel bevat zyne Waarneemingen ,
op

(s),

(*) Gent. Magazine, Vol. XXTII. p. 71—.74. Philofoph.
Tranfaá. Vol. XLVIII. P. I. p. 42—S4.
(t) Philofoph. Tranfaft. Vol. XLVIII. p. 2 97--30!.
(I) Het grootfte gedeelte van dit gefchrift is van Dr. WHYTT
Ç*) Phil. TranfaEt. Vol. XLIX. P. II. p. 509--5II. 546,
547. 5S0, 551,
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op 't geval van Lord WALPOLE, van ÏVoolterton; en een
Berigt der kragten van de Zeep , in 't ontbinden van den
Steen, ondervonden door den Eerw. Mr. MATTHEW SIMson (*). Het volgende Deel is verrykt met twee Artikelen van Dr. PRINGLE, die zeer uitgebreid en van veel aan
-belangszy.Ihtr['dbevfchilnVrhaalen gegeeven van een zeer zonderling Vuurig Lugtverfchynzel, 't geen op den zes- en twintigften November, MDCCLVIII, 's avonds tusfchen acht en negen nuren, gezien werd , verzameld en in orde gefchikt; en in het
tweede maakte hy verfcheide aanmerkingen op dit alles,
waar in geen geringe maate van Wysgeerige fchranderheid.
doorftraalt (t). Het zou verveelen , eene optelling te doen
van de onderfcheide Papieren, die, en vóór en na dat by
Prefident van de Koninglyke Societeit werd , door zyne hand
aan dezelve werden overgeleverd.
Behalven zyn arbeid ,in de Philofophical Tranfaetions geplaatst, gaf hy, in the Edinburgh Medical Esfays, Vol. V,
een Verflag van de voordeelige uitwerking van het hitrum
ceratuzn Antimonii.
Op den veertienden April', MDCCLII, trouwde PRINGLE
met CHARLOTTE , tweede Dogter van Dr. OLIV*R , een
beroemd Geneesheer te Bath, en die lang aan 't hoofd der
Medicynfche Faculteit te dier Stede geweest is. Deeze
Egtverbintenis duurde korten tyd, want deeze Dame werd
liein welhaast door den dood ontrukt.
Omtrent den tyd zyns Huwelyks, gaf Dr. PRnvGtz de
eertte Uitgave van zyne Waarneemiugen over de Legerziekten in het licht. Dit Werk werd, in 't volgend Jaar,
met vermeerderingen herdrukt. By de derde Uitgave,
grootlyks verbeterd door de meerdere ondervinding, die de
Schryver hadt opgedaan , in eene driejarige bywooning
van het Leger in Engeland , was een Aanhangzel gevoegd,
dienende ten antwoord op eenige aanmerkingen, door den
Hoogleeraar DI HAAN, te Weenen, en den Hoer OAJER,
te Turin, gemaakt. Dit zelfde werd in agt genomen, tot
verbetering der Verhandelinge, by elke volgend Uitgave.
Het Werk is verdeeld in drie Deelen. Het eerftg
is voornaamlyk Gefchiedkundig, en kan van een ieder met
genoegen geleezen worden. De twee andere Deelen beboo(*) Ploil, Tranfa5t. Vol. L. P. I. p. 205---209. 217. 219.
ft) —._.—......... Vol. LI, P. 1. p. 213--- 274.
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Cooren bepaalder tot de Geneesheeren. Zy alleen zyn de
bevoegde Regters over de verdiensten van dit Stuk: het
heeft de befisfendte en volkotnentle goedkeuringen mogen
wegdraagen. In Engeland is het zeven keeren gedrukt. 't Is
in het Fransch,Hoogduitsch , ltaliaansch en .Vederduitsch , vertaald. Geen Geneeskundig Schryver,bykans,heeft 'er van
gefprooken , zonder met lof daar van te gewaagen. LUDWIG
roemt het ílerk, in zyne Commentarii de Rebus in Scientia
1liaturali & Medicina gestis, en befleedt zestien bladzyden, om 'er een Berigt van te geeven. De beroemde Ba
VAN MALLER noemt, in zyne Bibliotheca Anatomica,-ron
oogende op dit Werk, den Scha yver, 1/ir illufIris -- de
omnibus bonis artibus bene meritus (*). Het is een Clasficaal Boek in de Geneeskunde; en heeft den Schryver op
Benen rang geplaatst, met den wydvermaarden SYDENIAM.
Gelyk SYDLNHAM, is by uitmuntend geworden, niet door
de veelvuldigheid , maar door de waarde, zyner voortbreng.
zelen; en by levert een gelukkig voorbeeld op van de
groote en welverdiende beroemdheid , die men zomtyds
door één enkel Werk kan verwerven. De agting, die Dr.
PI:INGLE verkreeg, door zyne Waarneemingen over de Legerziekten, is niet van dien aart dat ze korten tyd zal
duuren.
De nuttigheid van dit Werk, ondertusfchen, was van
nog veel meer aaubelangs, dan de agting den Schryvet
deswegen toegedradgen. Zints den tyd, dat by tot Geneesheer in 't Leger was aangefteld , lchynt het zyn hoofdtoeleg geweest te zyn, de rampen en onheilen des Oorlogs, zo veel hem mogelyk was , te verminderen ; in dit
edel en goeddaadig oogmerk, daagde by by uitneemenheid ,
De heilzaame uitwerkzels zyner Waarneemingen bepaalen
zich niet tot de Geneesheeren alleen. De Generaal MFLviLLE, een Heer, die , by zyne Krygskundige bekwaamheden, den geest der Wysbegeerte en Menschliefde paart,
voedt zich door de lesfen, uit het Boek van Dr. PRIwGL$, en de verkeering wet hem, gehaald, in (laat gelteld,
om byzonder nuttig te weezen,toen by Bevelhebber werd
der ,Neutraale Eilanden. Door zorge te draagen, dat zyn
Volk altoos in groote, opene, en lugtige vertrekken zich
onthieldt, en nooit toe te laaten, dat het lang verbleef in
moerasfige plaatzen, om door derzelver fchadelyke lugs
be(*) Tom. II. p. 235..
1-Ik 4
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helmet te worden, bewaarde by het leeven van zevenhdn
derd Soldaaten.
Met liet Jaar MDCCLIII, werd Dr. PRINGLE tot een
der P aaden van de Koninglyke Societeit gekoozen. Hoewel by in eenige jaaren het Leger niet buitenslands gevolgd hadt, behieldt hy zyne plaats als Geneesheer des
Legers, en woonde, in den Oorlog, die in 't Jaar MDCCLV
begon , drie faifoenen het Leger by , in Engeland. Dit
ï}elde hem in [Iaat om zyne Proefneemingen verder voort
te zetten , eenige zyner voorgaande Waarneemingen te verbeteren, om zyn groot Werk te volmaaken. In den Jaare MDCCLVIII, verliet hy den Legerdienst te eenemaal;
en zich nu bepaald hebbende , om te Londen zyn bellendig verblyf te neemen, benoemde men hem tot Licentiaat
van het Collegie der Geneesheeren, op den vyfden July
diens Jaars. De rede, waarom men hier mede zo lang
verwylde, was misfchien, dat hy, dus lang, geen volftreke
beluit genomen bads, om zich in de Hoofditad neder te
zetten.
Na de . komst van GEORGE DEN III, ten throone van
Groot-Brittanje werd Dr. PRINGLE, in den jaare MDCCLXI,
nangefteld tot Geneesheer van de Huishouding der Koninginne; en in 't Jaar MDCCLXIII, vermeerderde deeze
ter, met den tytel van Buitengewoon Lyfarts der Koninginne. Op den twaalfden April deszelfden Jaars, werd
by Lid van de Maatfchappy der Weetenfchnppen te Iiaarlem , en den vyf- en twintigften Juny, Lid van het Koningl'yk Collegie der Geneesheeren te Londen enn, by meerderheid van Remmen , voor de tweede keer , Raad der
Koninglyke Societeit. In 't Jaar MDCCLXIV, werd hy,
na den dood van Dr. WOLLASTON, Gewoon Lyfarts van
haare Majefteit. Op den dertiendcn February, MDCCLXVI,
verkoos de Koninglyke Maatfchappy der Weetenfchappen, te
Gottingen , hem tot Buitenlandsch Lid in het vak der
Geneeskunde; en liet behaagde , den vyfden van Juny deszelfden Jaars, zyne Majefteit, aan de bekwaamheden en
verdienllen van Dr. PRINGLE getuigenis te geeven, door
hem tot Baronet van Groot-Brittnnje te verheffen. Op den
nchttienden van July, MDCCLXVIII, ftelde wyle haare Koninglyke Hoogheid de Prinfes Weduwe van Wales hein
aan, tot haaren gewoonen Lyfarts, op een jaargeld van
lmnderd Ponden. In 't Jaar M1DCCLXX, koos de Koning.
tyke Societelt hem voor de driemaal tot Raad, en by geni ,t in 't Jaar lMll)CGLXX.II $ voor de vjcrde keer, die
,
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zelfde eere. In November des laatstgemelden jaars , werd
ïly, na den dood van JAMES wEsT, Esq. tot Prefdent van
dat aanzierílyk en geleerd Lichaam benoemd. Schoon hy,
by zyne verkiezing tot die hooge waardigheid, geen minder
Mededinger hadt , dan een Man van dat agtenswaardig
Charnéter,, als wylen de Heer JAMES PORTER, was eerie
groote meerderheid van flemmeu voor hem. Deeze was,
ongetwyfeld, de hoogte Eer die Dr. PRIN()LE ooit ontving;
tene Eer, by welke alle zyne andere Letter-eere niet mogt
vergeIeeken worden.

(Het Vervolg in het naastkomend Stukje.)

GEDAGTEN OVER DELANGLOOZE OF ONBAATZOEKENDE DEUGD.

Een Fragment.
(Uit het Engelsch.)

* * * Dat de beginzels van der Menfchen gedrag geheel

Zelfzoekend zyn, en hun hart te eenemaal ontbloot
is van de aandoeningen der Goeddaadigheid , is Bene Leer , ingeboezemd , door Lieden , die hun roem hebben zoeken te
vestigen op de puinhoopen van verwoeste aangenomene denk
wier geaartheid verbitterd is,-beldn,ofrzaige
door te leurftell;ngen en botvieren aan hunne zwartgalligheid,
met tegen de verdorvenheid der 1\lenschlvke Natuure uit te
vaaren. Zy klaagen, dat Daaden, fchynbaar Weldaadig ets
Liefderyk , uit trotsheid hervoortkomen; dat Vriendfchap dik..
wyls rust op belang, en Vaderlandliefde alleen ten masker diene om Eerzugt te bedekken. --- Waarover, egter, klaagen
doezen? Was het Menschdom zo zelfzoekend , als de
zodanigen 't zelve willen afbeelden, dan kon geen der Men,
fchenkinderen zo onbel aanbaar handelen met zyne getleltenisfe, dat hy leed droeg over het onheil van zynen Naasten, veel
minder over dc ongelukken en de algemeene Zelfzoekenheid
áes Menschdoms.
Slaat het oog op deeze fombere Wysgeeren, indien zy anders
jden naam van Wysgeeren mogen draagen, die altoos over hun
lot klaagen ; zy befchuldigen ons met weedom en klagten, niet
bedenkende, dat zy zichzelven wederfpreeken, en dat hun
'weedom ten bewyze van Goedaartigheid firekt.
Hun klaagen, daarenboven, fluit in, dat daaden van Goed
geluk des Menschdoms ; doch-nartighedozklynt'
dat de Natuur, te kortzigtig in haare oogenerken te voorzien.

11h ;
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of te flietmoederagtig in haare huishouding, den Mensch een
daar aan beantwoordend beginzel onthouden bebbe. -- Dan
'er is niets in eenig deel Oer Scheppinge oneenflemmig gelaa,
ten. Waar een uitwerkzel verlangd word ,daar is in de voort.
brengende oorzaak voorzien. Uw zeggen heeft, derhalven,

een, zo zonderling voorkomen, dat ik het, zonder bewys, niet
wil gelooven. Ja, het behelst in zich, dat Goedaartigheid niet
alleen nuttig, maar aangenaam, en zeer uitlokkend is, en dat
de Menfehen liet voorkomen van Goedaartigheid aanneemen ,
om de Liefde hunner Medemenfchen te winnen! En , nogthans, is Goedaartigheid een loutere harsfenfchimt Vreemde onbellaanbaarheid! dat de Menfchen iets, 't welk niets oorfpronglyks heeft, zouden nabootzen, of hoedanigheden, Welke geen
beftaan hebben, navolgen!
Schets een uitmuntend Charat^er — het Chara6ter van eenen TITUS , die zyn wellust vondt in Goeddaadigheid, die zyn

tyd befeedde in de alleredelfte bezigheid, het bevorderen van
het welweezen der Maatfchappye, die het Weeskind opnam,
de Weduw troostte, een Vader zyn Volks, en de Liefde des
1V1enschdoms , was. -- Schets een norfehen Dwingeland —
een NERO, de fchandvlek der Menschlyke Natuure, die zich

vermaakte, in beeken Menfchenbloed te zien Rroomen, en een
vreugdelied aanhief, op het befchouwen van de etenden zyner
Natuurgenooten. -- Hoe worden wy aangedaan op het bezien dier twee CharaLterbeeiden, zo zeer tegen elkander overge(lelde trekken opleverende? Zyn de gevoelens , welke zy
in ons verwekken, volmaakt dezelfde? Worden wy geene andere beweegingen des harten gewaar dan die dan verwonde Ting en verbaasdheid?
„ Ja , zegt myn Tegen11reever, „ wy hebben bezef van
„ Veragting en Hoogagting; de Dwingeland is het eigenaartig
voorwerp van de cerfie, en de Liefhebber des Vaderlands
van de laatuie, aandoening: doch fpeurt de rede na. Zelfliefde fehuilt in den grond. Wy juichen den Goed'nartigen Man
„ toe, om dat zyn bedryf ten algemeenen beste firekt, wy
,; vloeken den Dwingeland, ten oorzaake van het algemeen
„ verderf, 't geen by veroorzaakt." Maar zeker, is
Benig onderfcheid tusfchen eene enkele oordeelvelling, en eene fterke aandoening, tusfchen eene enkele daad des Verflands,
en een gevoel van 't Hart. Liefde en Haat behooren tot het
Hart; doch het onderfcheiden van de Eirekkingen der daaden ,
en de beoordeeling van derzelver voegfykheid of onvoeglyk.
held ten algemeenen beste, is het werk des Verftands.
Dan deèze onderfeheiding ter zyde geheid, welke, egter,,
bv eenen , die doorredeneert , behoorclvk gewi rt behoudt,
verzoek ik te mogen vraagen , indien Zelfliefde u befuurt in
uwe goed- of kwaadkeuring, waarom (lelt gy dan belang in
't algemeen welvaaren ? — Cy antwoordt; „ Ik naak eert
,,
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„ gedeelte uit van 't algemeen ; en wat fchadclvk of voordeelig is voor 't geheel , is fchadelyk of voordeelig voor elk in
't byzonder." --- Geloof my, de opregtheid van zulk eene
betuiging zou voor u nimmer de gunst des Gemeens befpreeken, of tegen de afkeuring des Gemeens dekken. Eens genomen , gy dongt na eenigen post van aangelegenheid in den
Staat, zoudt gy u dan by de zodanigen van wier benoeming,
dit Ampt afhing, vervoegen , in den gewonnen flyl van Vader
niet verklaaringen van yver voor Vryheid, en onbe--landief,
zweeke zugt voor 't Land, doormengd met flerk uitvaaren tegen
omkoopbaarheid en laage baatzugt? of zoudt gy u dezelven zoeken aan te pryzen, door aanbiedingen om uw post te bekleeden, met een hart vol Zelfliefde, en vervuld met een b]aakenden yver om de belangen en grootheid van uw Huis en Gellacht
te bevorderen? — Hoedanig ook de Handelwwyze des Mensch.
doms moge zyn • hunne Gevoelens hellen altoos over aan de zy
de van 't algemeene welweezen. Goedaartigheid heeft de Natuur ons ingeplant: zy moge gedwarsboomd en onderdrukt, zy
kan ook aangekweekt en verbeterd worden.
Laaten wy voortgaan om de gevolgen te overweegen van uwe
Helling , dat uwe goed- of kwaadkeuring het gevolg is van bedaarde redenkavelingen , over de voor- of nadeelen voor het
I^Ienschdom, ontftaande uit het wel of kwalyk aanleggen van
Ver[Iandlyke en Zedelyke vermogens. Neemt in opmerking hoe
veel onderwys , diepe geleerdheid , nauwkeurig onderzoek ,
juist oordeel en doordringenheid, 'er noodig zy, eer wy in
ftaat zyn te Iaaken of te pryzen. Alle de (trekkingen van der
Menfchen daaden moeten nauwkeurig ontvouwt , de natuur
van elke aandoening moet juist bepaald , en het CharaEier daar
uit opgemaakt worden. Wy behooren de gefchiedenis des

Menschdoms voor oogen te hcbben,den invloed van byzonde-

ye omflandigheden naar eisch te wikken, te weegen en te bepaalen. Iemand zou den ouderdom van de Aartsvaderen, vbór
den Vloed, moeten bereiken, en , met den onvermoeider yver
van Benen DUNSCOTUS, zich oefenen, eer by het zich zou kun
bedrog ftrafwaar.-neodrwi,fhcandeiyk
dig te noemen.
Doch luister na de onfaalbaare ffein der ondervinding. i-let
Hart van veelen , die weinig werks van onderzoek gemaakt
]hebben, vloeit over van Liefde en Goeddaadigheid, terwyl de
diepdelvende nafpeurder ongevoelig blyft; hoe veele jeugdige
gemoederen verroonen zich geheel medelyden , terwyl bejaar. r
den koel, verhard en ftreng blyven. By de onbefchaafdf -, Vol_
ken, in de ruwie eeuwen, ontmoeten wy de fterkfle trekken
van Zedelykheid. „ 6 GsCAa, ((prak de Koning vat) M1lorvean,)
„ doet de sterken in wapenen bukken, doch (paar de zwak_
„ ken. Wees een geweldige firoom tegen de vyanden uws
„ Volks; doch, gelyk na een zagten wind, die het gras des
„ Veld
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„ Velds doet golven, jegens die uwe hulp verzoeken. Zoda„ nig een was TREMNOR, zodanig een was TRFTHAL , zodanig
een is FINGAL geweest. Myn arm firekte zich uit tot be„ fcherming der beledigden; en de zwakken rustten veilig ag„ ter den blixem van myn ftaall"
Vergun my nog eene andere aanmerking in 't midden te
brengen. Wy hebben geene bewustheid altoos van decze:
voortgang des Verftands, van die onderfcheide en zamenge lde werk%ngen, om de gevolgen van zekere hoedanigheden, pp
het welvaaren van anderen of het welvaaren van byzondere
perloonen, te vergelyken, en alle die andere gevolgtrekkingen
op te maaken, die, overeenkomllig uwe ftelling, her gevoel
van de lof-, of laakwaardigheid der bedryven moet voorgaan.
Ik werd ze nooit ges'aar. Zeer vreemd, indedaad, dat dit
alles in myn gemoed zou omgaan , zonder dat ik des eenige
kennis droeg. --- Gy zegt , „ het is de kragt der Hebbelyk.
heid." — Ik heb hooren beweeren. „ De Ziel, éénmaal
„ zekere befluiten gevormd hebbende, handelt, by alle vol„ Bende gelegenheden , overeenkomflig met dezelve, zonder
„ alle de deden van het bewys, 't geen haar tot dat befluit
„ bragt, weder door te loopen; of, indien de Ziel dit doet,
„ het gerchiedt door hebbelykheid, met zulk eene fnelheid ,
„ dat het der waarneeming ontfnappe. Wanneer iemand op
„ zeker fpeeltuig leert fpeelen , is hy, in den aanvang, ver„ pligt, op elke beweeging zyner vingeren byzoi^der te let,, ren, by eiken zet of ftreek deeze of geene beweeging be„ paald te willen; doch dit alles wordt, wanneer by eenige
bedreevenheid in de fpeelkunst verkreegen hebbe, noodloon.
Hy begeert eenig Muzykliuk te Ipeelen, en zyne vingers
beweegen zich, als 't ware, zonder eenig onderfeheid te
maaken." — De ophelderende gelykenis is aartig gevonden; doch gaat gelukkig zeer kreupel. De geoefende Speeldr vergeet nimmer den tyd, toen hy der kunst onkundig
was, by vergeet nimmer hoe veel moeite die kundigheid hem
kostte. Is dit het geval van 't Zedelyk Gevoel? Wy kunnen
ons geen tyd herinneren , zelfs niet de vroeg(le tydperken van
ons bcílaan, eer het Redelyk Vermogen eenige ílerkte verkreegen hadt, of de ontwaarwording van Zedelyke Schoonheid, of
Wanilalligheid, trof ons met daar aan beantwoordende aandoeningen. Wy kunnen ons geen tyd voor den geest haaien,
wanneer het vermogen , om de menschlyke bedryven te beoordeelen, ons oenigen arbeid kpstte. * * *.
EUMENES.
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ZONDERLINGE ZELFMOORD VAN EEN SLAAF.
(Uit RAMSAY 's

Esfay on the Treatment of Slaves (*).)

Slaaf, QUASxt geheeten, was in 't Huis van zyn Heer
E en
opgebragt, en diens Speelmakker van zyne kindsheid af geweest. Vele goede hoedanigheden bezittende, werd hy,door
zynen Heer, tot Opziender over de Slaaven aangefleld . wanneer deeze by erfenis de Plantadie ten deeie viel, fly hehieldt voor zynen Heer de tedere genegenheid, welke by in
zyne kindsheid voor zynen Speelmakker gevoeld hadt: en het

Ontzag, 't welk de betrekking van zyn Beer hem inboezem
werd verzagt door de Liefde, die de herdenking aan hun--de,
ne kinderlyke gemeenzaamheid ,in zyn hart , leevendig hieldt.
Hy hadt geen belang, onderrcheiden van dat zyns Heeren : en,
in diens afweezen, verdubbelde by zyn oppasfenden'vlyt, ten
:einde de zaaken hier by niets mogren lyden Met één woord,
hier was de tederfte en nogthans fterkfe , en oogichynlyk onverbreekbaarfle band, die Heer en Slaaf kon te zamen binden.
Schoon de Heer genoegzaam kon oordeelen, wanneer hy
wel gediend werd, en gereed was, om die hun post naar
eisch waarnamen te beloonen,. betoonde hy zich onvergeeflyk , als 'er iets misdreeven werd ; en wanneer 'er tlegts eene
fchynbaare rede van verdenking was, liet by te gereed voor-

oordeel de plaats van bewys bekleeden . QoAsrn kon zich, tot

genoegen van zyn Heer, niet verontfchuldigen van iets gedaan
te hebben, frydig niet den Tugtregel, op de Plantadie ge
werd gedreigd niet de fchandelyke ftraffe van }e--bruikly;en
geesfeld te worden ; by kende zyn Heer al te wel, om te
twyfelen aan het volvoeren der gedreigde ftraffe.
Een Neger, die manlyke jaaren bereikt heeft , zonder eeue
eigenlyk gezegde geesCeling te ondergaan, gelvk dit zommigen,
by -goed geluk, ten deele valt, inzonderheid als zy door eenige bekwaamheid boven hunne Medeflaaven uitftee' en , is
groots op de gladheid van zyn huid , door geen gees lfl^agen
geteisterd : en by zou meer moeite doen orn zwilk eene geesie.
ling te ontgaan, dan veelen van ons laagste foort van volk,
om de galg te ontkomen. 't Is niet zeldzaam, dat een anders
zeer gefchikte Neger zichzelven doodlyk wonde, om dat een
Opziender hem, wegens een beuzeling of uit grilligheid, ge,
flaa(*) Voor de waarhei l van dit Beval faat de Eerw. RAmisV in : dewyl
iry het heft hooren verhaalen dnor een Vriend v:m den lieer, dien het
ove-kwam, in diens 4e^cnwoerdigheid, en deeze bekragti;de het niet zyne
toeften^tnin{;.
,
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llaaeen, of met de geesfelzweep gedreigd hebbe, wanneer hy
oordeelt het niet te verdienen. QUASHI vreesde voor deeze
wonde aan zyne Eer , en maakte ongemerkt weg te komen ,

om dezelve te ontgaan.
't Is niet ongewoon , dat Slaaven , die verwagten gekastyd
te zullen worden , wegens eenig misdryf, of uit hoofde van
de opvatting huns Heeren, na den eenen of anderen Vriend
van hunnen Meester zich vervoegen, en hem verzoeken, dat by
hun t'huis brenge en Middelaar zy. Dit heeft men zo nuttig
gevonden, dat Menschlievende Heeren zich verheugen over
zulk eene tusfchenfpraake , en heimlyk dezelve bewerken, om
de noodzaaklykheid te vermyden van beuzelingen Ilreng te
tlraffen; het zou anderzins onvoorzigtig gehandeld weezen, een
opgemerkte mistlag ongeftraft te laaten doorgaan : door dit
middel wordt het gezag en de tugt bewaard , zonder tot firengheld te komen. QuAsHt ging,derhalven, heen;beflooten hebbende zich te verfchuilen, en zyn huid ongegeesfeld te
bewaaren, tot hy gelegenheid voudt om een Voorfpraak te
verwerven. Hy verborg zich in de Neger- hutten van zyn Heer,
en zyne - Medeflaaven waren te eerlyk, en hadden te veel genegenheid voor heng, om den Heer de fchuilplaats deezes weggeloopenen te ontdekken. Indedaad , het is nauwlyks moge
geval, den eenen Slaaf tegen den ander te doen-lyk,ineg
getuigen, zo veel meer eerlykheids bezitten zy dan de Euro=
peaanen van een laage afkomst , over 't algemeen.
De volgende dag was een Vreugdedag: dewyl zyns Meesters Neef meerderjaarig geworden was. QUASHI hoopte in
dien vreugdetyd een gunftigen luim aaq te treffen; doch eer
by zyn oogmerk kon volvoeren; misfchien juist als hy uitging
om iemands tusfchenfpraak te zoeken, ontmoette hy zyn Heer
onverwagt , in 't veld wandelende. QUASHI, hem ontdekkende, zette het op de vlugs; de Heer, een vlug èn f'terk Man,
heng agter na. QUASInI llruikelde, zo als de Heer zyn hand
uit(lrekte om hem te grypen. Zy vielen beiden, en worfieIden. QUASItt was desgelyks een fterk Karel, en zyn drift zette
hem kragt by. Eindelyk, na veel worflelens , waar in nu de
een dan de ander boven lag, kreeg QUASHi de overhand, en
ging op zyn Heer, die nu buiten adem was, zitten, en hieldt
hem onder. Op 't oogenblik dat de Heer dus onmagtig lag,
baalt QUASHI een fcherp mes uit de zak, en terwyl de ander
vol fchriks den doodsteek verwagtte , fprak de Slaaf hem toe z
„ Myn FIeer, van een Kind af werd ik met u opgevoed; een
„ Jongen zynde, was ik uw Speelmakker; ik 'heb u als my-„ zelven bemind ; uw belang te bevorderen was myn eenig
„ oogmerk; ik ben onfchuldig aan 't geen, waar van gy my
„ verdenkt; was ik fchuldig geweest, myne verknogtheid aan
u mogt voor my gepleit hebben. Nogthans hebt gy my
„ veroordeeld tot Bene tiraf, van welke ik altoos de fchand,

,, ly-
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„ lyke merktekens zou hebben moeten draagen ; langs deezen
„ weg kan ik dezelve alleen ontgaan !" -- Deeze woorden
geiprooken hebbende., haalde hy uit al zyn raagt het mes door
zyn eigen keel , en viel dood neder op zyn' Heer , die bevlekt met dit bloed oprees.
-

DY HALFGESCHOOREN ACTEUR,

laatfie hadt zich,
Luit hoofdereisde
eener ongefteldheid , in eenige dagen niet laaten
E GBAI^D

met LA THORILLIERE; de

fcheeren. Omlireeks Lyon, zag LA THORIL5.IERE een Kasteel,

bewoond door eene Dame, welke by voorheen kende. Hy
kreeg het in den zin haar te gaan zien; Le GRAND kon, wat
by ook mogt doen, hem niet afbrengen van dit opzet, en be..
veegen om de reis te vervorderen. LA THORILLIERE flapte af
in een Herberg, en vroeg om een Barbier: deeze werd opge_
zogt, terwyl de Acteur fchoon linnen kreeg. Lc GRAND wilde
hem deezen gril betaald zetten, onderrigtte den Barbier welk
een rol by moest fpeelen , en gaf deezen een fteekpenning. — Terwyl by bez ig was met i.A THORILL:uE te fcheeren , vroeg Ln
GRAND, „ of 'er niet veel Struikroovers daar omtireeks waren ?"
De Barbier antwoordde, met de uiterfie bedaardheid : Zeer veel ;
doch het zal haast gedaan 'veezen. Ik heb , (zeide hy, al voort
fcheerende) eergisteren 'er vier gegeesfeld en gebrandmerkt, giste 'en 'er drie opgehangen; morg en moet ik 'er een radbraaken.
hadt geen tyd één enkel woord meer te fpreeken. LA
T ORILLIERE ,hem voor den Beul houdende , Riet den knaap van
zich, en klote met een halfgefchooren Baard op 't Rytuig. LE
1RAND verhaalde niet, voor dat zy te I'arys gekomen waren,
welk een trek by hem gelpoeld hadt.
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BESPIEGELING VAN GOD , ALS SCHEPPER.

(Vervolg en Slot van Bladz. 419.)
hans is de vyfde dag ten einde. — 1)e zesde, de
T
laattte dag der Schepping begint aan te breken, nadat
de duistere nagt is voorby gegaan. Een dag, --

voorwaar een groote dag; — een dag waarop men kan
zeggen ; dat de grond gelegd is tot alle, tot de zonder.
lingt1e , gebeurtenisfen op dezen Aardkloot; voor zo verre
het deze dag is, op welken God dén Mensch gemaakt
heeft. Dan , eer by dit uitmuntendfle zyner onder
Schepzelen voortbragt, fchiep by nog een min--manfche
der foort van Wezens, mede gefchikt om de Aarde te
bewoonen. Zyn bevel luidde aldus. „ De aarde brenge
„ levende Zielen voort, naar hunnen aart; Vee, kruipend,
en wild Gedierte der aarde, naar zynen aart." - De
groote Schepper deed dit alles met een woord fprekens op
die wyze voorkomen , en het zelve befchouwende , zag
Hy, „ dat het goed was."
Ziet daar een talloos heir van Gedierte vertoont zich
van (tonden aan, zo dra de Almagtige fpreekt, op het
Aardryk. Al wat zich in het veld, in holen, in
wouden of wildernisfen onthoud, met één woord, welk
gedierte het ook zy, liet komt op het Aardryk te voor
kleimie Made, van het onzigtbaarl}e Dier--fchyn;vade
tje, dat, door zyne onnagaanbare kleinheid , aan het
bloot oog ontfnapt, tot den grooten Oliphant en foortgelyken, ontvangt op dezen dag zyn heftaan. -- Van ítonden aan, op het bevel des grooten Scheppers, ronkt al
aanftonds het nyvere Bytje wyd en zyd door de lugt, om
op de geurige bloempjes te azen, en daar uit den zoeten
honing te zamelen. — Eerie bende van vliegende Infecten maakt alom een ruifchend geluid; — vliegt door
de dunne lugt, zet zich hier en daar op kruid of bloem
onagtzaatu neer; — ryst, na een oogenblik rustens, weer
op • en fnort, en vliegt met verbazende fnelheid door de
lugto
VI. DEEL. I\IENGELW. NO. 11.1 i
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Hier bezoeken de witte en bruingefpikkelde
lugt.
Kapelletjes de jeugdige Veldbloempjes, en vliegen al wapperende ginds en herwaards ,van kruid op kruid en bloem
op bloem ; terwyl de vrolyke Veld- krekel onder de jeugdige grasfcheutjes rusteloos zit te zingen. — Hier hup
dartel Geitje door den mal Chen beemd.
-pelth
Daar ligt het zagtaertig Lam gerust op het jeugdig gras
neder, naast den Wolf, zonder de miufte vrees.
Gists fpringt het fpeelziek Konyntje door het veld, ver
zich in het digte woud, of verbergt zich in zyne-fchuilt
oiideraardfche wooning. --- De Haas durft zich gerust
in 't veld buiten de bosfchen op zyn leger nederleggen,
nog niet bevreesd, gelyk in latere dagen, van door de
fnufl'elende Brakken ontrust, of door de fnelle HazewinDe gladde Melkkoe
den nagezet,te zullen worden.
graast in de jeugdige beemden; en 't moedig Paard draaft
Noch veld, noch bosch,
door de wyde vlakten.
De Wolf is niet
heeft eenig verflindend gedierte.
wreed ; de Tyger is een zagtaartig Lam gelyk; de Beer
is noch norsch , noch roofzugtig; de moedige Leeuw jaagt
den veld- en wouddieren, door zyn ysfelyk gebrul, geen
ki llen doodfchrik aan; en de Slang is handelbaar, doende
geen gedierte voor zynen vergiftigen íleker vrezen.
Aldus bragt het Aardryk, op het bevel des Oncindigen
Scheppers, allericie foort van Vee, kruipend en wild Gedierte, elk naar zynen aart; voort; en die allen ontvingen
te gelyk het zegenend uitdrukkelyk bevel , „ van te wasfen en te vermenigvuldigen." 6 Aanbiddelyk Wezen, dat aan alle dingen het beflaan gefchonken hebt! —
IIoe vele , hoe menigvuldig vele zyn tog uwe Werken;
-- ze zyn tot verbazing vermenigvuldigd ! — Wie kan
derzelver aantal opzomwen; — en wie moet zich by derzelver overpeinzing niet verwonderen ! — \Vie moet U
niet geftadig loven, 6 Allerhoogflen, en uitroepen, Gy
hebt alles met de grootflc wysheid gemaakt , en voortgebragt !
Als tin het Aardryk van Gras en kruin, van Planten en
heesters, van Bosch en boonjen, rykelyk voorzien was;
als de wateren krielden van Visch ; de lust wemelde van
allerlei Gevogelte ,en allerlei foort van Vee, kruipend en wild
Gedierte over den Aardbodem verfpreid was, toen ontbraken 'er op het Aardryk alleen nng maar Redlemagtige
Wezens, om aan dat alles deel te hebben, om des Scheppers grootmagtige daden op onzen Aard- en Waterbol met
ver-
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verwondering te vermelden. Dit deed den Almagtigen, ziende dat alles goed was, en aan zyne hoogwyze
doeleinders juist beantwoordde, aldus in den hoogen Hemel fpreken. „ Laat Ons Menfchen maken naar Onzen
„ beelde en naar Onze gelykenisfe;" en Hy fchiep voorts
de Menfchen naar zynen beelde en naar zyne gelykenisfe. Welk een voortreffelyk Schepzel komt hier mede
op het laatst te voori'chyn ! — Hoe munt de Mensch uit
boven alles wat op het Aardryk was voortgebragt! —
Naar Gods beeld, naar 's Makers gelykenis is by gemaakt!
— dit klimt hooger, dan een eindig verfland bevatten kan!
--- Geen der overige Schepzelen was gevormd naar Gods
gelykenis ; en daarom zon de Mensch ook heerfchappy voeren over al het Gedierte des Velds, over alle de Tisfchen
der Zee, en over alle de Vogelen des Hemels. Het
ganfche Aardryk, en al het gefchapene op het zelve, was
zyner heerfchappye onderworpen.
Zie daar nu de Meusch , het pronktluk van Gods Almagt; de fleer en Koning van al het ondermaanfche , als
onder zyne heerfchappy en beflicring gefteld. Zie
daar nu de Mensch, het voortreffelyklle Wezen onder het
talloos heir van $chepzelen van den ganfchen Aardbodem.
Het enige Schepzet in zyne foort. Gene gelykzoor.
tige Wezens als Hy is, zyn 'er nog aanwezig. Hy
Itaat alleen; en is de enig(te Mensch op aarde.
Hoe luisterryk fchitteren hier de aanbiddelykfle volmaakt
Scheppers uit! — In dit Schepzel, in dit Pronk-hedns
verenigen zich zamen, leven, beweging, verfland,-ftuk,
wil en oordeel! — De Almagtige blaast in hem eene levende ziele, Benen onfloffelyken, eenen onfterfelyken geest, die
redelyk werkzaam is; die denkbeelden vormt, fcheid en za
uit de vergelyking van denkbeelden, wet--menvogt;di,
tige gevolgen trekt. Eenen onbefmetten geest, vol
-makt
uit de han jen des Makers gekomen.
Tot dus ver heeft geen voorwerp meer verwondering
kunnen verwekken; --- want hier in dit klein beftek verenigen zich alle de wonderen der ganfche géfchapenheid ; alle de wonderen van des Scheppers Alvermogen en Wysheld..-- Dat nu alle tongen den lof des Groóten Schep
vermelden , vertellen tot aan de einden der Aarde ! ----pers
Dat alles wat boven kan zich verenige, om de eer van zynen itla!:^r te verkondigen! — Maakt Hem groot gy Hemelen, en `y Inwooners der boven Gewesten, pryst zynen
naam, i'i het vermelden zyner daden; en verwondert u
Ii 2
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over des Makers verdere wyze fchikking omtrent dezen
centen Mensch ! — Hy plaat(Ie hem terflond in eenen
fchoonen, eenen verruklyken Lusthof, dien Hy, van alles,wat hem nuttig, verkwikkelyk en aangenaam zyn kon,
ryklyk. voorzien had. Daarin stelde Hy hem als Heer en
Vorst over al het gefchapene, aan wien alles onderdanig
moet zyn. —=—Ten dien einde beveelt de Alwyze Schepper
alle levende ziele, alle levend en zich bewegend Schepzei, al het Gedierte des Velds, en 't Gevogelte des Hemais tot Hem te komen, op dat elk van hun zynen naam
ontvangen zonde ; zo als best overeenkwam met deszelfs
aart en natuur. Het Gedierte gehoorzaamt , het nadert,
als in onderwerping aan den Mensch, om van hem een
naam te ontvangen; en hy benoemt elk hunner naar zynen aart. Paar aan paar verfchynen zy voor hem;
elk is vergezeld van zyne Gade. — Maar helaas! voor
zichzelven mist de Mensch alleen zulk Bene Gade. -Dan de weldadige Schepper fpreekt: „ Het is niet goed,
„ dat de Mensch alleen zy ; ik zal hem eene hulpe ma„ ken ,die tegen hem aver is." ---S Hy brengt daarop
over hem een diepen flaap. De M enscll , onbewust wat in zynen flaap gebeuren, en hem by zyne ontwaking bejegenen zonde, ligt gerust op 'het jeugdig Aard
groen, denkelyk onder Benen koelen-rykinhetalfc
lommer, neder. En de Here God neemt in dien
slaap eene van deszelfs ribben, waar van de plaats met
vleesch werd toegefloten , en bouwt daar van eene Vrouwe. De Mensch, uit zynen flaap ontwakende , ziet in
het rond om zich henen. Dan welk eene verwon
welk eene verbaasdheid, grypt hem aan! — door-dering,
eerie onuitfprekelyke vreugd vervoerd , — roept hy uit :
„ deze is ditmaal heen van myne benen, en vleesch van
„ myn vleesch !" By ziet een Mensch, een Wezen van gelyke beweging, als hy zelve is ! 'Er
Raat een Mensch , voor zyn ontwaakt, dog verbaasd, gezigt! Eerie Vrouw, uit den Man genomen, word
hem gefchonken tot eene hulpe ,welke tegen hem over is;
---- die het gebrek vervulde, dat nog by hem plaats had.
Die alles voor hem op aarde was, wat hy van zynen Schepper kouï begeren; en die hy boven alles, wat
op aarde was, zou aankleven en waarderen.
Zie daar nu een paar Menfchen op het Aardryk;' -gefchikt om het Menschdom op het zelve voort te planten. ------^ Een paar Menfchren , door God als in één
oogen-
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eiogenblik voortgebragt , in dien íland en volkomenheid ,
waartoe anders enige jaren vereischt worden.
Een
Paar Menfchen, gefield in den lchoonflen Lusthof, om
aldaar alle aardfche zaligheden te fmaken ; — om aldaar
te leven in de blakendlle gunst van den grooten Scheper; -- om aldaar zich geftadig te verwonderen over de
daden des Allerhoogtlen, over de groote werken Gods;
— om hunnen Maker te dienen, te vrezen, en te eer
om Hem te boven, in de grootheid zyner-biedgn;—
Goedertierenheid, in de fterkte zyner Magt, en het voorZie daar een paar Mentreflyke zyner Wysheid.
fchen op de Aarde, in den gelukkigllen [laat, dien men
zich verbeelden kan; daar zy,, als bezitters, van het ge1`chapene , een onbetwistbaar beftuur over het zelve voeren ;
terwyl ze eerre gemeenzame verkering hebben, met den
God, den Albefluurder van Hemel en Aarde!
Zie
daar twee Getuigen, om de wonderen des Allerhoogften,
te vermelden, te vertellen aan hunne Kinderen en Kindskinderen, tot in het late nageflagt: — óm onder het zelve te verbreiden de grootmagtige daden des Oneindigen
Scheppers; — de peillooze diepte zyner Wysheid, het
onbeperkte zyner Almagt., en het oneindige zyner Goed
om. allen zynen Schepzelen, dan inzonderheid-wilghed,
zynen redelyken Schepzelen, wel te doen.
8 Zalig!
8 Allergelukkigst_ Paar! — Levende in de gemeenzaarnheid, en delende in alle de gunsten van uwen God, uwen
Levende in de blankEle onfchuld,
grooten Maker! zonder leed of fmart te kennen; -- zonder eenige knaging of wroeging van het geweten onderworpen te zyn ,
in eerre volkomen bewustheid, dat alle mve daden en bedryven Gode aangenaam zyn; als inflemmende met zyne
heilige wetten en bevelen! — 8 Gelukkig Paar! met den
hoogften, lust en de vuurigfte begeerte bezield, om den
wil van uwen grooten Schepper te eerbiedigen en te betragen! -- bedeeld met een onbeneveld verf'rand en oor
om de zaken op hare regte waarde, op haren juis--del,
ten prys te flellen ; en te gelyk voorzien met eenen opregten. wil, om in alle gedagten, woorden en werken te
leven naar het welbehagen des grooten Gods.
b Zalige — 8 Allergelukkigae toeltand! -- Den grooten Schepper, den oneindigen God te hebben tot zynen
grootften Vriend, en Weldoener; — in de blank{le, en
volma.aktfte onfchuld te leven ; en alzo ook te delen in
de -blakeudfle liefde van zynen oneindig goedguniligen Ma-.
ker 7
Ii 3
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ker? — o Zalige toelland!.deelgénoten te zyn van de oneindige Godlyke liefde, en niet onuitipr kelvhe goeder
onafgebroken, dag en nagt omringd te wor--tiernhd,
den !
Zie daar nu het werk der Schepping met enige flauwe
trekken gefchetst! ------ Welk eene 1MMajeflejt is de uwe ,
6 God! welk een onbegrypelyk Wezen zyt Gy, O Euwige Schepper? ---• Wy zyn enkel niets by U te agten.
Myne befpiegelingen verlenen flegts eenige flauwe
trekken uwer grootheid; myn vermogen gaat niet verder;
ook kan zelfs de bekwaamde der Stervelingen ,het oneindige uwer grootheid niet bevatten! In zes dagen
hebt Gy dat groote werk der Schepping volbragt;
de Mensch was het laatfte Pronktluk uwer Almagtige vingeren; --- goed, volmaakt goed en opregt uit dé handen
zynes Makers gekomen; — gelukkig, volmaakt gelukkig,
in den ftand waar in by geplaatst was! Ziet daar nu, geëerde Lezers, onze bcfpiegelingen omtrent het Scheppingswcrk, en den volmaakten gehik(Iaat
van het eertle paar Menfchen. Indien wy dezelve
verder voortzetten , zouden wy al ras dit gelukkig paar,
door eigen moedwil van dien gelukkig(ien Baat verfteken ,
tot den allerjamnterlykllen,den deerniswaardigflen ,toefland
vervallen zien. Dan, voor tegenwoordig wil ik liever myne Befpiegelingen Haken; veelligt zal ik, zo God my lust
en gezondheid féhenkt, in 't vervolg van tyd , den Mensch
nog wel eens nader befchouwen , zo in den Raat van beproeving, als in dien van verkeerdheid.
C. V. D. G.

VERHAAL VAN DE KONSTBEWERKING , EN GELUKKIGEN
UITSLAG,DEt. DOORSNEDE VAN DE SCHAAMBEENDEREN;

gedaan in 's Gravenhage , door den zeer Ervaren
Heere J. c. DAMEN, 's Lands en Stads Heel- en
Proedmeester, den so October, 1783;
Medegedeeld aan de ,Heeren Schryve -en der Algemeene Va
derlandfche Letteroefeningen ,

-

DOOR
P E T R U S C A M P E R.

my verzogt, om
over lange, hadt de Heer
Reeds
dit verhaal van de Doorfnede der Schaambeenderen, aan
de
DAMEN
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de Huisvróuwe van Casper Stols gedaan, UWE. toe te
zenden: ook zon ik dit daadelXk in bet werk geweld heb
ik niet, tegen wil en dank , daarin door verfcliei--ben,was
dene gewigtige omftandigheden, verhinderd geworden. De
tyd nu zo lang verloopen zynde, heb ik intusfc[ten nodig
geoordeeld, om , als ik in den Haag gekomen zonde zyn ,
de gevolgen, daarvan zelf te onderzoeken, ten einde niet alleen het naar waarheid opgeftelde verhaal, van den Heere
DAMMEN , maar teffens den uitflag daarvan , zo als die den 2g
Juny, an dit jaar, en dus agt maanden na de Konstbewerking, door de Heeren VAN tit LAAR, DAnr1N en my,
op een onbevooroordeeld onderzoek , zyn bevonden , ctam
onze Landsgenooten te konnen mededeelen : by deeze gelegenheid beloove ik teffens liet verflag van twee dergelyke
Konstbewerkingen, in den jaare 1779, door den zeer ervaren en kundigen Stads Heelmeester van Z. Bommel, jou. VArs
MUNSTER, gedaan, te zullen rneciedeelen : ook deeze zou
Ik eerder uitgegeeven hebben, indien zy niet verfclieidene
ophelderingen, zed ert ingekomen , vereischteu.
Dan, aangezien deeze Letteroefeningen, niet alleen door
Mannen , maar ook door veele van onze fchrandere Vrotnwen, niet fmaalc en vrugt geleezen worden, die, tegens
Naare verwagting, de ongelukken voor haar gellacht beílemd , leezende ,niet zonder rede verfchrikken zouden aan
ztili,c bittere moeijelykheden onderhevig te zyn, en teffens
vreezen zouden onm Moeders te worden , even als of het
kraambedde , niet dergelyke fcbroomelyke toevallen , zeer
dilwyls verzeld wierdt; zo heb ik nodig geoordeeld, bier
vooraf by te moeten voegen, 't Beene ik reeds in het Vde
Deel van de Verhande'in gen ,der Koningl. Acaden2ie der Heel
kotst te Parys, pag. ; 36, aangetoond hebbe, naamlyk ;
dat de NatuurlSyke Verlostangen , in Amflerdam , gemeenlyk
tot de moeijelyke liaan , als 175 tot r : en , dat 'er van die
moeijelyke zeer veele niet alleen , maar verre weg de meeste , door de konfti, e band van bekwaame lieden gelukkig
worden gered, ofschoon het my onmogelyk geweest is,
daar van, in ons Land , de juiste evenredigheid te bepaalen.
Myne weldenkende Landsvrouwen zullen ondertusfchen opgebeurd konnen worden, door de zeer nette Waarneemingen te Londen, in het Kraamhuis van West-Munfler, door
den beroemden Geneesheer en Vroedmeester nLAUD, in de
Philofoph. Tranfafi. Vol. LXXI. Part. 2. No. aa. p. 355.
medegedeeld; omtrent 1897 Geboortes, naamlyk; waarvan
J792 allernatuurlykst, en flegts 6g wel tegennatuurlyk, wa.
li 4
ren,
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ren, maar eene gelukkige uitkomst hadden; dat van de
overige agt, inzonderheid, de vermindering van het hoofd
vereischt hadden, om met behoud der Moeders verlost te
kunnen worden; zo evenwel , dat eenige zamenloopende
toevalligheden , voornaamlyk ,de oorzaak waren: want twee
van die ongelukkige Moeders kraamden naderhand zeer
voorfpoedig; de derde baarde een klein en zwak Kind;
de vierde verloste op de zevende maand ,zonder kwetzing
van het Kind nodig te hebben , offchoon het Kind zelve
in de verlosfing ftierf. Van de overige vier wordt niets
gemeld.
Waarneemingen, van dien aart, moeten de zwakke Kunne overtuigen, dat die foort van Konstbewerkingen, in
haa^e om[Iandigheden niet minder akelig voor den Heelmeester , dan voor de ongelukkige Moeders , zeldzaam
zyn , en meest al plaats hebben by zulke Vrouwen, wel kers lighaam zeer kwalyk gevormd is , vooral, wanneer
al vroeg in de Kindfche jaaren, de ruggraat, door eene

algemeene zwakheid krom, en de heupenbeenderen diep
ingedrukt, zyn geworden.
De oude Geneesheeren hebben wel eer, om dat de waarde van de Kinderen, wegens het recht der Ouders, niet
geteld wierdt , zodra de verlosfing moeijelyk bevonden
wierdt, de Kinderen vernield, en by Bukken afgehaald,
gelyk by c. CELSUS gezien kan worden.
De zeden der Volkeren, door den Christelyken Godsdienst
naderhand verbeterd en verzagt geworden zynde, gaven
vervolgens gelegenheid, dat ook de Heelmeesters hunne
vlyt aanwendden, om Moeder en Kind beide te behouden. De Keyzerlyke Snede, hoe gevaarlyk ook voor de
Moeder, wierdt daartoe als het eenige middel voorgetteld,
en in deeze verlichte Eeuwe de Doorfnede van het zagte
Kraakbeen , tnsfchen de Schaambeenderen gelegen , om,
even als de Natuur dikwyls door rekkinge der banden
doet, het beenig bekken der Vrouwen zo te verwyderen,
dat het Kind levendig geboren, eu de Moeder teflens bewaard wierde. De ontlerfelyke Dr . SIGAULT gaf daartoe
•het eerfte denkbeeld, 't welke ik, getroffen door haare
nuttigheid, voortzette , en op levendige Dieren met een
gelukkigen uittlag in her werk [Telde, gelyk aan alle onze
Landgenooten genoeg bekend is, uit mynen Brief over dit
onderwerp,aan den met recht beroemden Am[Ierdamfchen
Heelmeester VAN GEsscHEP, gefchreeveu , en niet minder
uit alle de tegenfchriften , deels uit onkunde, deels uit af^
gunst,
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gunst, en meest al uit bedilzucht, gefchreeven. Daar het
de plicht van alien was, aangezien de ondervinding de
mogelykheid van die Konstbewerking in zonimige gevallen
bevestigde, om haar met alle vlyt te volmaaken, en het
gebrekkige zodanig te verbeteren, dat zy met meerder ze
meerder voordeel, korde geoeffend wor--kerhid,nmt
den, tot nut der ongelukkige Moeders, tot voordeel der
Kinderen, en tot troost der Huisvaders. De korst van
Steenfnyden is niet in den korten loop van vyftien jaaa
ren, maar van veele Eeuwen tot die volkomenheid ge.
bragt, waar mede zy thans verrigt wordt. Hoe eenvoudig, en hoe zeker, is de lnënting der Kinderpokjes niet
langzaamerhand gemaakt?
De Franfche , de Lngelfche , de HIoogduitfehe , en vooriii onze Nederlandfche Geneesheeren, en onder die meest
zulke, welke geene de minfie ondervindinge hadden,-al
hebben, met ongemeenen yver , deeze nieuwe manier als
verfchrikkelyk afgefchilderd, zonder beter in de plaats voor
te Rellen.
De Londenfche Geneesheer en Vroedmeester, OSBORNE,
heeft; in zyne E:fay on laborious parturition, in which the
di'ifion of the fymJphyfs p„ bis is particularly confidered,
in den jaare 1783 uitgegeeven, deeze bewerking uit ver
ook geloof-wonderlykgtibzsenfprok';
ik dat een yder dit zou moeten doen , wanneer by even
als de Heer oSBORNE oordeelde , dat een Kind in 's Moeders lighaam te vermoorden , noch pynelyk voor liet Kind ,
noch hartgrievend voor de Moeder, noch een wezenlyk
verlies voor de Maatfchappye zynde, in vernaauwde bekkens geoorloofd was: wy denken 'er geheel zo niet over,
en weeten daarenboven, by ondervinding, dat de Moeders
wel degelyk haare vrugt zo groot eene liefde toedraagen,
V'dn zonder aanzien van fmert of gevaar, alles te willen
ondergaan, indien zy flegts een levendig Kind verkrygen
konnen. De Huisvrouwe van Casper Stols , die edel
Moeder , welke liet onderwerp-moedignrwaly
van het volgend verhaal is,betoonde dit op de doorflaand.
Ile wyze. Dikwyls heeft my de ondervindinge geleerd ,
dat de baarende Vrouwen , welke ik in moeijelyke gevallen byllond , alien moed en hedaardheid verlooren , en
troosteloos waren , als zy vernamen dat haar Kind dood
was. By de armile Vrouwen zelve, heb ik dit verfcheidenemaalen waargenomen ; zo diep is de liefde tot de
1i 5
Kin-
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Kinderen , door den Voorzienigen Schepper, in het hart
der Vrouwen ingeschapen !
Dan, hoe zeer ik die wyze van redeneeren by den
Heere osU0RRNE afkeure, kan ik niet dan met lof melding
maaken van zyne allernuttigf}e Waarneemingen, omtrent
de juiste grootte der bekkens, langs welke Kinders levendig konnen geboren worden , en vooral omtrent die ver
bekkens, welke de vermindering van het Kinds--nauwde
hoofd noodwendig vereif'chen: o49k verdient deeze zyne
uitmuntende manier van aanpryzing, van zodra het den
Heelmeester bekend is, dat liet Kind om die reden niet
levendig geboren kan worden, en men noch de Keizerlyke-,
noch de Schaambeenderen -tiiede wil beproeven, aanflonds
het hoofd te openen , dat is eer de vergeeffche poogingen
van Moeder en Kind , de tedere Lyfmoeder zodanig kneuzen , dat men eindelyk, tot tien haak te vergeefsch zyne
toevlugt neemende, beide te gelyk ziet fneuvelen. Zyhe
manier om als het hoofd geopend is, riet dan na verloop van
g6 uuren, de verlosfing te beproeven , is indedaad nitneemend : ,binnen dien tyd, immers , persfen de weën het ver
hoofd dikwyls zelve voort , en de bykomende-minder
lucht doet de beenderen van liet geopende hoofd, door be.
derf, zo (kerk vermurwen, dat het door eene ongeloofelyke kleine opening naderhand gebragt kan worden. Op deeze wyze verloste by eene ELIZABETI-L SHERWOOD, welkers
bekken over dwars ii duim, en van liet Schaam- tot het
lleiligbeen flegts I duim wyd was. Ibid p. 75.
Ily (lelt in het algemeen , dat een bekken , naauwer dan
g duimen, geen levendig, Kind kan doorlasten; en dat in
een afftanci van het Schaam- en Heiligbeen van 21 duimen,
de vermindering van het hoofd, de Keizerlyke-, of Schaam
dat beide Moeder en Kind-benfdvrischtwoe;
noodzaaklyk íferven. Ibid p. 3o, 31.
Ik kan nogthans niet voorby te moeten melden, dat ik wei
te vrede ben over zyne behandeling , omtrent myue-nig
voorftelling tot die nieuwe Korstbewerking. IIy heeft myflea Brief met Qeene oplettendheid geleezen, en zig veyhcden veroorloofd, waar over ik hem door Benen Brief onderhouden hebbe; en waarmede by geen erg bedoelt meent
te hebben, zo als my vervolgens door zynen en mynen
Vriend, den Heere F. SIMMONS , is bevestigd geworden.
Deeze Voorreden feheen my vereischt te worden, om
onze Landslieden van beider geflacht, en inzonderheid de
Heelmeesters, het gewigt van het volgend verhaal , my
woor,
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woordelyk doer den I-Ieere DAKEN medegedeeld , niet
meerder opletteaheid te doen bezelfen.
Tlerliaal van de Konstbewerking, en gclakkigen uit/lag der
Doofnede van de Schaambeenderen, gedaan door J. C. DAIiEN, 's Lans en Stads Heel- en Vroedmeester , in
's Hoge, den co O6tober, 1783.
Door veele Konstgenooten , zoo van hier als elders ,
wierd ik geduurig aangezogt , om aan hun te, doen toekomen een omlhandig en naauwkeurig bericht van de Doorftiyding der Schaambeenderen ,door my aan de Huisvrouw
van Casper Stols , Zilvertlnitsknegt, in den 1-lange woon
sollen Otober des voorleeden Saars 1 7 8 3-agti,opden
verrigt ; mitsgaders van derzelver gevolgen en goeden
uitflag.
Dan , aangezien de bezigheden, die myne practykmy da
geen tyd genoeg overlieten om een-gelyksvrfchat,m
ieder deswegen afzonderlyk te fchryven , was het gefchikrife middel ons aan het verlangen van voelen te gelyk te
kunnen voldoen , een beknopt en zaakelyk verhaal van cie
waare gefchaapenheid , de omtlandigheden , en van d e
wyze op welke deeze Konstbewerki ^r g door my verrigt is,
zoo wel als van den allergewenschten uitflag derzelver,
door den druk gemeen te maaken ; of fchoon ik hier in,
tegens myne gedagten , door verfcheidene tusfchenkomende bezigheden , verhinderd ben geworden.
Hoe zeer ik nay de kortheid voorgetteld hebbe, vinde
ik my egter verpligt, alvorens tot het verhaal der verrigte
Konstbewerking zelve over te gaan , vooraf een kort verflag te doen van de twee allermoeielykfle haaringen, welke deze Vrouw te vooren gehad heeft, in welke beide
gevallen de doode vrugt , niet gevaar van haar leven,
door my heeft moeten afgehaald worden; hier door zal
een ieder volkomen in staat geleld worden , om met meer
grond te kunnen oordeeltn, over de waare redenen,-dern
welke my , zoo wel als die kundige en beroemde Mannen , die over dit moeielyk geval te voren niet alleen geraadpleegd zyn geworden , maar by de Konstbewerking
zelve de hand gebooden hebben , to de onderneeming
van deze nie}twe Konstbewerking bewogen hebben, en te
gelyk over degzelver gepastheid.
Het was op den 17den April, 1781, als ik, des naa-
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middags ten zes uuren, geroepen wierd by de Vrouw
van bovengemelden Casper Sels , dewelke men my zeide
in arbeid te zyn, en door de Vroedvrouw niet geholpen
te kunnen worden.
De Vroedvrouw verhaalde my , als ik daar gekomen
was, dat het water, vroegtydig afgelopen zynde, de Arm
van het Kind zig voordeed, gelyk ik by myne onderzoeking bevond. 'Er ícheen dus niets anders te doen dan iet
Kind te keeren, en by de voeten af te haalen.
Zoo dra de Vrouw ten dien einde bekwaamelyk geplaatst was , poogde ik de keering van het Kind te bewerken : dan ik bemerkte ras, dat het bekken zeer eng
en de hand moeielyk naar binnen te brengen was; ik had
siogthans het genoegen van de keering fpoedig volbragt,
en de voeten gebooren te hebben; maar by her doQrhaalen van her Kinds lighaam, wierd ik een zeer grooten tegenfland gewaar, welke vermeerderde , naarmaate ik het
Hoofd nader tot den ingang van het kleine bekken bragt,
zoo dat ik op het laatst niets meer konde vorderen.
De Armen wierden door my nederwaards, en geheel vry
gemaakt, dog welke kragt ik ook aanwendde om het Kinds
Hoofd in de holte van het kleine bekken te brengen, was
alles te vergeefs; zoo dat ik, geene kragt meer op den
Hals van het Kind durvende doen , de tai g van Levret
aanlag , indiervoegen als zyn Ed my geleerd hadt , en
befchreeven is ir de Schets der geheele Verloskunde, door
den kundigen Heer VAN DE LAAR, Med. Z)oét. , in het
licht gegeeveu. parag. _á73.
Hier door mede niets kunnende uitwerken, en voor de
Vrouw vreezende, moest ik eindelyk myne toevlugt neemen
tot den Haak, waar door ik de Verlosfing voibragt, met
zulk een gelukkig gevolg, dat de Kraamvrouw behouden
wierd, en binnen korten tyd herilelde.
l)e benaauwende omfiandigheden , welke ik ondervonden
liadde, verpligtten my reeds in olien tyd , de Vrouw te
kennen te geeven van altyd moeielyk te zullen baaren ; baar
teffens verzoekende, in gevalle zy zig ter eeniger tyd weder zwanger niogt bevinden , my tydig te willen doen
roepen.
Zig naderhand weder zwanger bevindende, wierd zy geraaden een andere Vroedvrouw te gebruiken, onderllellende, fchoon zonder grond, dat de eerfle haar pligt niet behoorlyk hadt waargenomen i en een ander haar beter helpen
zou-
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goude; waar toe zy zig liet overhaalen zonder my 'er iets
van te zeggen.
Deze tweede Vroedvrouw, geheel onkundig zynde van
de waare oorzaaken der voorgaande moeielyke kraam ,
wierd, op den tweeden September 1782 , des ogtens omtrens vyf vuren, geroepen; zy bevond de Vrouw in arbeid; de plaatzing van het Kind kwam haar natuurlyk
voor, de wateren liepen kort naa haare komst weg, en
zy wierd het floofd van het Kind duidelvk gewaar.
De hevigheid der weeën, beneffens de kragten, die de
Vrouw aanwendden om haar-Kind voort te perfen, deeden
de Vroedvrouw hoopen op eene gelukkige Verlosfing : tot
in den naamiddag wagtte zy echter te vergeefs alle de
pogingen van de milde Natuur af; dan bemerkende, dat
de kragten minderden , en de weeën ophielden , wierd
myne hulp op nieuw verzogt.,
Het was des naamiddags omtrent zes uuren van den
tweeden September 1792, als ik by deze Vrouw kwam;
ik wierd niet weinig aangedaan als ik haar herkende, my
herinnerende de moeielykheid van haare eerfie Verlosfing.
De Vroedvrouw gaf my van alles een naauwkeurig verflag, en door dien ik my de voorgaande omftandigheden
der Lyderesfe nog levendig kond e te binnen brengen , begreep ik ras de oorzaak vats deze moeielykheid.
Ik vond my voorloopig verpligt de Kraamvrouw en haare
Vrienden de zwaarwigtigheid van het geval voor te fiellen, en hoe ik gaarne zien zonde, dat then den raad van
eenige andere lieden van de Konst, beget %ns dien van
Kaaren gewoonen Geneesheer, den Heere 11 A S s F. L II A
Bled. Doft. innam, voor ik eelt ge poogingen tot haare
verlosfing in het werk Helde.
Dit gereedlyk toegeflaan , zynde, verzogt ik de Heeren
IJASSE L M AN Med. Doctór , en Al U 1 L MAN, beneffens
den Heer Prof. nu in E R s, die zig niet my aldaar ten
half agt uuren bevonden, aan wien ik den Staat van deze
Kraamvrouw voordroeg, en mededeelde al het geen ik by
haar eerft® Verlosfing ondervonden hadde, te geiyk in beraad geevende het doen van de Sectio Synchondrofeos osf um ,
pubis, of van de Doorfiiyding der Schaambeenderen. Dan
naa hier over met elkanderen rypelyk geraadpleegd te hebben beflooten wy, dewyl de plaatzing van liet kind dit
maal natuurlyk was, en het hoofd reets vast gedrongen zat
in den bovenrand van het bekken, de Forceps aan te lege
gen, en door dezelve te beproeven, of het niet mogelyk
wa,
-
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ware het lIoofdl vry te maakgin, en op die wyze de Verlosfing
te volbrengen.
Ik tragtte eerst de forceps aan te leggen , volgens de lesfen
van den beroemden Levret ; dog dit was volitrekt onmoogelyk,
toen beproefde ik zulks op de wyze van Smellie, welke my
gelukte ; dog toen de forceps welaangelegd was, koude ik niets
uitrigten, niet tegen(Iaande ik veel kragts oeffende, zoo
dat de eerre Lepel der kromme tang van Levret geheel eu
al verboogen wierd.
Ik haalde dus de forceps te rug, en bragt vervolgens den
]hefboom van wylen den beroemden Heelmeester Booin
onder langs het lchaambeen in, om daarmede het kinds
hoofd in de holte van het bekken te brengen, maar alles
bleef onverzcttelyk, terwyl de Vrouw veel finerte leedt.
Alle deze beproevingen vrugteloos afgelopen zynde, beflooten wy ons het kinds hoofd te verkleinen, waar toe wy
ons te eerder bepaalden , naar dien liet kind meer dan waar
dood was.
-fchynelkrds
Ik opende dan het hoofd, en naa het geledigd te hebben , drukte Ik het zelve zoo veel doenlyk te faamen, en
plaatste een flompen haak by het groote gat van her agterhoofd , aan welke ik niet de eene hand trok , terwyl ik
de andere om den hals van herkind geplaatst had, en op
deze wyze bragt ik het kind, naa een zeer grooten tegenftand
van het Lyf of < omp gehad te hebben , eindelyk naa buiten :
de Verlosfing wierdt vervolgens geheel volbragt en de moeder na behooren bezorgd, welke, fchoon veel geleeden te
hebben, nogtans zeer gelukkig ten tweeden maale van haar
ICraambedde lierftelde.
By deze tweede Verlosfing had ik nog meerder licht gekreegen omtrent de waare naauwte van het Bekken , en was
daardoor by my zelve geheel en al overtuigd geworden, dat
liet by deze Vrouw een volftrekte onmoogelyk was, om
een kind van negen maanden dragts, hoe klein het dan
ook mogt zyn, natuurlyk of door konst ,levendig te doen
gebooren worden; waarom ik my andermaal verpligt meende aan deze Kraamvrouw op liet ernftige het gevaar te
moeten voordraagen , waarin zy telkens zyn zoude, wanneer zy zig zwanger bevondt, en de vol(hrektfte onmoogelvkheid om by haar zonder eene Konstbewerking eene levendige vrugt te doen gebooren worden; ook beval ik haar,
ter gelyker tyd, ernilig, om in gevalle zy des niet tegenflaande weder zwanger mogt worden, my voor al tydig
kennis te geeven, op dat ik dan vooraf niet eenige Konstge-
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genooten alles zou kunnen beraamen wat tot harre volledige

Verlostang te doen hond.
Hoe zeer ik nu wel gewenscht had, dat zy zig nimmermeer
in het geval mogt bevinden, kwam zy nogtans my, in de
maand April 1783, kennis geven, dat zy zig weder zwanger bevond, en geheel en al aan myne zorg zig wilde overgeeven.
Ik was reeds zeer gevoelig aangedaan , toen ik ten tweeden maale deze braave Vrouw had moeten byflaan; een
ieder zal dus ligt kunnen bezeffen , dat my de zorge niet
minder op het harte drukte, die ik nogthans gewillig op
my genomen had, om ten derden maale haare Verlosfing,
ware het mogelyk, te bevorderen.
By myzelve ernttig en naauwkeurig naadenkende den f{aat
van die Vrouw, met al het geen ik by de twee voorgaande Verlosfingen ondervonden had , kan en wil ik niet
ontveinzen , dat ik met fchrik het uur te gemoet zag ,
waarin ik haar ten derden maale in baarensnood zoude
moeten byftaan , te meer, om dat ik volkomen overtuigd
vas, dat 'er geene mogelykheid was, om by haar, door
de algemeene Konstgreepen , een levendig Kind te doen
geboren worden t ik nam dus in ernttige overweeging,
o f , in haar ongelukkig geval, de Keizerlyke Snede ,of wel
de Doorfnede der Schaambeenderen, mogt te pasfe komen , en welke van deze twee de voorkeur verdienen
moest?
De eerf{e konde ik ,om derzelver eisfelykheid en gevaar
een gerust gemoed , aan deze ongelukkige-lykheid,mt
Vrouw niet voorftellen; ik beffoot veeleer tot de tweede,
die der Schaambeenderen.
i. Om dat zy my toefcheen minder gevaarlyk te zyn
dan de eerde.
a. Om dat zy my voorkwam, minder afgryzen by myne
Lyderesfe te zullen baaren, en zy zelve eerder tbt de laat í}e dan tot de eerlle zoude zyn over te haalen.
g. Om dat ik vermeende, dat de verwydering, die door
de Doorfnyding der Schaambeenderen gefchieden koude,
in dit geval groot genoeg zyn zoude, our aan het oogmerk
te voldoen, te meer
4. Om dat 'er eigentlyk geene wantalligheid in het Bek.
ken plaats hadt, maar de oorzaak der voorige moeielyke
baaringen alleen gezogt moest worden in de kleinte.
5. Om dat de Lyderesfe nergens eenige overblyfzelen
hadt van de J:ngelfche Ziekte, maar volmaakt regt was,

zoo
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zoo in de ruggelireng als in de verdere ledemaaten; zynde
alle de deelen van haar lighaam zeer wel geproportioneerd,
na de geheele lengte van het zelve, die,naauwkeurig gemeeten zynde, naauwelyks 55Rhynlandfche duimen hadde,
dat is 4 voeten 7 duimen ; terwyl de geheele uiterlijke omtrek, van het zelve, over de Heupbeenderen gemeeten, niet
wyder was dan 26 duimen.
By dit alles herinnerde ik my nog, dat de vernaauwing
van liet Bekken zoo zeer niet was in den afftand van het
IIeiligbeen tot het Schaambeen, als wel in den afftiand van
liet eene Darmbeen tot aan het andere, welke eigentlyk
te naauw was.
Op deze gronden vermeende ik, dat de doorfnyding der
Schaambeenderen in dit byzor!der geval van dienst korde
zyn , en te kiezen was boven de Keizerlyke fnede , en
lielde dus aan deeze Lyderesfe het ondergaan dier fnede
voor, waartoe zy bewilligde onder het uitboefemen van
haar fterk verlangen en hoope, om, door dat middel, éindelyk eens moeder van een levendig kind te zullen weezen !
Dit billyk verlangen dezer braave Vrouw om uit haar fchoot
eene levendige Vrugt gebooren te zien, haare kloekmoedig
ondergaan dier Operatie, de-heidntbcfluo
flandvastighcid, waarmede zy by dit befluit volhardde,
zelfs in weerwil der aanzoeken en afraadingen van anderen ,
die onvoorzigtig „genoeg waren om haar de gemelde Konstbewerking op het allerzwartst af te fchilderen , en het groot
vertrouwen , ondertusfchen , welke zy in dezen haaren
kommerlyken Raat op my flelde, verdubbelden mynen yver
en oplettendheid heurwaards , zoo dat ik my te meer verpligt
oordeelde, om aan myn geweeten en haar welzyn volkomentlyk te voldoen , nog met andere Konstgenooten en wel
voornaamentlyk toet mannen van meerdere bekwaamheid en
ondervinding dan ik my durf toeëigenen, over haaren moeielyken toef}and vooraf te moeten raadpleegen.
Hiertoe was my het geluk hyzonder gunitig als ik in de
maand September vernam , dat de Hooggéleerde Heer cAmPEr, zig in den Haag bevondt , oordeelende my by niemand
beter te kunnen hegeeven dan by een man , wiens uitmuntende kunde en bekwaamheid, in alle de takken der Ontleeden Hcelkundé, niet alleen by elk een over bekend zyn, en
met refit geroemd worden , maar die in liet byzonder omtrent deze Konstbewerking zoo veel en meer dan ,anderen,
verdiend heeft.
Ik begaf my dan ten zynen huize, Pelde zyn Hooggele er-
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leerde het geval voór, met ernílig verzoek, cle goedheid te
willen hebben van die Vrouw ten mynen huize te komen
zien, om haare omilandigheden te onderzpeken , het welk
zyn Hooggeleerde my gunhtig toeílond.
1k veritoutte my daar te vryer toe, om dat zyn Ilooggeleerde altoos de Vriend van raynen braaven Vader geweest
Was, en my byzondere bewyzen van toegenegenheid gege^
ven bads.
Op den daartoe beUUemden tyd, verzogt ik, op zyn Hoog
goedkeuring en toeftewming, mede de Wel Edele-gelrdns
zeer Geleerde Heeren JOP.ISSCN, VAN DE LAAR ell LASSELNAN, ,Med. Doe`foren ; na aan de gezamentlyke Heeren den
toeíland der Vrouw, én al het geen ik by de twee voor
ondervonden had, voorgefteld te heb -gandeVrlosfi
Vrouw zelve door hen gevraagd; en in het-ben,wild
byzonder door de Heeren Prof. cA11YER„ en den Med. Doei.
VAN DE LMYAR, áfzonderlyk onde llaagen , en haare Heupen
nauwkeurig nagegaan.
Beide deze .Hoeren kwamen met my overeen , dat 'er een
vernauwing boven aan het kleine Bekken was, ofl'choon zy
niet nauwkeurig genoeg -konden bepaalen, hoe verre die
vernauwing zich uitflrekte, omdat het onmogelyk is het
Bekken zo boog te kunnen . onderzoeken, als wanneer de
Vrouwen werkelyk in arbeid zyu.
Na een welgewikte en welgewogene raadpleeging, was
het algemeen gevoelen, vermida de ondervinding tweemaalen de onmogelykheid geleerd had, om deze kleine en een.
nauw Bekken hebbende Vrouw van een levendig Kind te
verlosten, dat de doorfnyding der Schaambeenderen de eenigite Konstbewerking was, welke in deze Vrouw met eenige hoop van een gelukkigen uitflag beproefd, en in het
werk gefield konde worden..
Ik zoude my voorzeker aan de grootfie ondankbaarheid
fchuldig maaken, wanneer ik hier niet openlyk en ongeveinsd
erkende de groote verpligting , welke ik ter dezer zaake aan
den gemelden Hoogleeraar CAA1pER hebbe, als die niet alleen deze raadiagen wel heeft gelieven by te woonen, en
my volvaardig zyne kundigheden en raad over de beste wy
ze, om die bewerking uit te voeren, mede te deden, maar
zelfs , met teruafchniving van, zyn voorgenomen vertrek
twee dagen daarna de Operatie zelve op een Vrouwelyk Cadaver, door zyn Hooggeleerden ten dien einde ontboden,
in onzer aller tegenwoordigheid te verrigten.
Het liefloeg zo, dat, ter zelver tvd , de HooggeI. I-leeV1.DECL.aIL'NGELW.NCO.II.
Kk
ren
,
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ren sur, van Parys, en LODER van Halle, in den Haag gekomen zynde, deze Heelkundige Lesfen ten mynen huize
bywoonden; zig verwonderende, dat ,daar, de wydberoemde
Hecr CAMPER, deze Snede zo uitvoerig befchreeven hadde,,
de Buitenlandfiche Genees- en Heelmeesters van dezelve,
echter, als nog geene genoegzaame kennis droegen.
Om terug te keeren, erkerme ik openlyk hier uit veel.,
ja zeer veel, nut getrokken te hebben, en dat ik daaraan.
hoofdzaaklyk den zo gelukkigen uittag dezer Operatie, niet
weinig, te danken hebbe.
Dus in alles gehandeld en gedaan hebbende, wat my met
een gerust geweeten konde in Raat Hellen, om deze Opera.
tie te kunnen en te mogen onderneemen , wagtte ik met een
bedaard gemoed het tydflip af, - wanneer deze Vrouw in arbeid komen zonde; het geen op Maandag, den 20 October
1783,

gebeurde.

Ik wierd des's namiddags , ten 4 uuren , by haar geroepen,
zy klaagde my .over eenige ligre pynen in de lendenen,
welke reeds den geheelen nagt, als ook dien geheelen voormiddag, geduurd hadden ; by myne onderzoeking bevond ik
haar nog in het opkomen van den arbeid te zyn ; tegens half
agt uuren, haar weder bezoekende, bevond ik haar in vol]en arbeid, het Orificium Uteri, of Tjaarmoedersmond,ruim
geopend, en het water groeijende; terftond hier op, liet ik
cie Heeren JORISSEN, VAN. DE LAAR en HASSELMAN Waarfchouwen; maakende my intdsfchen gereed, tot het doen
der Operatie.
Als deze Heeren alle fpoedig gekomen en tegenwoordig
waren, beneffens de Stads Vroedvrouw VAN DYK; nadat de
vlieten van zelfs gebroken waren , en het water kort te voren afgelopen was , wierd haar een lavement gezet , en ik
ontlastte door de Catheter, de pis uit de Blaas, op dat dezelve , in baarende, altoos hoog boven, en digt tegens ,het
Schaambeen liggende, geen gevaar loopen zoude van gekwetst te worden; dit verrigt zynde , plaattien wy deze
kloekmoedige Moeder op een Rustbedde, zo vlak als voor
haar draaglyk was, op den Rug ; om at de vooroverhangende Buik niet toeliet, dat zy geheel en al plat op haaren
Rug liggen korde; voorts onderzogt de Heer VAN DE LAAR
roet my den Raat van het Bekken, en de ligging van het
Kind.
^Vy bevonden, zo na als wy met de hand gisfen konden ,
de grootfee vernauwing van het Bekken, in den afpand van
liet Gene Qs I4um, pf Darnnbeeu tot het andere, en dat die
'

tus-
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tusfchenruinite , op zyn best, drie duinen wydte hadde • cu
den afstand tusfchen het Schaam- en Heiligbeen , van outtrent vier duimen.
Het Kindshoofd , fchoon nederwaards gekeerd , lag nog
boven liet kleine Bekken , dierhalve beflooten wy eenpaarig , ow , zodra de Doorfitede gedaan zoude zyn , het Kind
te keeren, en by de voeten af te haalen, ten einde • daar
veel mogelyk ,te verkorten ,en de-dor,eVlsfingz
kragten der Vrouw te fpaaren.
Alles nu te vooren wel beraamd, cn al, wat tot de
Korstbewerking noodig was, in gereedheid gebragt zynde,
ondernam ik, in tegenwoordigheid der gemelde Meeren, deze Operatie.
Ik droeg voorloopig zorg, dat de bezwangerde Buik,
die zeer
Vroedvrouw opwaards gehouden, en den Clitoris zo
veel mogelyk na Bene zyde gedrukt wierd. Na nau wkeurig het midden ,of de plaats der Sympliyfis bepaald te hebben, nam ik een ;zeer fntalle Bistorie , in een flyfilaand
.kegt gevat, of liever een fmal Scalpel niet een ronde punt,
en deed eerie infnyding door de uitcrlyke deden boven 'de
fleuf der Vrouwclyktheid, waarop terflond veel bloed vloeide, dog myn vinger van de linkerhand gezet hebbende op
de oorfprong van liet bloed , hield de vloed terilond op.
Ik herhaalde myne ininyding, tot dat ik op de kraak
kwam, welke-benigftvocdrShanbe
ik ailerduidelykst gewaar wierd; toen drukte ik liet mesje
wat fterker aan, en voelde duidelyk, dat ik zo als .iet behoorde , tusfchen de beide Schaatsbeenderen was; voorts
verlengde ik die opening eerst opwaards , tot ik zeker was
dat de Schaambeenderen aan hun bovengedcelte les va
vervolgde toen myn íiiede benedenweards , tot dat dé-ren,c
Schaambeenderen van onderets mede los waren ; altyd myti
litymes fleil, dat is opwaards , houdende, om te vermyden,
dat ik, met liet agtercinde van hetzelve, de niterivke decTen niet meer kwetzen zoude dan noodig was. Ik wierd
nu in het zekere overtuigd , dat de iufi1ydi;ut geheel ver
doordien ,op het zelfde oo enblik , de Schaambeen--rigtwas,
deren van den anderen wecken , en reeds mvn vinger tnsfehen dezelve vry en zeer ggemakt,ciyk toelieten. Vervolgens voort zullende paan, tot liet afhaalera van tiet Kind,
liet ik de Vrouw met liet Onderlyf, zo veel mo<_clyk , op den
rand van Liet Rustbedde plaatzen , zettende elk been met
f'. L 2
een
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een geboogene knie, in d'en'fchoot van eenen Medehelper,
en liet de Vrouw-wel vasthouden.
Toen bragt ik myne hand met gemak -binnen, en keerde het Kind fpoedig, waarop ik het Kind by de beénen
zagtkens doorhaalde, en het hoofd met groot gemak:naar
buiten bragt, zodat het 'er., als het ware, van zelfs door-,
viel; het Kind (zyilde een jonge) was zodra naet geboo-^
ren , of fchreeuwde luidkeels , het welk geenee geringe
blydfchap baarde aan my, en aan alle de tegenwoordig
zynde omstanders; en wehiníonderheid aan die, kloekmoedige .Moeder, die, ter behoud van. het leven van die Vrugt 1
het waart pans' haarer Echt ,, zig wel hadt willen overgeven aan de onzekerheid van de uitkomst, en aan de.finer-r
te van deze Konstbewerking; die zy my- echter -nader
betuigd heeft niet '-zo: groot :te zyn .geweest; .ais -i -hand
zig wel_ voorgeleid hadde: -als, ik de Nageboorte afgeliaal
hadde,-> -liet 'ik de Vrouw.. wederom, vlak geheel , uitgefirekt
op den - Rug liggen , verbond de -wonde • er- droog plukzei , en- lag den Beugel;,, door den t Iooggeleerden Heer
c^MtrER - ten dien einde• uitgedatgt, aan ; welke i:befchreeV' 4t is door zyn Ed. in zynen Brief, aan derr-Heere vMv
Casscri a, in de Nieuws -Vaderlandfcke Ltttenóéfeningen,
-

-

-

Vde Deel., zde St. pag; 386.

Voorts- lag ik op de wond Benige drukdoeken , - en floot
den Beugel toe , waardoor inmiddels de verloorene 'vastib
'held in de ondertle ledematen herileld- wierd-; want zodra
sle Doorliede - der Schaambeenderen..gefchied was , .hadt de
Lyderesfe, gelyk natuurlyk— volgen ..moest, de- kragt van
haare beenen geheel en al: verlooren , en konde..zi met de.
zelve, door tieuning, Beene hulp meer verfchaffen.
te Vrouw,verder na behooren bezorgd:xynde,wierd te
bedde . gelegd, en een Medehelper by haar `geplaatst, om
-

-

acht te

geeven, of
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zig

ook

eenige

bloeding

of

ander

toeval mogt komen op te doen.
De nagt wierd tamelyk wel doorgebra gt, dog de flaap
was gering geweest; wy bevonden de Lyderesfe des anderen morgens, ten negen uuren , redelyk wel,klaagende over
geen weezenlyke ongemakken.
Des avonds haar weder bezoekende, bevonden wy haar
by uitii:ek, en hoven' verwagting, wel , alzo zy dien dag
eenige -uliren gerust ge1laápen hadt ; dog men ontdekte,
dat de is haar ongevoelig. afliep, waardoor wy genood
waren haar droog te leggen en te verbedden, vóorts-zakt
,

gitag de kraamzuivering zeer wel.

Den
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Den tweeden dag, Woensdag den a2 OAober, bevonden
wy de Lyderesfe koortfig; de uiterlyke wond begon Etter
van zig te geeven, en de hor(len zetten zich clerk op.
Na dezen dag ging alles volmaakt wel, zonder toeval
uitgezonderd het tegen wil en dank afloopen van de-len,
Urine. Dan, na den zesden dag van haare Kraam, begon zy weder eenig voorgevoel te hebben, dat haar water zohde afloopen; te veeeten, zy gevoelde aandrang tot
wateren, offchoon het op dat zelfde oogenblik haar ontliep; welk ongemak vervolgens langzaamerhand beterde,
zonder. daa 'er eenige Medicamenten ,voor gebruikt wier
,dat zy, na den twaalfden dag, haar water op een-dent
Qndeef e k willekeurig loosde , en haar niet meer ontliep.
Omtrent den Beugel, moet ik aanmerken, dat dezelve,
by de eerfle aanlegging, wel in allen deele volkomen aan
het oogmerk beantwoordde , om de Schaambeenderen, nauw
aan elkanderep te houden; dog, niettegenflaande de--keurig
zelve zeer dik met laken , baay en . zeemleder bekleed
was, werkte de drukking daarvan op de Heupbeenderen
zo geweldig , dat de Lyderesfe dagelyks zeer daarover
klaagde, het welk, offchoon wy op die p laatzen, daar
zy de meeste finerte gevoelde, genadig dikke drukaneken
aa-nlagen, niet verminderde, maar by aanhoudendheid de
Lyderesfe zo gevoelig hinderde, dat zy, op den dertienden
dag, des 's nagts den Beugel zelve losmaakte, weshalven:
wy genoodzaakt waren, den Beugel geheel weg te veemen, en in deszelfs plaats eene breede lederen Riem aan
te leugen, welken 7 duimen bred, en, toet drie gespen
voorzien, de Heupenbeenderen omvatten; zynde gemaakt
van goed Turksieder, waarop een lap baay, en over hetzelve zeemleder genaaid was.
By het verbinden, had ik alleen nodig de onderlle ges.
pen los te maaken, zodat dezelve altoos geflooten bleef,
en geen de miníte ongemak aan de Vrouw toebragt.
Op den twee- en dertigtien dag na de Operatie ,was de
wonde volkomen geneezen.
Hoe zeer de Lyderesfe ons toen verzekerde, dat zy
reeds haare voorige kragten in de onder{le ledemaaten we.
der bekomen luidt, beflooten wy nogtans, uit voorzorge,
om haar tweemaal' daags telkens, flegts een paar uuren,
op haar rustbedde te Iaateu zitten; tot dien tyd toe was
zy altoos in een liggende getl•alte gehouden, en het was
niet, dan op Vrydag den a8 November, als wy haar voor
Kk3
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de eerfiemaal lieten overeinde (laan, en ook een weinig
gaan.
Na dien dag, begon zy langzamerhand meer beweeging
te doen, zo dat zy titans volkomen in (laat is:om te wandelen; verrigtende haare huizelyke bezigheden als voorheen,
en genietende , beneifens haar Kiticl, een volmaakte gezondheid.
Dit is, zo ik vertrouw ge joeg, om den kundigen Leezer
te onderrigten van de watlre'gyfteldheid dezer Vrouw, opgemaakt uit een nauwkeurig en• onzydig onderzoek, en
het geen de ondervinding daaromtrent by haare twee voor
heeft doen zien, mitsgaders van de-gandeVrlosfi
gronden, waarop de Konstbewerking- ondernomen, en van
de wyze waarop dezelve door ons verrigt is.
De gevolgen, die ik uit 't geval 4 en het geen ik daar in
ondervonden heb , voor my zelve afleide, zonder echter
myn gevoelen daaromtrent aan- anderen te willen opdringen, zyn dezen; dat deze Konstbewerking op zigzelve,
noch gevaarlyk, noch moeijelyk te verrigten is; dat de uiterlyke wonde niet grooter behoeft te zyn, dan de hoogte
der Schaambeenderen, en dat het lighaam, waarin myns
bedunkens deze Operatie te pasfe komt, niet buitengemeen
kwalyk gemaakt zyn moet, dat is dat het Bekken aan de
eene zyde niet merkelyk nauwer zyn moet, dan aan de andere , alsmede dat de vernauwing van het Bekken niet
nioet gevonden worden in den af[fand van het Os Pubis,
tot het Os Sacrum; eindelyk,dat, zal de Doorfnyding der
Schaambeenderen tan eenen gewenschten uitflag zyn , en
eene genoegzaame verwydering te wege brengen, de ver
plaats moet vinden in den geheelen omtrek van liet-nalVig
Bekken: want t in gevallen , waar de vernauwing bepaaldelyk
gevonden wordt in den afftand van het Os Pubis tot het
()s Sacrum, twyfele ik zeer, of de Seaio Sympkyfts aan
het oogmerk zal beantwoorden.
In welke gevallen de Hooggel. Heer CAMPER, de Konstbewerking ook nooit heeft voorgefteld , maar alleen , wanneer de haak noodzaaklyk gehouden wordt; fpreekende het
van zelve, dat in zulke vernauwde Bekkens van 2 tot g d.
of iets meerder, welke van de meeste tegenfireevers dier
Operatie voorgelkld worden, de Keizerlyke Snede alleen
overblyft, om dat het voordeel dier Doorfnyding, eigentlyk
en ailecn`- na myne gedagten , gelegen is in de verwydering
van den geheelen omtrek des Bekkens , even gelyk, wanneer
mep een Hoepel van een vat , ter plaatze daar de twee einden
-
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den aan elkanderen geflooten zyn , doorfitvdt , de verwydering van den Hoepel niet lynregt van den tenen kant
tot den anderen gefchiedt,maar naar evenredigheid in zyn
geheelen omtrek.
Hoe groot nu -die verwydering van het Bekken in het
voorgemelde geval, door de Doortityding der Schaambeenderen veroorzaakt, geweest zy, kan ik niet juist bepaaIen , ook komt het 'er niet op aan. Dan ;dit ben i1: ver
naar waarheid te -betuigen, dat die Doorfilyding en-pligt
de daarop volgende verwydering , thy nu meerdere ruimte
verfchaften, dan ik nodig had, om 'er het Kind, dat echter gezond, kloek, flerk, en van vollen dragt, en wel
van het grootíte foort was, door te haalen.
Men ziet uit deze bygebragte aanmerkingen, dat ik geen-.
zins met fotninigen van gevoelen ben, dat de SeEtio def
Symphyfs osflum pubis , in alle gevallen de plaats van de
Sectio Ccefarea zoude kunnen bekleeden: neen, de SeElio
C rfnrea is dan eigenttyk gefchikt , wanneer 'er zodanige
mismaaktheid of nauwte in het Bekken plaats heeft, dat
'er geen Kind noch geheel, noch 1luksgewyze, door gebooren kan worden; en in deze gevallen ftelle ik , dat de
SeEtio .Synclaondrofeos niet van het bedoelde nut zyn zal
maar wel, in gevallen, "waar in de vernauwing flegts zo
groot is, dat, offchoon de Tang of Hefboom de vereischte
hulp niet aanbrenge, de Vrouw echter verlost kan worden; de Doorfnyding der Schaambeenderen komt my dan
als het gefchiktfte _ middel voor, om de onaangenaame en
wreede Konstbewerktng van de opening en verkleining vats
het Hoofd eerier Vrugt te ontgaan; adie te wreeder klinkt,
om dat de haak dikwerf in het Hoofd van levendige KindeTen ongelukkig geflaagen is, gelyk by den beroemden verf
DEVENTER, en anderen, gezien kan worden, omdat men
meerendeels over liet leven der Kinderen ,in dit geval, geheel niet oordeelen kan.
Hoe men nu, vooraf weeten kan , welke die bedoelde
gevallen zyn , waar in men, zonder zyne toevlugt tot de
Sectio Crfarea te neemen , met de SeEtio Synchondrofeos volitaan kan, is,uiynes oordee]s , wanneer men door voorgaan
ge ene gelegenheid gehad heeft, om de ge--deVrlosfing
fleltenis van het Bekken der Vrouw te leeren kennen,
volttrekt niet te bepaalen, voor dat de Vrouw in arbeid
is , dewyl, in den [laat van enkelde Zwangerheid , noch
hand, noch pelvimeter, in Praat is om zo hoog te komen,
dat men de waare vernauwing of mismaaktheid bepailen
Kk f
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kan ; maar wal, wanneer de Vrouw in arbeid is, nadien
alsdan alle de deelgin ,door de wyze voorfchikking der Nàtuur, geopend zyn.
NAREDEN.
Als de Hooggel. Heer D. H. FISCEIER, Profesfor in de
F'erlvskonst aan de Academie te Gottingen, my, in het begin van November des vorigen Jaars, op Klein Lankum
een bezoek gaf, beval ik hem , voorneemens zynde dec
Haag te gaan zien, om deeze Vrouwe té bezoeken, en
voorzag hem daartoe met Brieven van voorfchryving aan
de Fleeren VAN DE LAAR en DAMEN. Zyn Ed. fehreef
UIy den 28 Nov. uit den Haag ,het volgende , in een Latynfchen .Brief. „ Heden heb ik de Vrouw, door
uwen raad behouden, en haar Kind, met ongemeen ver„ maak, gezond, en welvaarende gezien. De wonde is
byna geheel ge(looten. Haast zal zy her bed verlaaten;
„ zy Raat en gaat zonder eenige finert of moeijelykheid,
„ gelyk ik met myne oogen, als zy dit eerst onderl}ond,
„ gezien hebbe. Dan, hoe het komt, dat zy uwen
band, wegens de pynen,niet langer dan 5 dagen heeft
„ konnen veelen, begrype ik niet. De Heer DAMEN heeft
„ 'er een van leder laaren maakgin, van welken zy zonder
„ hinder als nog gebruik maakt. Deeze fchynt my toe
te zwak, en te zagt te zyn; doch dit doet niets tot de
„ zaa' zelve."
Het getuigen van een verflandig en kundig man, en een
onzydig ooggetuigen, bevestigt de waarheid van het verhaal, van den Heere DAMEN, ten vollen.
Gaarne wil ik gelooven, dat de knelling van den Beu
niet opzettelyk voor haar lighaam gemaakt, flegts-gel,di
tot een modél gediend hadde, haar eindelyk verveelde;
echter vertrouwe ik, dat een flappe band, van den beginne af aangelegd, niet minder onaangenaam geweest zoude zyn , en dat een Beugel, te voren van pasfe gemaakt,
even als by de Breuken, de voorkeur verdienen zonde.
In dit geval , evenwel, deed de Heer DAMEN zeer voorzigtig, om den Beugel tegen Benen lederen band te verwisfelen.
Ondertusfchen had ik Bene zeer groote en wettige begeerte, om ooggetuigen te zyn van deeze gezeg ende herhelling, als zynde deeze Konstbewerking, ordedaad, de
voornaamlle , die , met behoorfyk beleid gedaan, het eerfle
Tyd-
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Tydperk van deeze nieuwe manier gezegd kan worden

uit te nsaaken.

Myne omftandigheden vergunden my, ondertusfchen ,geene gelegenheid om naar den Haag te reizen, voor het midden van Juny. Ik Relde toen den Heer DAMEN voor, om
die Vrouw wederom te zamen, in byzyn van den beroem
Geneesheer JORiS EN, te onderzoeken; en wel zo,-den
dat wy , yder afzonderlyk, op een briefje zouden ftellen y 't
't geene wy gevonden hadden, opdat wy door geen voor
misleid zouden worden. De hoofdpunten van ons-ordel
onderzoek kwamen zo volmaakt overeen , dat wy dezelve ,
op de volgende wyze , met onze handtekeningen bevestigden.
-

Copic.
Onderzoek van de gevolgen der gedaan Konstbewerking der Doorede , van de Symphyfis

osfium pubis, gedaan den 20 OFtnber,1783 i
door den Heere DAMIEN , : aan de Huisyrouwe
van Casper Stols, 1n 's Rage.
De ondergetekende, P. CAMPER, VAN DE LAAit en DAhebben des avonds ten agt uuren , deezen 23 Juny
1784, ten huize van den Heere DAMEN, den flaat der geneezene Schaambeenderen,, van de Vrouwe van Casper
Stols, op nieuws onderzogt en eenpaarig bevondí^A:
Bat de Schaambeenderen onbeweegclyk waren vereenigd aan de binnenzyde vat het Bekken , hebbende eene
kleine verhevenheid langs die vereeniging, welke nogtbans
geen halve ftroobreedte 1iadde: en welke in Vrouwen,
die, zulk eene KDnstbewerking niet ondergaan hebbende,
dikwyls veel iaumerkelyker gevonden wordt.
Aan den buitenkant , was de aaneengroei ing mede zeer
duidelyk, alleen was 'er, een weinig onde
r het midden
van de Schaambeenderen, eene plaats, welke gevoelig en
pynelyk was, als men 'er op drukte, zynde een weinig
bol.
Het fcheen den Heere CAMPER toe, dat daaronder eenige ftoffe was, die zig wel uïterlyk ontlasten konde, gelyk
die te voren een weinig etter gegeeven hadde.
De Beer RAMEN meende, dat het flinker Schaambeen
een weinig laager was, dan het rechter: dit onderfcheid
is ,om deszelfs geringheid, niet opgemerkt door de Heeren

!tEN,
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De waterweg was van binnen beweegelyk, benen en weder, en nog zo niet bevestigd, als in andere Vrouwen.
Bv wylen konde zy het water, overeinde {taande, niet
houden; liggende, zeer wel; ook ontliep haar geen water
eenige dagen na elkanderen.
Voor het overige was alles natuurlyk; ook was haare
g ang tl evig, en wel zo, dat deeze Vrouw zelve ,met haar
Kind op den arm, naar het huis van den Heer DAMEN gekomen was.
Eenige weekera na de Konstbewerking, als zy wederom
gaande en taande was, openbaarde zig de rechter Liesbreuk, welke zy lang te voren reeds, dog niet zo groot,
gehad hadt: deeze wierd door eersen gemakkelyken band
ingehouden. Voor het overige was zy, zo als ook haar
Kind, gezond en welvaarende.
Ter bevestiging van deeze waarheid t hebben wy deezen
met onze ondertekening gefterkt.
's Hage ,
den 23 Puny, ;7 8 4•
(onderftond.)
PETRUS CAMPER.

A. VAN DE LAAR.
J. C. DAMEN.

Ten einde netter over de,.vereeniging van den waterweg
met het Schaambeen te oordeelen, ontleedde ik eenige da.
gen daarna, den 3 July, op myne terugreize naar Fries.
land, te Amfierdam, deeze 'deelen in een Vrouwelyk lyk;
en bevond, dat. 'er geene waterweg op gevoel konde on.
derfcheiden worden. By gelegenheid, Vrouwen om andere gebreken onderílaande, heb ik acht gegeeven op dit
vcrfchynzel; en nimmer eene beweegclykheid'van den waterweg, of iets daarna zweemende , konnen gewaar worden: zodat deeze -beweegelykheid een gevolg fchynt van
de ondergaane Konstbewerking. Het zal derhalveii nood
Vrouwe, na verloop van oenigen tyd,-zaklyn,de
andermaal te onderzoeken.
Zie daar MynZ Heeren! een waarachtig verhaal van den
uitílàg deezer nieuwe Konstbewerking; welke ik niet twyfele , of UWE. zullen dezelve , tot nut en voordeel van
onze Landgenooten , wel willen onder uwe lofwaardige
Letteroefeningen plaatzen.
Eene aanmerking op dc krombuiging van Lerret's Tang,
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waarvan de Heer DAMEN op de476Bladzyde gewag maakt,
moet ik hier by voegen. Dat, namelyk , de flaale werktuigen dikwyls zo flegt gehard zyn , dat zulk eene doorbuiging dikwerf, en zonder nadeel van het Kind, gebeurt. Het
heugt my te Londen, in den Jaare 1748, by den Heere
W. Smellie, een zyner Tangen, door een zyner gewezene
Toehoorers gebezigd, geheel verbogen gezien te hebben.
De Hefboom, my, door wylen den Heere Boom gefchonken, boog, fchoon dikwyls door my met voordeel gebruikt, eindelyk by eene zwaare klemming geheel door,
waarvan het Kind geen het minne letzel kreeg, en vol.
maakt wel voer. Ik liet een anderen maaken , en in de
holte nog Bene ftaale laaf leggen; welke in een foortgelyk
geval mede aanmerkelyk doorboog. Zedert gebruike ik een
dikken ronden ftyl met een handvat ,even als die van den
Heere TITSING, met agterlaating derhalven van den Ring;
en,van dien tyd af aan, is my dit niet meer gebeurd. Ge
dat zulke inbuigingen meerder een bewys-noegisht,
zyn van de weekheid van het ílaai, dan van het aangelegde geweld.
Klein Lankum,
den z2 Septemb. 1784.
PETRUS CAMPER.

LEEVEIVSGEVALLEN EN CHARACTER VAN DEN AVER JOHN
PRINGLE , Bart. Prefident van de Koninglyke Maat-

fchappy der Weetenfchappen te Londen, enz. enz.

(Vervolg Ilan bl. 455.)
in een zeer guníligen tyd, dat
H ettot was
Prefident dr Kóninglyke Maatfchappye verhevene
wonder fterk werkende drift
JOHN PRINGLE

wierd. Een
voor Wysgeerige Weetenfchappen , en tot bevordering van kennis in de
Natuurkunde, hadt zich, zints eenige jaaren,door geheel
Europa verfpreid ,en wrogt met byzondere fterkte in GrootBrittanje. Hy poogde die aan te kweeken, door alles wat
in zyn vermogen was; en gelukkig doeg by een nieuwen
weg in, om onderfcheidende Eere te geeven en nuttig te
weezen, door de Aanfpraaken , welke by deedt, by de
jaarlykfche toewyzing der Medailje van de Heer GODFREY
C4PLEY.

Dee-

490

LEEV$NSGEVALLEN EN CHARACTER

Deeze Heer halt oorfpronglyk vyf Guinjes befprooken,
om , by elke Jaarlykfche Zitting der Koninglyke Societeit,
volgens de bepaaling van den Prefident en Raad ,uitgereikt
te worden aan den Perfoon , die,. in 't jongstverloopen
Jaar, het leste Stuk van Proefondervindelyke Waarneemingen hadt ingeleverd. Met den tyd was deeze belooning in gangbaare munt, die nimmer van aasbelang kon
veezen voor iemand van een edel en wysgeerig hart , hoe
bekrompen zyne omilandigheden ook mogten weezen, ver
gedaante van een Gouden Me-.-anderi tkly
dailies 't Was, buiten twyfel, altoos gebruiklyk, dat de
Prefident, by het overleveren van deezen Eerprys, den
.fleer, die denzelven behaalde, aanfprak; doch de gewoonte , om te dier gelegenheid eerie bepaalde aanfpraak te
doen , en te treeden in eenig verflag van dat gedeelte der
Wysbegeerte, tot welke de gedaane Proefondeevindelyke
Waarneeulingen betrekking hadden, werd eerst' ingevoerd
'door Mr. MARTIN FOLKEs. De Aanfpraaken, nogthans,
die hy, en zyne Opvolgers, deeden, waren zeer kort, en
werden alleen in de Aantekenboeken der Societeit geplaatst.
Geen derzelven was gedrukt, voor dat IOEIN PRINGLE den
Pretdiaalen Stoel bekleedde. De eeriie Aanfpraak, door
hem gedaan , veel uitgewerkter en breedvoeriger zynde,
dan gewoonlyk, verlangde men dat dezelve liet licht zou
zien: en men wil, dat PRINGLL te gereeder zyne toef'cemming aan dien voortlag gaf : dewyl, in zeker Nieuwspapier , een zeer verminkt berigt van zyne Aanfpraake ge-'
plaatst 'was..
Zeer gelukkig was PRI1GLE in het Onderwerp zyner
eerie Panfpraake. De ontdekkingen, ten opzigte van den
Zeilfteen en de Eleiriciteit, werden gevolgd door de na
-fpeuring,tozd*erfchilnotvaLug.
In deeze nafpeuringen was Dr. PRIESTLEY, die zich reeds
door zyne Proeven en in de Ele&riciteit, en zyne andere
Wysgeerige Werken, beroemd gemaakt hadt, een der eer
Een Vertoog van zyne hand, getyteld:-iteVorgan.

I,Vnarneeminllen a+"er de verfcheide foorten van Lugt , in

Maart MDCCLXXII, in de Koninglyke Societeit voorgeleezen zynde, werd den Gouden Eerprys waardig gekeurd,
en de Prefident PRINGLE nam, met veel genoegen , de gelegenheid waar, om de, gewigtige medegedeelde Berigten
van zynen Vriend te roemen , uaauwkeurig en getrouw op
te geeven, wat men, tot hier toe, in dit fink ontdekt
halt. In 't Clot zyner Aanfpraak, verzogt by Dr. PRIESTI.FS,
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op her allerernfligfte, deeze nafpeuringen hoort- tee
betten ; en wy behoeven niet te zeggen hoe uitíleekend by
aan dit verzoek voldaan heeft. De verbaazende ontdek-,
kingen door hew, zedert , gedaan , en die by nog doet
hebben zyn Naam boven allen lof verheeven.
Het was, naar onze gedagten, het oogmerk nier, wan-.
neer de eeríte Aanfpraak van JOHN .VRZNGLE gedrukt
dit vervolgens. te. doen; doch de tweede Annfpraak, werd
zo gunlig ontvangen by de Koninglyke Societeit, dgt, ipen,
eenpaarig, de Uitgave van dezelve . verzogt. De
i raak zelve en bet Onderwerp, by 't welke die werd ove
geleverd, verdiende .zulk eene onderfcheiding. Het Opl}eL
der: tweede Aahfpraake is, blykbaar, veel fraaijer dan dat;
van de eerre. PctixGLie vondt zich, buiten , twy.fel,, aanger,
moedigd door het guntfig onthaal ,zyner eertte poging
Zyn Verflag van den Torpedo, en van Mr. WALSH'S Wonder'fchoone Proefneemi.ngen op dien zeldzaamen Viscb ï .is,
zeer, .keurlyk. Het geheele Vertoog vloeit over van oude
En hédendaagfche,'Geleerdheid, en (telt PKUNGLE's iiunde,,;
zo in de :Natuurlyke Historie als in de Geneeskunde, iq
het, helderst daglicht.
'.,De .derde keer,. dat PttUNGLE gelegenheid had, om zyne
bekwaamheden, by het overreiken van oonvRnv's Medait=
'e, te toonen , . was allergelvigtigst :. en niet tuinder dans
Mr. (nu Dr.) "MASKELYNE's welgeflaagde poe ing , om
NEwToN's Steltel van 't Heelal te flaaven , door zyue
Waarneemingen, gedaan op den Berg Scliehallien, om de
Aantrekking van dettzelven te vinden. PRiNci.z gaf toert
een duidelyk en naauwkeurig Verflag van ; de onder+
4cheide Veronderfiellinget der Ouden, ten- opziate van den
loop der Hemelfche Lichaamen, en van de fchoone onto
-dekkingen, met welke c0PEILNicus de Starrekundige we.
reld verrykte. Hy gaat na, den voortgang van het groot
beginel der Zwaartekragt, tot den tyd dat NEWTON 't
ze ve bevestigde : by voegt 'er nevens een beknopt Ver
Proeven, door de Heeren BoucvER en coN--halvnde
DAN1INE , op Chimboraco ; en van Mr. MASKELYNE , ' op
Scl ehallien, genomen. Indien 'er tot nog eenige twyfel
tnogt overgebleeven zyn, ten opzigte van de waarheid des
Steltels van NEWTON, dezelve werd nu geheel weggenomen.
Byzondere redeti om voldaan te zyn , hadt de H.eer
PRINGLE, over het onderwerp zyner vierde Aanfpraake::
.dewyl't zelve zo zeer ftrookte met zynen aart en zyne fludiën.
LEv,
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diën. Geen gering gedeelte zyns leevens hadt. hy gefleea.
ten , in middelen aan te wyzen , die niet alleen ftrekten om
de kwaalen des Menschdoms te geneezen, maar om dezel:
ve voor te komen;. en het is waarfchynlyk uit de naauwe
vriendfchap tusfchen hem en Capitein cuox, dat hy, aan
dien fchranderen Scheepsbevelhebber, eenige regels opgegeeven hebbe, welke hy volgde, om de gezondheid te
bewaaren van het Scheepsvolk , op het Schip zyner MajeReit, de Refolution, als by ,met hetzelve, de reis rondsom
de Wereld deedt. Of dit met de daad het geval was
dan of de handelwyze, door deezen Scheepsbevelhebber
gevolgd, om zulk een heilzaam einde te bereiken, alleen
het gevolg was van zyne eigene overdenkinge, de uitflag
,daar van was verbaazend, en deeze beroemde Reiziger gei
regtigd tot alle eere, welke hem kon aangedaan worden.
Aan hem kende de Societeit den Gouden Eerpenning toe;
doch by was niet tegenwoordig, om denzelven te ontvangen; op de reize zynde , van welke hy nooit wederkeerde. Op deeze laatfte reize was hy even gelukkig in het
bewaaren van de gezondheid zyner Tochtgenooten.
in de naastvolgende jaarlykfche Aanfpraake , vertoonde
PIUNGLE zyne kundigheden in een vak, waar in hy, tot
mier toe , niet verfcbeen. Deeze Aanfpraak deédt hy by
elegenheid, dat de Gouden Eerprys toegeweezen was aard
Ir. nzuDGE, toen een uitmuntend Chirurgyn te Plymouth,
wegens zyn heerlyk Vertoog, onderrigtingen bevattende,
om het beste mengzel te maaken van 1V,Ietaalen, tot wederkaatzende Telescopen , met eene befchryving van het
flypen en polysten , en het geeven van een Parabolifche
gedaante aan den grooten Spiegel. PRINCLE gaf een naauwkeurig vertiag van veele byzonderheden, de uitvinding der
terugkaatzerde Telescopen betreffende , van de opeenvolgende verbeteringen deezer Werktuigen, en van den (laat
waar in Mr. MUnGE dezelve vondt, als by eerst de baud
nan 't werk 4beg , om ze tot grooter volmaaktheid te
brengen , tot by gelukkig een daadlyk bef}aan gegeeven
hadt aan de verwagting van NEWTON, die, meer dan horrderd jaaren geleden, voorfpelde, dat de tyd Rondt geboáren te worden, wanneer men een Parabolifchen Spiegel
zou bezitten , niet, vervaardiggd door wiskundige regelen,
maar door de hand des Kun{lenaars.
PRINGLE deedt zyne zesde Aánfpraak, toen de Gouden
Eerprys toegekend werd aan Mr. (nu Dr.) HUTTON, uit
hoofde van zyn Gefchrift, getyteld : De Kragt van aange-
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gflooke Buskruid, en de beginnende Snelheid dei Kanonkogelen , door Proefneemingen bepaald. Schoon de Heer PkinGLE langen tyd het Leger volgde, was dit waarfchynlyk
een onderwerp', waarop hy tot hier toe weinig gedagt hadtt
Wy kunnen, egter, niet nalasten te bewonderen, de klaar
beid en het oordeel, waarmede by den voortgang vermeldt,
van tyd tot tyd' in de 13usfchieterye gemaakt ,` en de vol=
maaktheid• waai toe zyn Vriend Mr. HUTTON deeze kuifde
gebragt hadt. Naardemaal PRINGLE niet behoorde onder
't aantal der zódániigen ; die overmaak fcheppen in den :O
log•, en wellust ra en•in het vergieten van Menfchevbloedr,
was het een geluk voor herb te mogen tï3ofle, dat zelf&
de Studie der Artillery nuttig voor 't Menschdom kolt
weezen: dit hieldt hy daarom byzondér in 't oog.
• Met dit Stuk veemen do Aanfpraaken van PRwNGLE , by
't overleveren van copLC 's Eerpenning, 'een einde.• - Indien
by langer den Prefidiaalen Stoel in de Koninglyke Societeit
hadt' blyven bekleeden',' by zou, -buiten:- twyfel, andért
gelegenheden gevondet lebben, om zyna,kundi heden in de
Gefchiedenis der Wysbegeerte aan clén' deg té legen;. Dade
tie géllegehhedën, wélke hens voorkwamen' om zich in dit
opzegt te doen uitmunten, waren gewichtig in zi
chzelven 4
zeer verfchillende„ en genoegzaatn om hem een welgevel=
tigdd - en duurzaáme''agt ng to verwerven.
Veele. onderfch'eidendu- Tekens' Vats Letereeere, hebben
wy réeds'gezien: dar PRINGLE werden opgédraagen, eer hy
Prefident • werd;' na dien tyd ontving by ze in nog gross+.
ter overvloed: wy zullen ze hier by elkander voegen. Voor
dat by deeze óntvíng (uitgenomen dat' hit tot Lid werd
aangèfleld van de Societeit der Oudheidkundigen te Loner
dden,) beklom hy den hoogften trap als Geneésb r, daar
by', op den veertienden November MDCCL IXIV, tor buitengewoon Lyfarts zyner Majétleit werd beroepen. Tn
deli' jaare MDCCLXXVI, zag hy -zich aanfchryven op dè
lysten van niet minder dan vier Geleerde 'Genootfchapi.
lien: 'te veeeten, van de' Koninglyke Academie der Wëetenfchappen te Madrid i van de Societeit ter bevordering
van den Landbouw te Am,/terdám ; van de, Koninglyke
Academie der Geneeskundige Correspondenten te parys,
ea van de Keizerlyke Academie der Weetenfchappen te
Petersburg. --- In 't Jaar MDCCLXXVII, benoemde hem
zyne Hoogheid de Landgraaf van HESSEN , tot Honorair
Lid van de Societeit der Oudheidkundigen te Casfel. ---In 't Jaar MDCCLXXVIII, volgde by 'den wereldwyd beroem
--

-
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roemden Ridder LINNIEUS op, als een der Buitenlandfche
Leden vals de Koninglyke I'laatfchappy der Weetenfchappen te Parys. Deeze Eer wordt door dit geleerde Liichaam alleen vergund aan acht Perfoonen: wesllalven men
dezelve voor een der uitfleelyendIte, kennferken van onder
aanziet ; en wy meenen wel te weeten , dat ze-dcheing
zeer zelden of nooit toegekend is y dan aan Mannen van
groote en alom erkende bekwaamheden. In 't zelfde Jaar,

werd hy gekoozen tot Lid van dé,Geneeskundige, Socie-

teit te. Hanau. Met den Jaare_ MDCCLXXIX, ontving hy zyne aat[Ctelling tot Buitenland Lid van de KoIinglyke Academie der Weetenfchappe n en Fraaije Lette
getuigenis van openbaare-rentNapls.H(
lioogagting, in deeze foort,was, dat de, nieuwlings opgerigte Societeit van Oudheidkundigen, te Edinburg, hem in
Ben. ,Jaare MDCCLXXXI , onder haare Leden optekende.
_Het _byzonder opguterk deezer Societeit is, de Gefchíedenis en Oudheden van ScTiotland te onderzoeken, de beken
geleerdheid der Leden laaten geen twy--decharsn,
fel' over, of dit bedoelde einde zal ten vollen bereikt worden. Te meerreden . hebben wy om dit te vertrouwen,
dewyl, gelyk ik met groot genoegen verneem, de verdelging der Schotfche Aantekeningen, door de wreede Staat
Koning EntrARD DEN I, zo algemeen niet, ge--kundeva
weest is , als men doorgaans veronder[teld heeft.
JOHN PRINGLE hadt reeds het zes-, en zestigile jaar zyns
ouderdoms bereikt, toen hy tot Preildent der Koninglyke
Societeit- verkoozen werd. Wanneer wy in aanmerking
neemen, met welk een ernst en yver by zich toelag op de
.veelvuldige en gewigtige Pligten aan die Waardigheid, ver
moeite welke hy zich gaf in het vervaardi--bonde
,^ven zyir Aanfpraaken, was het wel te wagten, dat deeze last hem eerlang te zwaar zou vallen. Die last werd
niet alleen zwaarder door het klimmen zyner jaaren; maar
ook door de gevolgen van een val op zyn agterplaats,.decae deeden , zyne. gezondheid afneemen, en_ verzwakten zynen geest.' ---- In deezen Iaat werd h y bedagt om den
Piefidiaalen Stoel te verlaaten. Men heeft gezegd, en ,het
heeft geloof gevonden , dat by zeer veel ongenoegen fmaákte , wanneer de gefchillen in de Societeit o ntftonden , or
de vraag : Of de gefpitf e dan flompe Eleítrifclie Conductors de beste waren, om de Huizen voor de Jchadelyke uit
te beveiligen. Misfchien waren-zverklna•dBixf
de jaaren en zwakheden van PIUNGLEgenoegzaameredenen,
,
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om hem over te haalen tot het bedanken voor die hooge
Waardigheid. Zyn oogmerk finaakte veelen zyner Vrienden in geeneii deele, en het vondt geene goedkeuring by
de aanzienlykfte Leden der Societeit. Zy waren hein crufig aan om hein over te haaien dat hy bleef; doch zyn
vast befluit genomen zynde , verliet by dien post op de
Jaarlykfche byeenkomst, in 't Jaar MDCCLXXVIII. -JOSEPH BANKS , Esq. (thans Sir JOSEPH BANKS , Bart werd ,
met eenpaarige hemmen, zyn Opvolger; een Heer, in het
bloeiendst zyns leevens i die zich door zyne kunde, in de
Natuurlyke Historie, beroemd gemaakt, de Wereld rondgezeild, en andere Reizen gedaan heeft, om ontdekkingen
in deezen tak van Weetenfchap te doen; en thans bezig is,
om , met zeer groote kosten en oneindigen arbeid, het fchoonfIe Plantkundige Werk, welk ooit liet licht gezien heeft,
te vervaardigen. Hy heeft, door alles, wat tot hem als Prefident behoort , vlytig waar te neomen , en zyne zorgvuldig
omtrent alles , wat (rekken kan tot bevordering van-heid
de Eer en het Belang der Societeit, de op hem uitgebras
te keuze ten vollen geregtvaardigd.
Schoon PRINGLL deeze zyne byzondere betrekking tot
de Koninglyke Societeit verliet, en de Vergaderingen niet
zo betlendig bywoonde als voorheen , behieldt by zyne
Letterkundige verbintenisfen in 't algemeen. Zyn huis
bleef de verzamelplaats van de eerfile Verftanden en Wysgeeren, inboorelingen en vreemden: by bezogt zyne Vrienden dikwyls. In blaakende hoogagting ítondt hy by geleerde I3uitenlanderen; geen hunner kwam in Engelan^+,
zonder hem te bezoeken en blyk van eerbiedenis te geeven. Hy bejegende hun wederkeerig met alle beleefdheid
en agting. Wanneer by Heeren by zich aan tafel hadt,
maakten Vreemdelingen doorgaans een gedeelte van 't ge
-zelfchap
uit.
Toen de zwakheden van PR1NGLI, toenamen, hoopte hy
eenige baat te zullen hebben, van een reisje na Schotland,
en daar den Zomer te flyten: dit deedt hy in 't Jaar
NIDCCLXXX; den meesten tyd te Edinburg doorbrengende. Waarfchynlyk hadt by ten oogmerk, die Stad tot
zyne be(Iendige woonplaats te verkiezen. Wat hier van
zyn moge, hy vondt zo veel genoegen in ecne Stad, waar
hy een gedeelte zyner jeugdige jaaren ge(leeten hadt
in de agting, hem door zyne Vrienden betoond, dat by
'er een huis kogt, om het volgend Voorjaar weder derwaards te trekken. In den I-lerfst des genselden Jaars , te Lr nVI. DEEL. MENGELW. NO. it.
Li
deli
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den terug keerende, maakte hy fcbikkingen om dit ontwerp uit te voeren. Na belielling gemaakt te hebben over
t gtootde gedeelte zyner Boekerye, verkogt hy zyn huis
in Pall-Mall, in April MDCCLXXXI, eii vertrok, weinig
dagen daarna, na Edinburg. Hy werd daar door lieden
van allerlei rang met alle tekenen van onderfcheiding ontvangen. Doch Edinburg was, op den duur, voor hem;
riet 't geen het eertyds geweest was. De leevendigheid;
van geest, die, in de dagen der jeugd, zo veel bekoorelykheids verfpreidt op alle voorwerpen , welke ons om
indien niet de meeste-ringe,wasvlo.Ven,
zyner oude Vrienden en Tydgenooten waren dood ; en
fchoon zommigen hunner nog leefden, zy konden niet zamen komen niet die zelfde flerkte van gelleltenisfe , die
zelfde drift tot nafpeuring, en die zelfde bemoedigende
hoope, welke 'hun voortyds eigen was en bezielde. De
jongere Mannen van uitfeekenheid betoonden hein de
opregtíte tekenen van hoogagting; doch 't was te laat
voor hem, om nieuwe Vriendfchapsverbintenisfen aan te
gaan. Hy voedt destelyks de lugt te Edinburg te fclierp
en te koud voor zyne geileltenisfe , dig reeds lang zeer
aandoenlyk geweest was voor het weer. Zyne toetieemende zwakheden vergrootten al dit leed, en 't zelve werd
misfchien vermeerderd door die rustloosheid var geest,
die, by lichaamsongemakken, ons altoos baat doet ver
plaatsverandering. Hy befloot, derhalven -hop,enva
weder- na Londen te keeren, waar by in 't begin van September kwam.
Eer PRINGLE Edinburg geheel vaarwel zeide, verzogt
hy zyn Vriend, Dr. JOHN HOPE., tien Deelen in Folio,
behelzende gefchreevene Genees- en Natuurkundige Waar
aan het Koninglyk Collegie van Geneesheeren,-nemig,
ten gefchenke aan te bieden. Dit gefchenk werd gedaan
onder twee voorwaarden: voor eerst, dat de Waarneemingen nooit in openbaaren druk uitgegeeven, en, onder
geen voorwendzel, hoe genaamd, uit de Boekery geleend
zouden worden. Op Bene Vergadering van het Cofegie,
toen belegd, aanvaardde men , met de uiter(le danl:baarlieid ,het gefchenk van PRINGLE,en nam een befluit, overeenkomftig met de voorwaarden, op welke het werd aan
bezig, met liet-gebodn.Hywaspzelftd
vervaardigen van twee andere Boekdeelen, om aan de Uni
te worden, behelzende de Voorfchrif.-verfitgchonk
ten, waar toe hy in zyne Aantekeningen wees.
(Het Yervalg en Slot by de naaste gelegenheid.)
BREED-
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BREEDVOERIG VERSLAG VAN HET UITEINDE DES GROOTEN
ZEEMANS EN LANDONTDEKKCItS , CAPITEIN JAMES
COOK, F. R. S. NEVENS LENIGE BYZONDERHEDEN, ZIN LEE VEN EN CHARACTER BETREFFENDE. Door CAPITEIN KING.

,, jet den aanvang van ons Uittrekzel der Reize, door
„ 1^ 1 de Capiteins cooK, CLERKE en GORE, naden Stillen Oceaan (*) , ' t geen wy , in volgende Stukjes zul.

„ len voortzetten, hebben wy, in eene Aantekening, on.
„ ze Leezers geweezen tot Een Leevensberigt van den be„ roemden Zeeman en Landontdekker, Capitetn JAMES COOK,
„ naar de beste berigten opgemaakt , en gevoegd in het Ilde
„ Deels ade Stuk, bi. 257 , onzer Algemeene !'aderlag. fche
„ Letteroefeningen; doch dewyl de omïlandighedèn zyn3
„ ontydige Doods daar in zeer kort worden opgegeeven,
„ en deeze verfeheide weetenswaardige byzonderheden be„ heizen , die wy aantreffen in het breeaer Verlag van
„ Capitein KING, in gemelde Reis, kunnen wy niet na-

„ laaten, hier aan , tusfchen heiden , eene plaats in te rui„ men., als mede aan de Leevensbyzonderheden en Cha,, raclertrekken, door dien Vriend des ongelukkigen , doch
„ onflerfyken, Zeehelds opgegeeven."
Capitein coox hadt, na eenen langen en vriendvertrouwlyken ommegang met de Inwoonderen van Osvhyhee dat
Eiland, op den vierden van.February,des JaarsMDCCL$k1X,
verlaaten; voor zyn weggaan verfcheide heerlykë gefchenken ontvangen hebbende van TERREEOBOO, hunnen Koning. Nogthans vondt by zich genoodzaakt, op den elfden dier maand derwaards weder te keeren, (dewyl de
Voormast van de Refolution;;door, zwaare rukwinden redloos geworden was,) en, als voorheen, het anker te werpen in de Karakaooa Baay, aan de Westzyde van het Ei-

land (t).

Naar-

(*) Zie hier boven, bl. 398.
(t) Deeze Baay is omtrent eene myl diep, en wordt bepaald door twee laaee hoeken lands, een half mvl van elkander gelegen, Zuid - Zuid -Ousr; en Noord - Noord -West van el..
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Naardemaal het herílellen van de Voormast oenigen tyc$
vereischte , werd de toeftel tot Starrekundige Waarneemingen aan land gebragt , en de tenten opgeregt op de
Morai (*) of Begraafplaats, waar men eene wagt van een
Corporaal en zes Zeefoldaaten zette. De vriendlyke verflandhouding werd vernieuwd met de Priesters, die , tot
meerder veiligheid der werklieden en hunner gereedfchappen, de plaats waar de Mast lag tabooden (t); rysjes rondsom dezelve f'eekende, als voorheen. Dan ,niettegenilaande dit vriendelyk gedrag der Priesteren, verwonderde `het
ons ten hoogíten , dat, wanneer de Schepen ten anker
kwamen, de ontmoeting zo zeer verfchilde, van die by
onze eerfte aankomst ; geen geroep , geen gejuich, geen
woeling; de Baay was eenzaam, alleen roeide 'er hier en
daar eene Canoe als ter fuik, langs de kust. Deeze' verdenk ingbaarende omllandigheden gaven gelegenheid tot
veelkander liggende. Op de Noorderpunt, die plat en dor is, vindt
men het Dorp Kowrowa; en, in het diepst van de Baay, digt
by een bosch van groote Cocusnooten-boomen , een ander veel
grooter Dorp, Kakooa geheeten : tusfehen, deezen loopt een
hooge rotzige hoogte, ontoeganglyk van den Zeeoever.. Aan
de Zuidzyde heeft de kust, omtrent eene myl landwaards in,
een ruw voorkomen; dan verder op, ryst het land allengskens,
en is overdekt niet wel aangekweekte Plantadien en Bosfchen
van Cocusnooten-boomen; hier zyn de Inwoonders in grooten
getale verspreid. De oever, rondsom de Baay, is bezet niet
zwarte koraal-rotzen, die het landen, by liegt weer, zeer ge
uitgezonderd by het Dorp Kakooa, waar eene-varlkmen;
zandige oever is , met een Morai of Begraafplaats aan het Gene , en een klein Wel van versch water aan het andere einde.
Hier lagen zy aan de Noordzyde , omtrent een vierde van een
myl van 't Strand, hebbende Kowrowa ten Noordwesten. -Deeze breede Plaatsbefchryving dient tot beter begrip des vol
-gendVrhals.
lag
op
de
Zuidzyde
van
den
(*)'Deeze Moral
oever te Kakooa, 't Was een vierkanten feenftapel, omtrent J2o voeten
lang ,zestig voeten breed en twee- en dertig voeten hoog. De'
top was plat, en omringd met een houten hek, aan 't welke
de bekkeneelen hingen van de gevangenen, geofferd by den
dood der Hoofden.
(t) Dit is eene 'foort van Godsdienffig verbod, ingevolge
van 't zelve , zou geen der Inboorelingen het waagen, in de
Taboode Plaats te komen , eer zy daartoe vryheid verworven
hadden.

,
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veelvuldige gisfingen : dan welke deezen ook mogten weezen , alles ging op den ouden berusten voet, tot op den
dertienden 's namiddags.
Omtrent het vallen van den avond, verhaalt Capitein
luNG, berigtte my de Officier , die het volk ,'t geen water
voor de Discovery haalde, geboodt, dat verfcheide Hoofden by elkander kwamen aan de waterplaats en de Inboorelingen, door hem gehuurd om de Scheepslieden in het
vullen der watervaten te helpen, wegdreeven. Hy verklaarde my teflens , dat-`hun gedrag hem zeer verdagt
fcheen, en dat zy voorhadden hem verdere hindernisfen
toe te brengen. Op zyn verzoek gaf ik hem een Zeefoldaat mede, doch alleen met zyn zydgeweer. Weldra keer
Officier- weder, en op zyn berigt, dat de Eilanders-de
zich van íle-enèn voorzien hadden, en zich vry ontrustend
aanteelden , ging ik zelve aan land , vergezeld van een Zeefoldaat met zyn fnaphaan. Ons ziende naderen, wierpen
zy de opgevatte íteenen weg, en, op myn fpreeken met
eenigen der Hoofden ,werd de hoop Volks weggedreeven,
en zy, die het verkoozen , werden toegelaateri te helpen in
liet vullen der watervaten. De, zaaken daar in rust gebragt
hebbende, vervoegde ik my by Capitein coots , die met de
Pynas aan land kwam. Ik verhaalde hem 't gekeerde : e}
by beval my , om, ingevalle zy met fteenen begonnen te
werpen , of zich ongefehikt te gedrangen , terllond met
een kogel op de naisdaadfgen los te branden, ik belastte
den Corporaal, cie fnaphaanen aan liet wagthuisje met een
kogel, in f edle van hagel, te laaden.
Kort na ons wederkeeren na de tenten, werden wy ontrust door een aanhoudènd fehieten met fnaphaanen , uit
dé Discovery; wy zagen 'dat dit gemunt was op een Canoe, met alle haast na ftrand roeijende, en nagezet door
eene onzer kleine $ooten. Wy Relden terstond vast, dat
dit fchieten het gevolg was van eenig diefftal. Capitein
enoic. beval my hem te volgen-, met een gewapend Zeefoldaat, om deeze lieden, ware het mogelyk, te vatten, als
zy aan ftrand kwamen. Wy liepen, diensvolgens, na de
plaats, waar wy dagten dat de Canoe zon landen, doch
bereikten die te laat; het Volk was 'er uit, en hadt,voor
onze komst, zich in het land weeten weg te pakken.
\Vy wisten toen niet, dat de goederen reeds weder gegeeven waren: en dewyl wy het waarfchynlyk oordeelden,
uit de eerst waargenomene •omftandigheden, dat ze van
aangelegenheid mogten weezen, wilden wy onze hoop,
L13
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om ze weder te bekomen, niet terl'ond opgeeven. De
Inboorelingen, derhalven, gevraagd hebbende, welk een
weg dit Volk was opgeilaagen, zetten wy hun na, tot de
duisternis begon te vallen, wanneer wy rekenden omtrent
drie niylen van onze tenten af -te weezen : en vermoedende, dat de Tnbooreiingen,, die ons dikmaals tot liet nazet
opwekten, ons met valfche -berigten om Dieu, tuin leid--ten
en , agtten...wy bet vergeefsch onze nafpeuring verder
voort te zetters, en keerden , weder na [hand.
Geduurende._ons afweezen, vas 'er een gefchil van ernftiger en onaangenaámer natuur voorgevallen., De Officier,
met de kleine Boot uitgezonden, aan boord, wedergekeerd
met de wedergegeevene goederen , bemerkende. dat Capitein
coox, nevens my, de dieven nazette , oordeelde de Canoe,
die zy op fh'and gehaald hadden, te moeten . utedeneen'en.
Ongelukkig behoorde deeze Canoe aan PAREEA, die, op
't eigen oogenblik ` van 't boord ,der- Discovery komende,
zyn eigen goed weder vorderde, zonder veele betuigingen
van zyne onfchuld, De Officier weigerende de Canoe over
te geven, ei geholpen door het volk van de Pynas, die
Capitein cooie wagtte , volgde 'er eeu gevegt , waarin
WzJEA , door een geweldigen, lag met eery new op 't hoofd
getroffen , be'derviel. De Inboorelirigen , die omtrent
deeze plaats verzameld, en tot nog Rille aanfchouwers geweest waren , vielen daarop ons. volk terii:ond met zulk
een hagelbui van ffcenen op 't lyf, dat het fchielyk moest
wyken, en tot lyfberging zwemmen na eerie rots ,-niet wyd
van 't fraud gelegen. De Eilanders mishandelden terftond
de Pynas, Cu, zonder de tydigc tusfchenkomst van PAREEA , die van den flag herfteld fcheen, en dien op 't eigen oogenblik vergeeten te hebben , zou dezelve geheel
en al vernield geweest zyn. PAREER, de hoop Eilanders
weggedreeven hebbende, gaf ons volk een teken,, dat liet
mogt komen en bezit neemen van de Pynas, en dat by
zyn best zou doen, om de dingen, daar uit weggenomen,
Weder te bezorgen. Na hun vertrek, volgde by hun in
zyne Canoe, medebrengende den hoed van den Scheeps,
fehryver, en eenige- andere beuzelingen van her geroofde,
en vroeg, met veel fchyiabaare ongerustheid over het voor
Orono hem zou dooden ? en of het hem-gevaln,ofd
gors geoorloofd weezen, den volgenden dag aan boord te
komen? Verzekering verkreege» hebbende; dat by wel
zon ontvangen worden $ voegde ley zyn neus op die dea
-
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Officiers , ten teken van vriendfchap, „ dit is hier 's lands
„ gebruik," en roeide na het Dorp Kowrowa.
Wanneer •Capitein COOK kundfchap ontvangen hadt van
-Iet gebeurde, was hy 'er zeer Over ontrust, en weder aan
boord kotsende, zeide hy: „Ik vrees dat dit volk my zal
„ noodiaaken tot het neemen vats ftrenge maatregelen ;
„ want (voegde by'ernevens) men moet het niet in 't denk„ beeld baten ,dat zy eenig voordeel op ons behaald heb„ ben." Dewyl het dien avond te laat was óm iets te
doen, gf by alleen bevel, dat alle Mannen en Vrouwen,
die zich van de Eilanders-aan boord mogtern bevinden,'er
telfond uitgezet zouden worden.
Zo ras dit bevel volvoerd was, keerde ik na ftrand: en
vermids orrs viorgaand vertrouwen op de Inwoonderen,
door bet dien dag voorgevallene , zeer veel was afgenomen, Relde ik een dubbele wat op de Moral., met last
om my te roepen, za ras zy iemand, aan 't brand 1hufl'eIende, ontdekten-. Omtrent elf uurren bemerkte men, dat
vyf Eilandets aan deli voet van de, Moral kroopen,en ftilletjes ons zogten te naderen; befpeurende dat zV gezien
waren , gingen ïy heen. Omtrent middernagt ,waagde het
een hunner digs by de plaats, ter Waarneeminge gefchikt,
te komen, de SSehlldwagt• Echoot over hLm heen ; waar op
by weg liep , en wy bragten deli nagt , zonder verder ontrust te worden , tlóor.
Den volgenden morgen, (Zondag den veertienden van
February) ging ik net het eanbreeken van den .dag, na
boord vande Refolution,om het'Zeeuu'rwerk. Onder weg
werd ik gewuifd' van 't boord der Discovery, en kreeg berigt, dat de Sloep geftoolen was van de boey, waar aan
men dezelve 'hadt vastgemaakt.
Toen 'ik flan' boord kwam, vond ik de Zeefoldaaten be,
zig met zich te wapenen , en Capitein court laadde zyti
Vuurroer 'met' twee loopen. Als ik hem verhaalde, wat
ons dien nagt was wedervaaren , viel by my met eenige
moeilykheid':iii 'de rede, en verhaalde het verlies van de
Sloep ;vin de Di.tcovery , en hoe hy zich gereed maakte
om die te herkrygen. Het was zyne doorgaande, gewoon
wanneer 'er iets van aanbelang verloren ware,-te,oh:
op eenige der Eilanden in deezen Oceaan , den Korting,
of eenige der voornaamfte krees (of Opperhoofden), aan
boord te krygen, en als gyzèlaars te houden, tot het wedergegeeven was. Deeze gewoonte , altoos met een geluk
genomen, hadt by voor, te deezer ge --kigenutfla
L14
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legenheid, weder te volgen, en ten zelfden tyde last gegeeven, om alle de Canoes, die de Baay uit wilden, aan
te houden, met oogmerk om dezelve te neemen en te
vernielen, indien by de Sloep, langs eenen vriendlyken
weer, niet wederkreeg. Diensvolgens werden de Roots van
beige de Schepen dwars in de Baay geleid: en eer zy vati
boord gingen, werden 'er Benige zwaare (tukken afgeichooten , op twee groote Canoes , die poogden weg te raaken.
't Was tusfchen zeven en acht uuren , als wy zamen
.het Schip verlieten. Capitein coox in de Pynas, hebbende Mr. PHILLIPS, en negen Zeefoldaaten ,by zich; ik ging
in de kleine Boot. De laatfte bevelen welke ik van hens
ontving, waren, dat ik de gemoederen der Inboorelingen,
aan onze zyde van de Baay, zou tragten tot bedaaren te
brengen, door hun te verzekeren, dat hun geen leed zou
gefchieden; myn volk byeen te houden, en op myn hoede
te weezen. Hierop fcheidden wy, de Capitein ging na
Kowrowa, de verblyfplaats des Konings, en ik na flrand.
A'Iyn eerffte zorg, aan land flappende, was, f}rikte bevelen te geeven aan de ZeefoIdaaten , om in de tent te
blyven , hunne fnaphaanen met een kogel te laaden , en
niet uit de wapenen te gaan. Vervolgens wandelde ik na
de hutten van den ouden KAOO, waar zich. de Priesters
onthielden, en verklaarde hun, zo goed my. mogelyk was,
het oogmerk van deeze vyandlyke toebereidzelen , welke
hun zeer ontrust hadden. Ik. ontdekte dat zy reeds van
het feelen der Sloep wisten , en verzekerde hun , dat,
fchoon Capitein coox beLooten hadt die te herkrygen ,
en de dieven te f raffèn, zy, nogthans , her volk van bet
D )rp aan onze zyde, niet het min[Ie kwaad van ons te
vreezen hadden. Ik verzegt de Priesters, dit aan het volk
bekend te maaken, en te zeggen, dat liet zich niet behoefde te ontrusten, maar vreedzaam en bedaard te blyven. KAOO vroeg my met zeer veel nadruks , of TE.RREEOnoo gevaar liep van eenig leed? Ik verzekerde hein
van neen: by fcheen , nevens zyne Broederen, hier over
wel in zyn fchik.
Intusfchen voer Capitein cook na Kowrowa, en landde
reet den Luitenant en negen Zeefoldaaten. Terftond trok
by ná het Dorp, waar men hem ontving met de gewoone eerbetooningen ; het Volk wierp zich voor hem neder,
en bragt, gelyk voorheen, gefchenken. Ontdekkende, dat
men geen vermoeden laadt van zyn oogmerk, vroeg by
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ria TERREEOBoO, en de twee Jongens, 's Konings Zoons,
die behendig zyne gasten geweest waren , aan boord van
de Refolution. Binnen kort kecrder de Jongens weder met
de Inwoonders, om hun te zoeken uitgezonden, en bragten terstond Capitein cooK na het Huis, waar de Koning
dien nagt geflaapen hadt. Zy vonden den ouden Vorst
even opget} aan , en, na een kort gefprelk over de vermiste
Sloep , aan welks dievery eooiz zich verzekerd hieldt , dat
de Koning op geenerlei wyze medepligtig was, verzogt hy
hem in de Pynas te treeden, en den dag aan boord van
de Refolrytion door te brengen, De Koning bewilligde gereedlyk in dit verzoek, en maakte zich terfiond vaardig
om hem te vergezellen.
De zaaken fchikten zich dus naar wensch, de twee jonge knaapen zaten reeds in de Pynas, en de rest, die van
de party zou weezen, was na den waterkant gegaan, wanneer eene oudagtige Vrouw, KANEE-KABAEEA geheeten,
de. Moeder dier jongens, en eene van 's Konings geliefde %Vyvén, hem naliep, en, op het ertlfligst, onder het
horten van veele traanen , verzogt, dat hy niet na boord
zou gaan. Ten zelfden tyde kwamen met haar twee Oppexhoofden, die hem tegenhielden, en, 'er op dringende,
dat by niet verder zou treeden, hem deeden nederzitten.
De Inboorelingen , die. zich in grooten getale aan het ftrand
vervoegden , en waarfchynelyk ongerust geworden waren
over het affchieten van het zwaar gefchut, en het vertoon
van vyandlykheden in de Baay, vervoegden zich rondsom
Capitein COOK en hunnen Koning. De Luitenant
der Zeefoldaaten, ziende dat zyne manfchap te diep in
de kring werd ingedrongen , om zich , zo het noodig moot
weezen , van hunne wapenen te kunnen bedienen, felle
den Capitein voor, deezen langs de rots te plaatzen , digt
aan den waterkant; de menigte maakte ruimte, en zy fchikten zich in eene linie, op een aftiand van omtrent zes
-tig
voeten van de plaats , waar de Koning zat.
Al dien tyd bleef de oude Koning op den grond zitten, met de blykbaarfte trekken van fchrik en verflaagenheid in zyn gelaad. Capitein COOK ongenegen, om de
zaak, tot welks volvoering by zich derwaards begeeven
had , te laaten zitten , volhardde met hem , op de dringendlle
wyze , tot medegaan aan te porren; terwyl, aan den anderen kant, wanneer de Koning de mini}e blyken toonde,
van hierin te zullen bewilligen , de Opperhoofden , die
hem omringden, 'er zich tegen aankantten, eerst met bidLi 5
den
,
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den en fmeeken; doch naderhand, met geweld, hem dwingende te blyven daar hy was. -- Capitein coox , bevindende , dat het ongunftig gerugt zich te zeer verfpreid hadt,
en het van geen beduidenis zou weezen , langer op het
medegaan des Konings te dringen , of het zou met geweld
en bloedstorting moeten gefchieden , gaf het eindelyk op:
Mr. PHILLIPS te verftaan geevende , dat het onmogelyk zou
zyn, hem met dwang na boord te helpen, zonder gevaar
te loopen , om eene menigte van Inwoonders daar aan op
'te offeren.
Schoon de onderneeming, waar toe Capitein èoox zich
aan land begeeven had•t v nu mislukte en opgegeeven moest
worden, fcheen nogthans zyn Perfoon in geen het minfte
gevaar geweest te zyn, tot 'er iets voorviel, ?t geen de
zaak allerdroevigst deedt áíioopen. De Booten uitgelegd ,
om de I3aay te bezetten, gevuurd hebbende op eenigeCa,noes , die 'er uit poogden te geraaken , hadden ongelukkig
-een Hoofd van den eerhen rang getroffen. De tyding van
diens dood kwam in het Dorp, waar zich Capitein coox
•bevondt, juist toen hy den Koning veriaaten hadt, enlangzaam na het ftrand wandelde. De gisting , daar door ins
de gemoederen veroorzaakt, was zeer zigtbaar; de Vrouwen en Kinderen werden ter(Iond agter af gezonden, de
Mannen deeden hunne teenen-fchilden aan, en wapenden
zich met fpeeren en fleenen. Een der Inboorelingen een
,Reen -in de eene, en een langen yzeren fteeker, (dien zy
Pahoocid noemen) in de andere• hand hebbende , tchoot na
den Capitein• toe, zwenkte met zyn geweer, by wyze van
uitdaging, en dreigde den feen te werpen. De Capitein
verzogt hem af te laaten : doch hy voer voort met zyne
onbefchoftheid , en drong cooxE , om last te geeven, dat
'er met hagel op 'hem zou gefchooten worden. De Owhyheër keerde het fchot af op zyn fchild, waar de hagel
niet kon doordringen; by wierd hier door te woedender en
te ttquter. Verfcheiden fleenen werden den Scheepsfoldaaten na ` 't hoofd gefineeten, en een van de »reès waagde
het, lor. PntLLlps met zyn Pahooca te feeken ; doch mislukte in dien toeleg; en kreeg van deezen een foot met
den kolf van den fnaphaan. Capitein coox Echoot nu zyn
tweeden kogel af, en doodde een van de voorbaarigl}en
der Inwoonderen. Een algemeene aanval niet fleenen
volgde hier op onmid delyk ,'t geen beantwoord werd door
het fehieten van de Zeefoldaaten , en het volk in de Booten. De Eilanders weder(londen , tegen elks verwagting ,
het
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het vuur met zeer veel ftandvastigheids, en, eer de Z'eetoldaaten tyd hadden om weder te maden , braken zy op
hun in , met een Ichriklyk gel'chreeuw en k ygsgehuil. Hier
on volgde een tooueel van de uiterile fchrik en verwarring.
Vier onzer Zeefoldaaten werden, tusfchen de rotzen,in
hun hertocht afgefneeden , en f achtoífers van de woede
des vyands; drie ontvingen gevaarlyke wonden ,en de Lui
een 1leek tusfchen de fchouclers gekrcegcn hadt-tena,di
met een Pahooca, gelukkig nog niet afyevoo._rJ heb;be,ncie,
fchoot den Man , die hem wonde , zo als by gereed ]fond
de [leek te herdoen. Onze ongelukkige Bevelhebber flondt,
wanneer men hem de laatile keer onderfcheiden zag, aan
den waterkant , roepende tegen de lieden , die in de Boot
waren , dat zy niet fcbieten zouden ophouden. Indien het
waar is, gelyk eenigen, die zich daar bevonden, zich verbeeld Jeu , dat de Zeefoldaaten en Bootsgezellen , zonder zyn
bevel,hadden losgebrand, en dat by het verder bloeditorten wilde voorkomen, is het niet onwaarfchynlyk, dat dit
betoon van Menschliefde, voor hem , doodlyk geweest hebbe. Want men heeft .opgemerkt,. dat, zo lang by na de
Inboorelingen het aangezigt gewend hadt , niemand hem
eetiig leed deedt, maar, dat by zich omkeerende, om de
Bootsgezellen order te geeven, in den rug getl000ken werd,
en met het aangezigt in 't water viel. Dc Eilanders hieven , wanneer zy hem zagen vallen, een hevig gefchreeuw
aan , haalden zyn lichaam hooger op 't ftrand , en door
de vyanden omringd , trokken zy den dolk elkander uit
cie handen; een woedende drift betonnende , om deel te
hebben in hem af te maaken.
Zo viel onze grocte en uitmuntende Bevelhebber. Na eert
leeven , zo vol uitmuntende en welgeflaagde onderneemingen, kan zyn dood, wat hem zelve betreft, niet te fchie-.
lyk. gerekend worden í dewyl by leefde , om liet groot werk,
waartoe by verordend fcheen , te voleindigen ; en by were{
eer ver{tooken van liet genot, dan van het verkrygen dcs
roems. Hoe opregt zyn verlies gevoeld en betreurd werd.
door de zodanigen , die zo lang hunne algemeene veilig..
beid vonden in zyne kunde en beleid , en allen troost
onder vcele ongemakken , in zyne tederheid en menschlievenheid , agt ik onnoudig te vermelden , en zouden my
hier toe ook woorden ontbreeken ; veel min zal ik her
onder!Iaan den fchrik, af te fchetzen , welke ons trof, en
de alaemeene verf?aagenlieid, die volgde op een zo fchriklyken en onverwagten ramp. 't Zal den Leezer niet onge,
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Bevallig weezen, het oog van dit tooneel vol droefenisfe
af te wenden , om het Chara^ler en de Deugden deezes
Mans te befchouwen , terwyl ik m,yn laatfte tol betaal aan
de gedagtenis van een dierbaar en geagt Vriend, met ee.
ne korte Gefchiedenis van zyn Leeven en Bedryven, ten
algemeenen nutte volvoerd, op te geeven.
Capitein JAreES,coox was, in den Jaare MDCCXXVII.,
niet verre van Withby, in Torkshire gebooren, en werd,
in zyne vroege jeugd, op een winkel befteld, in een nabuurig Dorp. Zyne natuurlyke neiging, by de gelegenheid van de keuze_ eens beroeps , niet in agt genomen zynde, verliet hy het land en den winkel welhaast, door wederzin , en verbondt zich voor negen jaaren. By het uit
in den Jaare MDCCLV, begaf by-brekndsOolg,
zich in 's Konings Zeedienst, aan boord van de Eagle,
toen gevoerd door Capitein HAnnttt, en naderhand door
Sir HUGH PALLIER, die welhaast zyne verdietiren ontdekte, en van onder het gemeen nam.
In den Jaare MDCCLVIII', was by Schryver op de
Northumberland, het Vlagfchip van Lord COLVILLi, die
toen het Hoogbevel voerde over een E,squader, op de kust
van America. Hier was het, gelyk ik hein menigmaal heb
hooreis verhaalen, dat hy, geduurende een harden winter,
voor de eerl}e keer EUCLIDES las, en zich bevlytigde op
de Wis- en Starrekunde, zonder eenig ander behulp, dan
eenige weinige boeken en eigen bevlytiging. Ten zelfden
tyde , dat hy dat middel voedt om zyn verland te beoefenen en te befcháaven, en het gebreklyke zyner opvoéding te verbeteren, moest by de werkzaam(le en woehgfle
tooneelen van den Oorlog, in America, bywoonen. By het
beleg van Quebec, belastte Sir CFIARLES SAUNDERS hein
niet de volvoering van de gewigtigfle belangen , ten opzig
te van den Zeedienst. Hy rootfle de fooien , in deu aanval van Montmorency ; en begeleidde de ontfcheeping by
de Hoogten van .Abra!am; onderzogt den doortocht, en
lag boeijen , langs welken de groote Schepen veilig de rivier konden opvaaren. De moed en handigheid, welke by
in deeze verrigtingen betoonde , verwierven hem de vriendfchap Van Sir CHARLES SAUNDERS en Lord COLVILLE; die,
niet allen yver en genegenheid , zo lang zy leefden , hein
bevorderden. By liet eindigen des Oorlogs, wendt hy, op
aanpryzing an Lord COLVILLE en Sir FICH PALLISER ,
aange(leld tot Opzigter van de Golf van St. Lawrence, en
de kusten van Newfoundland. Op deezen post bleef by,
tot -

VAN CAPT. COOK.

507

tot het jaar MDCCJ,XVII, wanneer Sir EDWARD HAWKE
hem koos , om bevel te voeren over een tocht na de ZuidZee, gefchikt tot het waarneetnen van den overgang van
Venus over de Zon, en het doen van ontdekkingen, in
dat gedeelte des Aardkloots.
Zints dit tydperk, zyn zyne gedaatne dienften te bekend,
om hier opgehaald te worden : en zyne agting klom, naar
bevorderingen , tot eene hoogte , te groot onm-matezyni
door my uitgemeeten te worden. Indedaad, by fchynt
allerzonderlingst gefchikt geweest te zyn , tot deeze Poort
van onderneemingen.. Zyne leevenswyze van jongs af , zy.
ne opklimmingen in den Zeedienst, zyne onafgebrooke oefening, liepen alle zamen om hem daar toe te vormen,
en gaven hem eene maate van kundigheid in zyn beroep,
die ílegts het lot van weinigen kon weezen.
Zyn Lichaamsgefteltenisfe was fierk s aan arbeid gewoon,
en in itaat,om de grootfie ongemakken te verduuren. Zyne maag kon, zonder bezwaar, de ruwi}e en hardste fpyzen verdraagen. Maatigheid mogt in hem nauwlyks eene
deugd heeten, zo groot was de onverfchilligheid, met
welke by zich aan alle zelfverzaaking onderwierp. Zyne
Zielshoedanigheden waren van dezelfde hardvogtige en
ilerke geaartheid , als die zyns Lichaams. Zyn Vert{ and
was kloek en doordringend; zyn Oordeel, in alles wat betrekking hadt tot zyn beroep, vaardig en vast. Zyne
plans waren flout en manlyk, en droegen, zo in het ont.
werpen als in het uitvoeren, blykbaare tekens van een
groot oorfpronglyk Vernuft. Zyn Moed was bedaard en
onverfchrokken; gepaard met eene verwonderlyke tegen
geest , in hachlyke oogenblikken. Zyne-wordighevan
Zeden waren eenvoudig en ongemaakt. Zyne Geaarthek
zon met regt mispreezen hebben mogen worden, als haas.
tig en oploopend , waren deeze hoedanigheden niet verzagt
door goedaartigheid en menschliefde.
Zodanig zyn de omtrekken van cooxs Character; doch
zyne meest in 't oogloopende Charaétertrek was, die onaflaatende voortzetting van, eenig plan, welke niet alleen
zich boven gevaar en ongemakken verhief, maar zelfs de
gewoone uitfpanning niet behoefde. Geduurende de lange
en verdrietige Reizen , door hem gedaan , nam zyn drift en
werkzaamheid niets in 't minfte af. Geene toevallige verlokking kon hem, voor een oogenblik aftrekken: zelfs .die
tnsfchenpoozingen van uitfpanning, welke zomtyds onvermydbaar voorkwamen, en door ons te gemoet gezien wer•
den,
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den , met een verlangen , 't geen lieden , die weeten wat
Zeevaaren is, zeer gaarne zullen willen verfchoonen , baarden hem eenig ongeduld, als ze niet belteed konden worden, om iets toe te brengen, tot liet beter volvoeren zyner ontwerpen.
Onnoodig is het hier voorbeelden op te haaien van de
gelegenheden, waarin hy blyk gaf van deeze hoedanigheden, ffaande de groote en gewigtige onderneemingen door
hem volvoerd. Ik zal my vergenoegen, met den uitllag
dier dienten op te geeven, ouder de; twee hoofdzaakLn,
tot welke zy kunnen gebragt worden , die der Aardrykskunde en der Zeevaard, en deeze elk in een onderfcheiden gezigtpunt plaatzen.
Misfchien ontving geene Weetenfchap ooit grouter toevoegzelen van één enkel Man, dan de Aardrykskunde van
Capitein coox. Op zyne eeerfte reize na de Zuidzee, ontdekte hy de Societéit-ttilhnden, en vondt, met zekerheid,
dat Nieuw- Zeeland een Eiland was; by ontdekte de Straaten, die de twee Eilanden van een fcheiden, en naar zyn
naam genoemd zyn: hy bezogt ze beiden volkomen. Ver
ging hy de Oostkust van Nieuw - Holland na, tot-volgens
nog onbekend; eene uitgef rektheid van zeven Graaden
Breedte, of meer dan twee duizend Enge fiche Mylen.
Op zyn tweeden Tocht lostte by het groot verfchilf'ruk
op, wegens het Zuidlyk gelegen Vasteland: dat Halfrond,
tusfchen de Breedten van 400 tot 700. doorgekruist h-bbende, op eene wyze, die het beftaan van zulk een
land onmogelyk
onmogelyk maakt, of het moest ligt by de P: „•)1 • vn ,
èn buiten het bereik der Zeevaard. Op deeze Rcire ontdekte hy Nieuw- Caledonia, het grootf}e Eiland in de ei der Stillen Oceaan , uitgenomen Ni uw-Zeela :d; het Eiland
Georgia , en een onbekende Kust ,door hem Sandwich- Land
geheeten, het Thule van het Zuider-Halfrond: en twee
Meeren de Zeeën der Keerkringen bezogt hebbende , gaf by
zekerheid aan de oude Ontdekkingen , en voegde 'er de
zyne nevens.
Doch zyne laatfl•e Reize munt boven alle de voorgaande uit, door de uitgeit ektheid en het aanhelang der Ontdekkingen. l3ehalven verfcheide kleine Eilanden in den
Zuider Stillen Oceaan, ontdekte hy, ten Noorden van de
Evennagtslyn, de Eilanden, door hem Sandwich- Eilanden
genoemd; die, door derzelver ligging en voortbrengzelen ,
een uitzigt opleveren, om van meer belanes voor de Zeevaard der Europeaanen te worden, dan eenige andere Ont.
dek;
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dekking in de Zuidzee. Vervolgens onderzogt hy, 't geen
tot nog onbekend gebleeven was van de Westkust vane
America, van 40° tot 700 Noorderbreedte, behelzende ee,
ne uitgeftrektheid van drie duizend vyfhonderd Engelfcl^e
Mylen , hy verzekerde de nabygelegenheid der twee groo.
•te Vastelanden Afga en America, voer de . Straaten tusYchen
die beide door, en nam de kust ,.te wederzyden, tot zulk
eene hoogte Noorderbreedte op, dat hy de onmogelykheid
aantoonde van een Doortocht in dat Halfrond, van den
Atlantifchen tot den Stillen Oceaan , of Oost- of Westwaards. Met één woord , indien wy de Zee van Amur
en de Yapanfche Archipel, tot nog, den Europeaanen geheel onbekend, uitzonderen, heeft by de Waterbefchryving der bewoonbaare Wereld voltooid.
Als Zeeman fchitterden zyne dienften mogelyk met geen
minder glans; zeker zyn ze niet min gewigtig en heilzaam.
De wyze, welke hy uitvondt, en zo gelukkig te werkilel+
de,. om de gezondheid der Scheepelingen te bewaaren,
maakt een nieuwen Tydkring in de Zeevaard, en zal zyn
Naam aan de toekomende eeuwen overleveren , en doen
aantekenen op de lyst der Vrienden en Weldoeneren van
het Menschdom. Allen, die iets weeten van de Geichiedenis der Zeevaard, is het noodloos te zeggen, tot hoe
hoog een prys de voordeelen, door middel van lange Zeereizen gezogt, altoos betaald zyn. De fchriklyke ongefleldheid, welke eigen is aan den Zeedienst, en welker
verwoestingen de tochten der Landontdekkeren uitgemerkt
heeft met omftandigheden, bykans te aanftootlyk om te
verhaalen, zou, onaangezien de onontwykbaare dwinglar4dy, welke zy over de le evens der Zeelieden oefende, een
onoverkomelyk beletzel gebleeven zyn, tegen het voort erten van zodanige onderneemingen. 't Was voor Capitein
coon bewaard, door herhaalde proeven de wereld te toonen, dat de Reizen konden voortgezet worden, tot de
ongewoone lengte van drie of zelfs van vier jaaren, in onbekende ftreeken, en onder alle verwisfejingen van lugtgefeltenisfe, niet alleen zonder de gezondheid te benadeelen , maar zelfs zonder den kans des leevenstydperks in 't
geringfle te verminderen. De wyze op welke by te werk
ging, heeft by omílandig opgegeeven , in een gefchrift ,
geleezen voor de Koninglyke Societeit , in den Jaare
MDCCLXXVI (*).
,

Wat

(*) De Gouden Eerpenniug van Sir GODFRUY COFLEY, werd
hem
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Wat de Bekwaamheden tot zyn Beroep aanbelangt, ik
laat de beoordeeling, des betreffende , Over, aan het oordeel
der geenen , die de meeste bedreevenheid bezitten in den
Scheepsdienst. Zy zullen gereecilyk erkennen , clat het
volvoeren van drie Tochten, zo vol gevaars en zwaarigheids, van zulk een langen duur, en in zo verfchillende
omftandigheden, met een eenpaarigen en gewenschten uitflag, eenen Man vereischten, die niet alleen eene nauw=
keurige kunde bezat van de Zeevaard, maar eer veel bevattend kloek vernuft, vaardig in het uitvinden van redmiddelen, en gereed, om alles, wat de -hoogere of laagere noodwendigheden betreft, te werk te Hellen.
Indeezervoege het getrouwst verhaal gegeeven hebben
geen ik heb kunnen verzamelen, door eigen-de,van't
waarneeming, en uit de berigten van anderen, wegens lien
dood myns altoos geëerden Vriends , als mede van zyn
Charaááer en Dienften, laat ik zyne gedagtenis over, aan
de bewondering en dankbaarheid der Nakomelingfchap;
met Bene droefgeestige voldoening de eere aanneewende,
welke zyn verlies my bezorgd heeft, om myn Naam met
den zynen veréénigd te zien; en om getuigenis te geeven
van die genegenheid en hoogagting voor zyne Gedagtenis,
die ik , terwyl by leefde, hem íleeds wilde en zogt te
betoonen.
Dus verre Capitein KING'S Verlag, van deezen ongeluk
Scheepsbevelhebber. Wy zullen vervol--kigefnuvld
gens gelegenheid hebben ,om In het Uittrekzel der Reize,
een verhaal te geeven van de voornaaml}e gebeurtenisfen
te Owlayhee, na zynen dood. Alleen moeten wy hier nog
byvoegen , dat men onlangs een Gedenkpenning vervaar
heeft, tot gedagtenisfe van deezen grooten Zeeman,-dig
die zyns waardig mag geagt worden. Op de eene zyde
1t at de Beeldtenis van Capitein COOK, met dit Opfchrift:
JAC. COOK OCEAN! INVESTIGATOR ACERRIMt7S ; en met
kleinder letteren, Reg. Soc. Land. Socio Sun. Op de rugzyde, vertoont zich het Beeld van Brittanje, recht overeinde flaande op eene vlakte. De flinker arm rust op een
beeldfpraakige pylaar. Zy houdt de fpeer in haar hand,
haar,
hem te dier gelegenheid toegeweezen. Dr. nE MONCHY te
Rotterdam heeft dit vertaald , en - uitgegeeven , onder den tyt verflag, wegens eenige nieuwe verbeteringen; aangaande de
,niddelen, ter behouding der Zeevaarenden , enz. Zie onze Re dend. Vaderl. Letteroeff.: IVde D. I tie St. bl. 437.
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haar fchild is aan den voet des pylaars geplaatst. Haar
rechte arm firekt zy uit over een Globe, en houdt een zin
aart uit--nebld,'sWroizgendt
drukkende; het randfchrift is: NIL INTENTAN' UM NOSTRI
LIQOERE; en onder het Beeld van fsrittanje — Aufpiciis
Georgii III.
Bovenbefchreeve Gedenkpenning werd gemaakt op koste van de Koninglyké Societeit. Zes Gouden , en ver.
fcheide Zilveren en Koperen, zyn 'er vervaardigd. Over
de Gouden is deeze befchikking gedaan.
Eén aan zyne Groot Brittannifche Majefleit, onder wiens
befcherming cooK zyne ontdekkingen voortzette.
E,én aan de Koning van Frankryk , wegens zyne groote
vriendlykheid , om een byzonderen last te geeven aan zyne Scheepshoofden , om geene vyandlykheid, hoe genaanld,
te pleegen aan de Refolution en de Discovery, de twee
Schepen onder Capitein cooK's bevel; en dezelve, in tegendeel, allen mogelyken byftand te bewyzen , ingevalle zy
hem mogten ontmoeten.
Eén aan de Keizerin van Rusland, uit hoofde van liet
gastvry onthaal, Capitein coox beweezen , toen by Kamskatska aandeedt.
Eén aan Mevrouw cook, zyne nagelaate Weduwe.
Eén om geplaatst te worden in het Britsch Mafeum.
En om in het Collegie van de Koninglyke Societeit te
blyven.
De andere Gedenkpenningen werden verdeeld onder de.
Leden van de Koninglyke Societeit , aan eenige byzondere
Lords der Admiraliteit, en weinige andere Perfoonen van
aanzien.
PROEVE VAN GROEIJING DOOR DR ELECTRICITEIT VERWEKT.

Door den Hoogleeraar MOSCATI.

en neme een groot íluk Kamfer, en plaatst het pp den
Condutnr van een Eleí}rifeer.Machine : de oppervlakte ontvonkt; naa eenigen tyd gebrand te hebben., wordt het virgebluscht en de Conductor gelaaden. TerRand ziet men de oppervlakte bedekt met een foort van Mos, dit neemt eenige feconden toe; doch wordt,fchlelyk ontbonden en in de lugt ver
wanneer de Ele rifeer-Machine in beweeging blv£r.-lroid,
Doch men kan dien kunflig voortgebragten groei eenigen tyd
bewaaren, als men de Eleélri1eer-Machine llii houdt , en het
fiuk Kamfer , na het vyf of zes ininuuten te laaten bekoelen,
onder een glanzen klok plaatst.
Mn}
VI,DJCEI..MEIWaLW.1\UII.
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DE TEDERHARTIBE EN VERGEEFRYKR EOTGENOOTE.

(Uit de Letters t0 HONORIA and MAEIANNE on Various Subjetïs.)
De Hemel verhoede het, dat myne jonge Vriendinnen (indien
zy ooit in den Huwelykenflaat treeden,) eenen I'grgenoot
aanrretlèn geiyk de Heer WILLIAM S—, of, indien dit haar
ongelukkig lot mogt weezen, dan wensch ik dat zy die maate van Goedaartigheid mogen bezitten, welke zyne Vrouwe
betoonde.

Gister vond ik haar zitten , fchreiende by een Brief die op
tafel voor haar lag; en dien zy my vryheid gaf te leezen ;
dewvl wy z9 lang Boezemvriendinnen geweest waren. Ik
doorliep den inhoud niet een viugtig oog ; en kon niet nalaaten een traan van medelyden te laaten rollen over de ongelukkige Schryfiler, die ik vernam eene ongelukkige jonge Dogter te weezen , door den Heer WILLIAM S— , eenige. ;jaaren
geleden, verleid: by welke by twee Kinderen hadt, en die
by nu, nevens de twee onfchuldige wichten, aan armoede en
gebrek overliet. — Ik vond my op de herleezing getroffen,
waarin een tederhartigheid doorílraalde , welke men zeld .
zaam aantreft by Vrouwen , die, tot een fchandelyk leeven
vervallen, meest altoos ,rverhard in de ondeugd en van tedere
aandoeningen beroofd worden. Hoe werd niyn hart geraakt
als ik aan deezen regel kwam. De kleine JAN f aat aan myn
Echoot , vraagt om een (lukje brood; helaas ! ik heb geen krui,nek
voor hem , noch voor enyzelve. Het naafchrift trof my ook llerk:
het was: Gy beloofde my het Schoolgeld voor THOMAS te zullen
betaalen.
Ik vroeg Mevrouw s----wat zy voorhadt te doen P
„ Zulks vordert," zeide de waardige Vrouw, „ geen oogenblik
-

„ bedenkens. Ik zal last geeven dat 'er een voeglyk jaargeld

bepaald worde om het aan deeze ongelukkig verleide uit te
reiken, — en ik zal terllond om de arme Kitidéren zén..
,, den , en alles gereed maken tot hunne verkwikking; de
„ Kinderen van mynen Egtgenoot zullen niet van gebrek kwy„ nLni , •
omkoomen, — terwyl ik in overvloed leef en
in Raat ben hun te helpen." Zy fehreide.
Op dit
oogenblik zondt zy een I3ankbriefje aan de ongelukkige Moeder , en beval dat) de Kinderen met den Brenger dier gifte
zouden te rug komen..
't Waren twee lieve jongens , doch. onbefchryfiyk .^awm gekleed. Mevrouw s— trok hun Benige andere kleederen,
tot dat einde in gereedheid gebragt, met eigen hand, aan ;
zy flonden verftéld, en waren blyde met dien opfchik, gel_yk
zy
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zy het noemden. Zie, zei JAN, welk eenfraaije Rok! --Zie, zei THOMAS , welke mzooije Kousfen heeft die gpede Mevrouwt/
nay _gegeeven! — „ Omnoozele Wichten !" verzugttc Mevrouw
s—, terwyl zy voort voer niet die halfnaakten te kleeden.
Helaas! Schuldige Ouders van uw verlaaten Kroost, welk
„ een dierbaar vermaak derft gy , door uw fchaamtloos ver
zulke inneemd lieve Praaters!"
-„zuimvats
Zo als zy dit gezegd hadt ging de deur open, en de Heer
Wrr,LIAM tradt binnen ; by Mondt verfheld. „ Zie hier," zelde
Mevrouw , „ myn Waarde !" -- Wiens ,ongens zyn dit?
viel by haar in de reden. „ Helaas! (voer "zy voort,)
„ waarom verwaarloost gy, waarom laat gy, deeze Kinderen.
„ met derzelver Moeder bykans van kommer en gebrek om„ komen ? Waarom , myne Waarde , hebt gy my geen berigt

gegeeven van deeze ongelukkigen ? Ik heb een hart, dat,
hoop ik , ruim genoeg is om deeze Kinderen , als myne. eigene, aan te neemen : want zyn liet de Kinderen van myth
„ Man niet ?" IIeme'fche Vrouw! (riep by uit, geheel verrukt
over haare gadelooze edelmoedigheid,) word ik dus berispt
over myne ontrouw, ten opzigte van de benniznnelykfeEgt^genoote
die ilmner be/tondt! 6 , myn Lief! vergeef het my, — snaar
dat is onmogelyk.
Ik ten
Ik zal altoos alleen de uwe
blyven. Doch waar is de onzelukkige Vrouw, die....
„ 1k heb ," hervatte Mevrouw s —, ,,voor alles zorge gedraagen , ik zal haar 's jaarlyks eene genoegzaame fomrne tot
„ haar beflaan toelchikken ; --- vat deeze Kinderen, --„ deeze lieve f ongens betreft, hunne opvoeding zal ik op my
„ noemen." Goede GOD! (fprak de Heer WILLIAM s—,)
dit is te veel! o myn ItnfBIET, welk een zegepraal van Edel,noedigheid hebt gy behaald! Hy drukte haar op 't tederst in zyne
armen, zy leunde op zyn borst, en een ílille traan ontrolde
baar oog.

Te zeer was ik aangedaan over dit ontroerend tooneel, om
de eerfle gelegenheid van heen te gaan niet waar te neemen,
— vol verwondering over eerre Vrouw, die haare Sexe eere aandoet.

DE V E It W Y L I N G.

Eene Chineefche Gefchiedenis.
\ janneer in China eene groote Rivier buiten de oevers treedt,
en eenige flreeken niet Overdrooming dreigt, wordt des.
wegens tyding gebragt aan den Keizer ; by roept de Ryksgrooten byéén, die daar over Redenvoeringen by Redenvoeringen doen, in een zesellenden en opgefinukten ftyl. De grooM ut 2

te
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te zaak is, dat 'er een Dyk moet gemaakt, en een Kanaal
ge raaven worden , om het overtollig water af te leiden: een
itulç, ongetwyfeld vac veel aanbelangs in China; dan Iemand
zou veelligt denken, dat het zelve, nogthans, den geheelen
Raad, en den Vorst ,geen langen tyd zou bezig houden. —.—.
Dit is, evenwel, het geval. -- Wannneer de tydingkwam,
dat de Rivier Hoang-ho zeer hoog gereezen was , bevondt de
Keizer, dat de Mandarynen, over de wateren gelleld, zich
als rechte Broddelaars aanfielden , en dat de Ryksgrooten ,hun
tot byftand toegefchikt , den kostelyken tyd lieten voorby' loopen in het voeren van nietsbeduidende gefprekken, en het
vormen van onuitvoerlyke plans, en terwyl de Vloed dagelyks
booger klom, betrouwde hy de zaak aan AKOU2, zynen eer$en Staatsdienaar. Hierop deedt AKoui eene lange Aan
Keizer, verhaalt hem , wat by ten oogmerke-fprakbyden
hadt. om den inbreekenden Vloed te fluiten of af te wenden;
de Keizer beantwoordde die Aanfpraak; AKOUI vervaardigde
Bene Kaart van de Rivier en de omliggende Landen, en ver
wat by doen zou om de-haldezynMjti'brde
dreigende onheilen af te weeren. Axoul vertrok, en
vervoegde zich ter plaatze des óngeluks; by vondt den armen
LY.YOUItG-KY , en veelen' der Werklieden , druk ti &g en doornat: de eerfte Staatsdiènaar pryst hun by den Keizer aan , op
dat hy hun zou beloonen voor den gedaanen arbeid. —Terwyl dir alles in bewerking was, ontfiondt 'er een nieuw toèval : want een onrustig en bemoeiziek Man , TETCISENG geheeten, tradt te voorfchyn, en zeide den eerften, Staatsdienaar fir
't aangezigt, dat zyn plan van werken geheel ongerymd was,
en niets beduidde, dat het hem, TETCHENG, toekwam het
werk te verrigten, en , in 's keizers naam, te deezer gele
te handelen. Doch TaTCHENG voerde alles zo liegt-genhid,
uit, dat by afgezet en weggezonden werd. AKOUi bragt het
alles te regt; de Vloed tradt binnen zyne oevers, en bevogtigde het Land in Rede van het te verwoesten: de langverwylde zaak liep gelukkig af, en het gelukkig Volk juichte (*).
(*) Memoires concernant les Chimois. Vol. I%.
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VERHANDELING OVER DE WAARE TROOSTGRONDEN
BY TREFFENDE STERFGEVALLEN.

(Vervolg van Bladz. 198.)
I-let welgegrond geloof
-----•---VerIlerkt het kwynend hart in alle droefenis;
Het leert dat hart in 't leed op 's Hemels goedheid bouwen,
En op de wysheid des Almagtigen betrouwen.
VA SN MERKEN,

n 't voorgaande hebben wy aangetoond, welke grondeti
I van
troost en hemoediging, by tref ende Sterfgevallen,
opgeflooten liggen , in de gegronde kennis , en overreedd
bewustheid, van Gods alwyze regeering; --- als mede
dat liet gevoel van de geringe kunde, die wy van zynè
wegen hebben , en waar door wy buiten (laat gefield worden, over dezelve te kunnen oordeelen, ons aanzet, 001
ootmoedig in zynen wil te berusten; — en eindelyk,
dat de overweeging van eerre te flerke gehecht- en ver
,aan ttoffelyke wezens ,waar aan wy . ons te dik--klefdhi
wils fchuldig maaken, dienen kan , om de Goddelyke wegen te billyken, en ons te leeren, niet alleen getroost in
fmart te zyn, maar ook gemoecdigd den Heere te zwygen.----`Vy denken thans, dat zelfde onderwerp te vervol=
gen, en bepaalen onze aandacht, als tot een anderen troostgrond, by Gods onbetwistbaare vrymacht, en onafhangkelyk heftier over alles.
Dit is ongetwyféld cene ryke myn van vertroostipg! —
En , in de daal , de befchouwing van Gods veynnacht, en
onafhangkelyl.hei.d , doet alle zedenkaveling flaaken , ett
onze wysheid zwichten. - Wat wy ook voorgeeven ,
hoe kun(lig wy de zaaken ook beglimpen , welke ípitsvitlá
digheid van geest wy ook gebruiken , — dit Bene, de
veymachtige en nnafhangkelyke God heeft het anders he
haagd, fluit ons den mond, en doet, zo wy anders eenij
Vi. DEEL. AIENuEL\v. No. 1 .
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Godsdieniig gevoel hebben, ons voor altyd Rille zyn , en
kinderlyk zynen weg bewonderen! Hy, -- de geduchte God! doet toch met hee heir des Hemels, en tiet
de Inwooners der aarde , naar zyn welgevallen! — Wie
kan, — 0 ontzettende vraag! wie kan, zyne hand afflaan , en tot Hem zeggen , wat doet g? — Vreest Hem
dan gy ganfche aarde, knielt voor hem neder met beevin.
ge! -- En gy, myne ziel, door zyne hand zo wyfelyk
gevormd, zoudt gy u tegen den Almagtigen verzetten?
zoudt gy zyne wegen beflryden? zyne wysheid niet
beaamen? en u tegen zyne volkomen vrye handelingen u
aankanten ? — neen, dat zy verre! buigt u, voor Hem
in het hof, en valt voor zyn aangezicht ter neder! --En , om zodanig een gemoeds beflaan in ons te verwekken, moeten wy ons geduurig herinneren, dat alles wat
God ons geeft en verleent , -- 't zy voorfpoed, welvaart,
vergenoegen en vrede, — of wel, een liefderyk maan, eene braave vrouw, een gezegend kroost, en diergelyken,
— gefchenken zyn, van zyne milde goedheid, en veymachtige befchikking, waar aan hy ons geen recht geeft,
zo lange het ons goeddunkt, maar daar van Hechts het belier, gebruik, en bezit vergunt, voor zodanig een tyd,
als met zyne onnagaanbaare wyze inzichten, en met ons
waarachtig belang, ftrookt en overeenkoomt. Hy behoudt
dus, om my op deeze wyze meest bevattelyk uit te druk
aan zich zelven de magt , om, ten allen tyden , als-ken,
by dit voegzaam en nuttig oordeelt , ons het gefchonkene
te ontneemen. Dit is zyn Goddelyk recht, waar van by
nimmer, ten onzen behoeve, afgeflaan, maar het zelve
ontegenfpreekelyk aan zich behouden heeft, en van het
welk hy, naar welgevallen, gebruik kan manken. God intusfchen, die volmaakt wys is, en, in alles, het meeste
lint zyner Schepzelen, goedertierenlyk beoogd, handelt
daar mede niet willekeurig, of beneemt ons dat bewind
en beftier niet, dan in gevallen, waar in ons weezenlyk
belang dit noodzaakelyk maakt. Zouden wy dan, die deeze waarheden erkennen, en by wien dezelve altoos leven
gehouden te worden, ons trots verheffen,-digbehorn
als by met ons niet handelt, naar de begeeyte van ons,
veeltyds, wellustig en aardsgezind, hart? — zouden wy
zyn heftier fmaaden, en verachten, wen by ons ontneemt„
't geen ons niet langer tot voordeel, maar integendeel tot
fchade , zonde firekken ? — neen; wy moeten, daar
in, een ootmoedig welgevallen veemen, onzen trotfcheit
fehé.

BY TREFFENDE STERFGEVALLEN.
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fchedel buigen, en ons verwaaten verpand gevangen leiden, en Rille zyn. Berooft Fly ons, oncydig , van onze
Ouders, de Rut en (leun van onze wankelende jeugd; —
fcheurt by een dierb're wederhelft , uit de geknelde liefdearmen van zyne beminde Vrouw; — berooft by ons, van
de Spruiten onzer echt, in ontluikende Kaaren en veel beloovende uitzichten ; -- te midden van dat alles, en
meerder, moet de kracht en overtuiging, van de voorgemelde waarheden, ons in geloof en berustend vertrouwen
met Job doen zeggen : —„ de Heere heeft gegeeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zy geloofd (*)!"
— Prangt u de benauwde boezem; — geeft ze, door
uwe trannen, door billyke traanen van gevoelige droefheid,
lucht! — maar verzacht vooral uw fmart, daardoor, dat
gy uw bekommerd hart veel tot God opheft, en tot Hein
zegt : -- „ Gy, 0 God mynes levens! Gy hebt my
van myne geboorte af , wel gedaan , en steeds met uwe
goedertierenheid omringd; thans treft my uwe hand;
Gy dómpélt my in rouwe, en van wegens myn verdriet ftygt èen Jammerkreet, uit myne ziel , tot u ten hoogert
Hemel op! Dan , hoe zwaar, hoe treffend de flag
2y -, die gy op my doet kootnen, ik onderwerp my gewillig
aan uwen onbetwistbaaren wil, en poog my tegen U niet
te verzetten! — Gy weet toch „ 6 bron van geluk! waartoe het voor my dienen moet, en myn lot is veiligst in.
uwe hand! Ja; dit is my ten troost, dat ik zeker
vertrouwe, dat uwe meéwaarige liefde, uwe gereede hulpe
en krachtdaadigg byftand, my bemoedigen, onderfteunen 1
en , te midden van deezen ramp, opbeuren zal! --- Het ga
dan hoe het wil, Gy zyt, en blyft, de rot(leen van myn
hart, en myn eeuwig deel! --- Al doet gy my wandelen
in een duister dal, ik zal U niet verlaaten, want uw Rok
en ftaf zullen my vertroosten !' i Zo ziet men , dat de
Godsdienst, wen ze van ons onderwerping aan de wegen
vátt de Voorzienigheid vordert, ons daarom geen ongevoeligheid inboezemt, of leert, onze natuur te verzaaken, en
de blyken van zyne fmartelyke roede , door een ongevoelig
g emoedsgefel, te draagen ; .- — want deeze laatfte, als
veeltyds, uit de vaste geheld leid van ons Lighaam , ontfpruitende, kan men zeer wel , zonder eenig Godsdienftig
bezef, hebben: maar dc onderwerping , waartoe de
Godsdienst ons aanfpoort, is leeze, dat wry het deel dat,
God
(*) lob I, vs. at.
Nu
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God ons toedient , fchoon wy het zelve met eene heerende
hand, en een ontzet hart , aanneemen , --- nogtans, zonder
Ilene , zyn heftier of wysheid te befchuldigen , na ons neemen, den drinkbeker die by ons voorhoudt, uitdrinken,
en hem zo Godvruchtig leeren volgen (*). En dit is juist
die gemoedsneiging, waartoe ik myne Leezers, door de voor
aanmerkingen ,heb willen opwekken! — en waar in-gande
zy hoe langer hoe meerder gefterkt zullen worden ,naarmaate ze goede denkbeelden van dit leven vormen, en de dingen ,die daartoe behooren, uit liet rechte oogpunt befchouwen. Sta my toe, deeze bedenking een weinig uit te brei
gepastheid, met betrekking tot het on--den,rzlv
derwerp, waar over gehandeld wordt, aan te tonnen.
Wy zyn in deezen haat op de reize naar de eeuwigheid.
Ons tegenwoordig leven, met alles watous daarin verleend wordt, dient tot middelen , die ons gegeeven worden,
om, door derzelver gepast gebruik, ons op te. leiden, tot,
mitsgaders bekwaam en vatbaar., voor de eeuwigheid te
u.aaken. Wy hebben, derhalven, van de waereld en waereldfche goederen, ffechts dat gebruik te maaken, als nodig is, om ons in deezen (laat te onderf}eunen era te ver],wikken, zonder ons daaraan te zeer te verbinden.
Wy moeten op onze bezittingen niet langer rekenen , dan
voor het tegenwoordig oogenblik, en op het toekoomende
niet vertrouwen;
want het maakt zig vleugelen, en
raakt buiten onze raagt, zonder dat wy 'er op letten.
Wy vereenigen niet in den echt, om altoos te zamen eenen
gryzen ouderdom te bereiken, — om onze Kinderen bevorderd, en zo ver gebracht te zien, dat ze, buiten onze
befcherming, den 13urgerlfaat intreeden , en zelve heitaan
kunnen; — neen, als wy, in het oog van den hemel, hoe
jong wy ook zyn mogen, onzen taak afgedaan, ons werk
verricht hebben, dan neemt Hy ons.weg, fnydt onzen adem
af, en doet het Lighaam tot ftof, en de Geest tot Hem weDeeze befchouwing van ons tegenwoorderkeeren.
dig aanzyn , dunkt ons, is een zeer gepast troostmiddel
wegens fmartelyke Sterfgevallen; -- ten minste, zeer gefchikt, om ons daartegen te wapenen, en Reeds in een bedaarde gemoedsgeflalte te doen werkzaam zyn : — want
dan zullen wy, ieder oogenblik, welk God ons by elkanderen op deeze waereld fpaart, aanmerken, als een nieuw gefchenll
(*) Sherlok , Verb. over de Godd. Voorz, 9de Hoofdituk ,
bl. 633 eis volg. heeft dit Stuk breeder uitgewerkt.
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fchenk zyner goedheid , waar van by ons in het volgende
berooven kan; -- en dit werkend gevoel, van de onze
moet in ons hart dank--kerhidvanltomfche,
baarheid verwekken , en ons, aan niets , dat op de waekeld is, zo vast gehecht doen zyn, dat wy het niet gaarne aan de Godheid , op den wenk van zynen wil , weder
zouden afflaan. 1)e Gedachten, — „God, die alles mag.
tig is, kan my dit oogenblik, myn Man, Vrouw, Ouders,
kinderen , gezondheid, goederen, vermaaken en genoegens , doen ontbeeren ," moet natuurlyk , een heilige
vrees, en een eerbiedige onderwerping, in ons hart, voor
hem, doen opryzen, en ons van al het vergaugkelyke los.
manken.
Intusfchen verkeeren de minde Menfchen
op deeze wyze!
Zyn wy gelukkig gehuuwd, wy
hoopen, wy wenfchen vuurig, zonder de Goddelyke oog
te neemen, en ons, als afhangkelyke-merkniafchouw
Schepzelen, gehoorzaam daaraan te gedraagen , zamen te
leeven, zo lange de Menfchelykheid immer gedoogt, en elkanderen niet dan fpaade te verlaaten.
Deeze zucht
Is , wat het gezellige leeven aangaat, wel natuurlyk en redelyk;
maar ze heeft dit gebrek, dat men ze al te hevig maakt, en elkanderen befchouwt , als eer. eigendom ,
dat , niet voor weinige Ronden , maar voor eenen ,geruimen
tyd, zeer zeker in onze handen gegeeven is , en welkers
eindelyke beflemming, de zalige ont}erflykheid, wy uit liet
oog verliezen. En hieraan, nochtans, — aan de gelukkige eeuwigheid! moet de natuurlyke genegenheid en liefde
geen afbreuk doen, zy integendeel moet daar toe bevorder..
lyk zyn. Immers! hoe tederer men elkanderen bemint,
hoe hartelyker wy begeeren zullen , gezamenlyk te deden,
in het onbefchryfelyk geluk van den Hemel; — en deze
krachtige begeerte zal ons noopen, daar toe de voorgefchretven middelen te gebruiken, en aan te leggen.
Hebben wy een gezegend kroost , onzer liefde dubbel
waardig;
wy beraamen ras, in onze vooruitloopende
denkbeelden, waar toe die, en weder deeze, op te leiden,
hoe ze in de waereld groot te brengen, en
welke middelen aan te wenden, om hen, met luister, een
grootfche rol, op dit ondermaanfche toneel, te doen fpeelen. 't Is waar, de troetelende vleiery, --- de aanhaalige
praatzucht, --- de hartinneemende zachtheid, buigzaam.
heid , gehoorzaamheid, aanvalligheid, vernuft en geest,
— dat alles verbindt onze harten aan onze telgen, zo
dat wy dezelven befchouwen , niet als een gellacht voor
Nn 3den
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tien hemel gefchikt, dat God jolig, in eene tedere Jeugd t,
daar toe kan opeif hen, maar als Schepzels, enkel tot ons
vermaak in de waereld gebracht, en in vergelding van wel
alleen voor hunne tydelyke bevordering en wel-ke,wy
alle moeite te doen hebben. Is het nu wel te ver-ftand,
ons oog , en hart, de zaaken zo befehouwt,-wonderu,
dat wy diep gewond, en ern(tig getroffen worden, als de
Almacht ons, onverwacht, fpoedig, onze Wederhelft, of
Kinderen, ontrukt? --- wat troost blyft 'er in dien iaat
over? -- wy misten, naar onze kortziende oogmerken,
alles! -- onze verwachting is afgefneeden, en onze ge.
vormde ontwerpen leggen in duigen! Hoe bedaard
zou niet, integendeel, onze Geest zyn ,waren wy fleeds gewoon, dagelyks, te denken: „ Ik, myne dierb're
Wed.rhelft, myne braave Ouders , en myn lieve Kinderen,
wy allen zyn bezig met de woeflyn deezer waereld te doorreizen, naar een land van volmaakt geluk, van ongeftoorde
blydfchap, zonder dat wy weeten , wanneer wy de have
blyde inzeilen, en verheugd aldaar aanlanden zullen, ---of, dat het ons bekend is , hoe lange wy elkanderen vergezellen, aanmoedigen, en opwekken zullen. De zee
van rampen verheft wel eens haare bruifchende golven, -maar, deeze Storm bedaard zynde, genieten wy ook weder, Be
aangenaame ftilte, en vredige rust. Dan , noch het-ne
eertte fchrikt ons af, -- noch het laatfte verfaaft ons aan
malkanderen, of aan de waereld: — onze uitzichten zyn
betlendig op de eeuwigheid gericht, dit is het doel
waar naar wyaagen, het oog punt waar uit wy alles aan haagt het God onze vereeniging lange te
zien. Be
doen (land grypen, dat zal te meer onzen yver ontvonken,
ons onzen weg met lust doen vervolgen, en dankbaar voor
hem doen leeven, Dan, verkiest zyne wysheid dit anders,
-- zyii wv niet te gelyk ryp voor den Hemel, en ontneemt
by ons , daarom ,de een of ander onzer reisgezellen ,
wy zullen den Heere zwygen, — 't is toch het zyne, en
by heeft aller adem in zyne hand, --- ons oogenblikkelyk
aanzyn hangt enkel van zynen goedertiernen wil af.
1-Joe gy het dan fchikt, 6 God! altoos zullen wy een wel
ll en in uwen weg neemen, en geloovig vertrouwen,-geva
dat Gy handelt, overeenkomftig ons meeste belang.
Doet gy ons immer een opzigt behoevend Kroost, of eene
Weduwe, die onderíteuning en byttand nodig heeft ach
ze, aan uwe Reeds waakende-terlan,—wydg
voororge , aan uwe bereidwillige otttfermiiIg 3 op,
---

-
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wy beveelen ze aan uw liefderyk toezicht, en Almachtige befcherming, en vergewisten ons, dat gy hen
vereischte nooddruft, en het geen tot hunne tydelyke behoeften nodig zyn zal, verfchaffen zult, -- dat gy hen
nimmer zult begeeven noch verlaaten." Dit is de getteldheld, die uit de rechte befchonwing van den aart van dit
leven, en van de tydelyke goederen, gebooren wordt. Zy
is recht gefchikt, om, in alles, wat ons immermeer overkoomt , ons wysheid en troost te verfchaffen : --. en,
daarom, pryzen wy dezelve, ten flerkflen, aan.
'Er blyft ons nog overig een voornaanae grond, waarmede wy ons by fmartelyke Sterfgevallen vertroosten kunnen, ten befluite in aanmerking te neemen, de gelukkige
verwisfeling, namentlyk, van den afgeftorvenen, uit een
(laat vol jammer, in dien van nimmer eindigende heerlykheid, of wel , het gegrond vertrouwen, dat onze
Vrienden zalig gestorven zyn.
Dit is zeker geen troostmiddel van een algemeen gebruik:
om dat allen , die Herven, geene gemoedigde hoope geeven, dat ze ontflaapen, om, door den dood,
de eindelooze zaligheid te aanvaarden. Veeltyds, echter,
kunnen wy daar van, niet dan onzeker, oordeelen, en 't
is in die gevallen het beste, ons oordeel op te fchorten,
en het eeuwig lot onzer overleeden vrienden , aan
de beflisfing van God, die alles weet, over te laaien.
Hoe -gelukkig, intusfchen, zyn zy niet, die een goeden
grond van vertrouwen hebben ,dat hunne vrienden by God
1eeven, en in z y ne Hemelfche nabyheid verkeeren!
zy, in de daad, hebben alle redenen, zich, wegens hun
verlies, te troosten! --- en, die dit niet gevoelt, heeft
geen bezet van hemelfiche wellust! Al is het dan, dat wy
op deeze waereld, wat onzen uiterlyken (laat betreft ,veel
'erliezen en ontbeeren moeten, ---- dat alles is, indien
wy geloovig vertrouwen, in God dubbel weder te vinden;
die ons lief en dierbaar wa---^-- onze vrienden ,
xen, wien wy hartelyk het hoogfte toppunt van geluk toezyn ,uit den kring hunner waereldfche
wenschten,
vrienden., overgeftapt, in een onbegrypelyk verhevener gein den rei der zalige Troongeesten , en
zelfchap,,
reeds voor hun geftorven Heiligen !
Ze misfen dus
niets aan ons, — niets aan deeze benede waereld!
Bevryd , voor altoos beveyd, van ramp en kruis , genieten
zy verzadiging van vreugde, en liefelykheden aan Gods
Nn 4
reel-
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rechtehand eeuwiglyk ! --- Als wy dit bedaardelyk in.
deu,1,en ,
als wy daar over , niet eene ingefpanne
aandacht, peinzen,
dan verliest onze denkingskracht
Verzadiging van vreugde! welk
laar vermogen !
een f}aat daar dit te vinden is!
op deeze waereld
zoeken wy het te vergeefsch!
onze begeerte gaat
wel daar naar uit,
door opeenflapeling van aangenaamheden , blydfchap , en vermaaken,
trachten
tiny het wel te vinden,
maar altoos worden we te
leur geleld,
en nimmer zyn we voldaan, nooit
verzadigd!Dan , in den hemd!
heerlyke
Gelukttaat ! in den Hemel, daar zal de begeerte van
onzen Geest vervuld, -- daar zal onze zucht, ons brandend verlangen, volkoomen voldaan worden! Wy
gunnen dies gaarne dat vroeger genot , onzen vrienden!
Wy troosten ons over hun lighaantlyk verlies ,
uit hoofde van het voortreflyk geluk, dat hun te beurt gevallen is, en hoopen hun eenmaal weder te vinden, en
onaffcheidbaar.by hen te zyn ! -- Is dit niet grond onze verwachting, — dan wykt de akeligheid des doods !
dan treeden wy, met gemoedigdheid, de fombère begraaf
onzer vrienden in! geen kille fchrik, geen-platzen
beang(he verbeelding, houdt ons af van dien omtrek, waar
hun koud gebeente rust , en hun floflyk overblyfzel bewaard wordt! Wy bezoeken dan hunne Graven ,
met dat genoegen , dat de 1tillé herdenking van hunne deugd
en Godsvrucht, in ons hart, doet ontftaan 1 Eene
zilte traan ontrolt wel ons oog, — een onmerkb're zucht
ontflipt wel den overf}elpten boezem; maar beiden zyn ze
alleen de blyken van die gemaatigde en gepaste gemoedsbeweeging, welke eene aangenaarne aandoening achterlaat.
Hier by, verheft zich het geloof van een waar Christen,
en hy, deeze eenzaame , van waereldlingen gevreesde, maar
voor hem , bevallige verzamelplaats van dooden, verlaatende , roept uit: „ rust hier,. gering overblyfzel,
myn 's waarden vriends! onder de al bewaakende voorzorg ,
van uwen Verlosfer; veilig!
eenmaal zult gy, door
de verdienften van zyt Lyden, en de kracht zyner Opflan.
ding, voor de eindelooze eeuwigheid, heerlyk verryzen!
cn ik zal, door geloof in hem, ónflerfelyk, onverderfelyk,
opgewekt, altoos, en zonder einde, met u, in de geluk,
zaligheid van den Hemel deelen, en den lof van God on.
-- - --

-

--

ophoudelyk vermelden,"

'k zul

XIY TREFFENDE STERFGEVALLEN.

5^3

'k Zal in dat vlekloos hemelhof
Voor U, voor U ! de reine (naaren,
G Middenpunt van allen lof!
Met duizend duizend Englen paaren.
Daar zal uw Glans, uw Majefleit,
Uw Eer my eindeloos verflinden,
Om in uwe Algenoegzaamheid
My zelven eind'loos weêr te vinden.

fi Aarde! weemlend Stof! verdwyn —
Myn Goël! zuil van myn vertrouwen!
'k- Ben Mensch ! —'k zal eens een Engel zyn
'k Zal eens Gods aangezicht aanlchouwen (*)!
Dan, mogelyk denkt. de een of ander myner Leezeren ,dit
middel, hoe vermogend, werkt alleen in Godsdien1 ige gemoederen, en verligt derhalven onze tydelyke finart niet.
Doch hier op antwoorden wy, met betrekking tot
het geheel, dit weinige: — dat indien iemand, in een
der voorgeftelde gevallen, vertroosting begeert, by ze by
God moet zoeken: — dat is te zeggen, dat 'er geene andere bron is, waar uit waare troost voortvloeit, dan alleen
uit den Godsdienst.
Daar is alles , maar buiten
denzelven niets, te vinden.
En die ongelukkig genoeg is , van In aardfiche in uïterlyke troostgronden , te
berusten, zal al zyne hoope te leur gesteld vinden, en
hoe langer hoe troosteloozer worden.
Dat dan de Godsdienst ons allen befliere en onderfleune!
-- ontzeg ons , 6 God! nimmer zyn' krachtigen invloed!
Laat by ons, in alles,, voor al in de tretfendile ongelegenheden van ons leven, byllaan en helpen ! ons leiden, randen en vertroosten! en zo, ons te vreden en wel
alle uwe wegen en handelingen maaken!
-gemodin
B,
(*) Ode aan God, door den Heer R. Feith, voorkomende
lii het Ode Deel van de Taal- en Dichtlievende Oefeningen
van het Genootfchap., ter Spreuke voerende .
Kunst word
---

itor arbeid verkreegeiz.
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HET UITWENDIG GEBRUIK EN NUT, VAN WIT RATTE KRUID , ALS EEN NIEUW HULPMIDDEL TEGEN DEN
KANKER 1,N HET AANGEZIGT. Door den Heer
BERNARD (*).

die onlangs te Parys overberoemde
D
gleden is ,bezat een hulpmiddel tegen den Kanker (NoFRERE COSME,

li me tangere) in het aangezigt, welks nut hy, zo wel als

de Heer BERNARD , die het uit zyne Schriften bekend
maakt, gelyk ook de Heelmeesters ESPIAGD te Soisfons,
BERGERET te Parys, en meer andéren, door veelvuldige
ervaring , bevestigen. FRRRE cosm s is zelf de
Uitvinder van dit middel niet; maar heeft het, voor goon
Livres, van den Heelmeester CHOUET, gekogt.
De hoofdinhoud van dit middel is wit Rattek.ruid. —
Meii

(*) ournal de Medec. 1782. Mars, p. 256.
De Heer
dit gebrek, den Kanker des aangezigts, anderen
noemen het Huid - Kanker, om dat het doorgaans uit een klein
en getergd huidknobbeltje, meest aan de neus, koon of wang,
ontflaat, en eerlang, eerst de huid, daarna de (pieren, ja ook
het geheele oog en de halve zyde des aangezigts, langzaam,
dat is'., in één, tien of meer Jaaren, wegknaagt, zonder na de
gewoone in- of uitwendige middelen veelal te luisteren, en
zonder byna eenige merkelyke ongefteldheid in het geheele lichaam aan te brengen; Trekkende aldus tot een klaar bewys,
dat dit gebrek een plaatslyk gebrek is , waar in het lichaam
geen of althans weinig deel heeft. Ook is her by den waaren
Kanker der lippen,- enz. zeer gemeen, dat de naby gelegen
klieren zwellen, en in denzelfden Kanker, veranderen; echtet
kan ik my niet herinneren, dit ooit , by den zogenaamden Kanker des aangezigts, gezien te hebben. Nog klein zynde, laaten
1zig deeze zweeren, fomwylen, door een drukkend Verband,
gemaklyk geneezen, het geen van den waaren Kanker niet geed kan worden. -+- Eén en dezelfde Lyder ,met dit gebrek, vertoont, by ons in Neêrland, zig fomwylen aan meer
dan 20 of ;o Hoog en minder geleerde Heelmeesters, terwyl
hy, naar de kunst behandeld, niet geneezen en niettemin vry
oud word. Kortom, ons ontbreekt Bene volledige befchryving
en behandeling van dit gebrek, die ontwyfelbaar, in iets, zeer
eenvouwigs bellaan zal. Wenschlyk ware het, dat de
Heer aERNARD eenige an zyne geneezene gevallen omftandig
had befchreven. Wy geeven hier het voornaame van zyn
Verba :', op.
BERNMW noelht
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Men zou, zegt de Fleer BERNARD, kwalyk doen, wanneer men dit Vergift al te zeer vreesde. Voor eerst, om
de kleine menigte , welke dit Voorfchrift bevat. Ten tweeden, word het Rattekruid hier flegts uitwendig, en met
andere dingen gemengd, gebruikt , door welk men het
zelve, naar goedvinden, verzagten kan. Intusfchen behoort tog het navolgend Voorfchrift overanderd te blyven, en de Heer BaRNARD heeft, federt negen f aaren, dat
by 'er gebruik van gemaakt heeft, het zelve aldus ge
oude verzweeringen aan de bee--bruikt,ehalvnyg
nen, waar by by het mede met voordeel heeft aangewend.
Menfchen .die geen Geneesmeesters zyn , behoeven aldus voor dit middel niet bevreesd te wezen, nadien de Genees- en Heelmeesters het Rattekruid reeds van
overlang met voordeel gebruikt hebben; en, door kundigen aangewend, even zo min als veele andere, misfchien
Kerker Vergiften , die echter met nut gebezigd worden,
kan nog zal iladeelig zyn.
Diet Voorfchrift is aldus:
Neem, door koest bereid, Vermillioen, een half lood;
Asfche van verbrande oude Schoenzoolen, achtgrein(*);
Drakenbloed (Sanguis draconis), twaalf grein;
Wit Rattekruid , veertig grein.
lVryft alle deeze dingen tot een fyne poeder, mengt
ze daarna in een glaazen of íleenen Vyzel, waar na het
mengzel in een glas , ten gebruike, bewaard word.
De wy ze , om dit poeder , by Kankerachtige verzweeringen
(ulceres Cancreux) in het aangezigt, te gebruiken, fchoon
het ook by andere gebreken dienen kan, beftaat hierin:
nadien dit gebrek doorgaans een plaatsgebrek (der
htiid) is, by welke de geheele masfa der vogten niet is
nangeftoken (Le vice est en general local), zo moet men
nogthans , zo veel mogelyk, de Lyders een melkdiëet
doen Houden , en, voor het uitwendig gebruik des poeders; één- of tweemaal doen purgeeren. By het
gebruik des poeders, gaat men op deeze wys te werk:
Men mengt een weinig van hetzelve, in een por
kopje, met eenige droppelen water, en-celinofgaz
met
(*') Misfehiec vraagt men, wat acht greinen Asfche van ver
oude Schoenzoolen in dit Voorfchrift doen ? maar dezelf--brande
de Vraag zou men , met het zelfde regt , van het Vermillioen
en het Drakenbloed kunnen doei.
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net een penceel tot een, niet al te dun, fmeerzel, op
dat liet 1{attekxuid niet naar den grond zakke, en op
den grond of den rand der verzweering ongelyk verdeeld
worde, waar uit eenig kwaad zou kunnen ontftaan. In deeze fineerige masfa, wel vermengd , doopt men het
penceel, en daarmede befineert men de geheele verzweering, ter dikte van een dubbeltje (piece de fix liards).
De zweer, als ook deszelfs omtrek i behoort vooraf van onreinheid gezuiverd te zyn, hetwelk bekwaamlyk
gefchied, wanneer men, een dag vooraf, dezelve met eene weeke Zalf of pleister, als by voorbeeld, het onguent
de la Mere , bedekt heeft. - Men befmeert op de
bovengemelde wyze de geheele zweer, als ook derzelver
randen, waarna men het geheele deel met fyn gefchaafde
Eiken zwam (Agaric de la Claêne), Spin rack , of liever
de Bysfus (*) , die aan oude Wynvaten hangt , bedekt.
Ik verkies (zegt FRERE BERNARD) deeze Plant voor het
Spie-rach en de Eiken-zwam, om dat ze zwart of donker bruin is, en aldus de bekende zwarte Ciers-pleisterijes naby komt. Welk van deeze drie dingen men
ook op de zweer gelegd heeft, bevogtigt men dezelve ge
Vingeren of een Spatel, met-helna,tzydor
eenige droppelen water, op dat het een en ander te zaInen droog, en tot één korst worde, welke korst doorgaans vry vast zit, en niet, als met de korst, door het
middel zelf veroorzaakt , afvalt.
De Lyder, op deeze wyze verbonden , zegt men hem, dat
hy,in en rondom de verzweering, ras pynlyk zal worden,
en het aangedaane deel ontíleeken en zwellen zal , dan hie_
over behoort by zig niet te bekommeren, wyl de zwelling
doorgaans naar eenige dagen verdwynt, vooral, wanneer
de korst begint los te gaan, en dit gefchied meestal ge
17 of 20 dag, na het gebruik, des middels,-hel,dn
wanneer men de fcheiding met de hand kan helpen. Daar
na legt men over de zuivere vlakke zweer of wonde, het
zogenaamde Empl. Norimburgenfe, het welk dagelyks ver
-nieuwdor,tylmevzwring,dleotrek, zuiver houd. Op deeze wyze poogt men de
zweer te bevellen , dog zo de groei van weelig vleesch dit
verhinderde , bedient men zig van gefchaafd droog linnen ,
of, naar omtlandigheid, van den helfchen {teen, enz.
zo
(*) Bysfus Cryptaruzn vel Rysfus Capillata perennis Cineria,
tei,ac, rupi iwiata. LINNET. System. planttrun.
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zo men op deeze wyze geen volkomen geneezing. erlangt,
moet het bovengenoemde middel voor de tweedema"al ge
worden, Waardoor, gelyk ik, (zegt FR.ERE sr:R--bruikt
NARD) dikwyls in myne Konstoeffening gezien heb, een
volkomen geneezing van dit onaangenaam, en helaas! onder het Landvolk dikwyls voorkomend , gebrek volgt.

24isfve aan de Schryvers der Algemeene Vaderlandfche
Letteroefeningen.

Wel Edele Heeren !
WE. onpartydigheicl., welke het voornaame kenmerk
is van lofwaardige Tydfchriften, zal, hoop ik , de. nevensgaande Stellingen , wel willen plaatfen in uw Maat.clwerk, om te dienen tot een tegengift, tegen de beoorreeelinge van de Prcecepta Medicinal Praêicce ,van mynen byzonderen Vriend, den Heer Profesfor N. G. OOSTEMDYK ,
,Vansz. in de Alger.ieene haderl. etteroef. VI D. bl. icy;
door het voldoen aan welk myn verlangen, ik vertrouuwe
bevestigd te zullen worden in de hoogachting, niet welke
ik ben,
UWE. Dienstvaardige, fchoon
onbekende , Dienaar,
C.V.
I.

Hy heéft het voorzeker mis, die uit het Ijle Hoofddeel,
de igde §. der 1nfiit prax. medic. van Profesfor OOSTER-.
DYK SCHACHT, opmaakt, dat die Auteur de fuelheid van
de -pols voor een uitwerkzel van de Koorts houde: inimers by weet niet wel te onderfcheiden, tusfchen auéta
circulatio, en aufta Pulfus frequentia.
Het. is niet ongerymder te ílellen ; dat eene hygerica,
welke door gemoedsbeweeging eene fnellere pols bekomt,
de- Koorts hebbe, dan dat zy door dezelfde gemoedsbeweeging aan het hoesten of hikken raakende, fchoon ook
maar voor een korten tyd, met 'convulfive beweeg ing ge
-kweld•
worden.
3.
Een kwaadaartige Zenuwziekte , in welke de pols, van
fuel-

,
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beider, traag wordt, wordt, van Koortfig, niet Koortpg,
uit loofde van de verandering , van een of niet nood
althans niet altoos geduurend toeval , dier-zakely,of
Ziekte.
4•
Al wie uit de eertte beginzelen der Pathologie heeft leeren verftaan , dat koude vogtigheid van de Athuwofpheer,
her verzuim van lichaamsoefifemng, droog en taay voedfel,
zeer nadeelig zy aan de gelukkige uitwaasfeming, zal van
zelf begrypen , wat 'er te denken zy van de Rheumatissnus Scorbuticus.
5.
De Podagra ,4tonica van CULLEN moet niet verward
worden met de Rheumatismus.
6.
kwaadaartigheid
zy, is het zeker onopgeen
Zo het al
lettenheid , het geen dus opgegeven wordt. „ Scorbuti„ cur , (Rheumatismus) postulat leniora cathartica , vel
„ emetica Sudorifera, pramisfis attenuantibus antefcorbu„ tica, balnea," uit te leggen, als of 'er in de Scorbut,
altoos cathartica emetics, p: misfis attenuantibus, aange•
preezen wierden.
7•
Nooit is liet iemand in den zin gekomen, dat de Lumbago
rheunzatica, altyd, als inflammatoir moest behandeld worden.
8.
Eene aanhoudende weezentlyk phrenitifche ylhoofdig.
heid, met aanhoudende korte en gevaarlyke Koorts ver
moet van ontfleeking der inwendige deelen van het-zelid,
hoofd afgeleid worden , zo men niet verfchillende denkbeelden onder elkander verwarren wil.
9.
De Watervrees , welke op de beet van een dol Dier
onttlaat , is toe te fchryven aan vergif , door dat Dier
medegedeeld.
10.

Men kan niet ontkennen , dat de Pleuritis onderfcheiden
wordt in veranz j'vur.'arra ; in wat meening dit gefchiedde , of deeze by alle dezelfde zy, of deeze onderfcheiding

Zvi I S s I V^.

ding te recht gefchiede, dan te onrecht, is een gantsch
andere zaak.
II.

Uit het eenvoudig voorliel van de onderfcheiding, van
de Pleuritis in veram & fpuriam , volgt even weinig ,
dat beide op dezelfde wyze moeten behandeld worden,
als uit de overige verdeelingen zonde mogen hetloten worden , dat Pleuritis idiopatica , epidemica, benigna , moet

geneezen worden, even gelyk fympathica, fporadica, ma-

ligna.
12.

Wanneer 'er , na het voorbeeld der Befchryvingen der
Natuurlyke Historie, eene regelmaatige fchikking opgeleverd
zal zyn , van zulken aart , dat dezelve gantsch vry van
alle onderstelling en verzuiming, en alleen gegrond op getrouwe Waarneemingen , in zig vervatte Clasfen , Geflachten en Soorten van Ziekten, welke elk kenbaar zyn door
hunne zeekere, duidelyke en volledige merken , zo als dror
Profesfor GAUBIUS, in zyne Inft, path. medic. SC $ o. VoO,rge[l:eld is , dan zal het eerst de tyd zyn voor daartoe
bekwaamen en bevoegden, om te oordeelen, of dezelve
tot Academisch onderwys gefchikt zy.

Tot een Naberigt op het plaatzen van dit Stukje dient y
dat wy, uit waare hoogagting voor den Hooglecraar oosTRRDYK, deeze t'zaamgeraapte Stellingen gaarne- opgedrukt
hadden gelaaten , om dat het ons toefcheen , dat zyn
Hooggeleerde zeer weinig, of liever niet, met zeik eert
Advocaat gediend zou zyn; indien niet de vrees van partydig te fchynen ons daarvan had wederhouden, en integendeel had doem betluiten , om het verzoek van den
Brieffchryver in te willigen.
Wy oordeelen het onnoodig daaromtrent iets verder aan
te merken ; des kundigen zullen ligtlyk niet ons begrypen, dat de verzamelaar deezer Stellingen geenszins de
Man is, om ex tripode te fpreeken ; waarom wy hein in
den fchuilhoek, waarin by zig verborgen houdt, nier zyne Aphorismi gerustlyk zullen laaten zitten. Alleen
moeten wy , by deeze gelegenheid nog, eantnerken, dat-lyk
wy tot ons leedweezen gehoord hebben, hoe zomnmi;yen (inze recensie van de Pr. cepta Medicine Pra icw, van den
fJoo-
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Hoogleeraar OOSTERDYK aan zettere partydigheid hehbetl
willen toefchryven, waaraan wy ons egter ten eenemaal
onfchuldig kennen. Wy betuigen openlyk voor dé
verdieníten van deezen Leydfchen Hoogleeraar de volkomenie hoogagting te hebben, en dat onze gemaakte aan
kingen , omtrent de eene en andere delling van den-meE
Hoogleeraar , uit géene andere Bron zyn voortgekomen,
dan uit eene zuivere liefde tot de waarheid, en ter bevorderinge van waare kennis in de Geneeskunst. En wy ver
dat zyn Hooggeleerde, naar zyne gewoone en-trouwen,
edelmoedige denkwyze, het ons niet ten kwaade duide,
indien wy omtrent het eene en andere Leerl}uk anders dan
zyn Hooggel. gedagt hebben: terwyl wy ten allen tyde gereed zyn, om ons door overtuigende bewyzen ,en ,liet door
Magt/preuken, van de ongegrondheid onzer grondllellingen
te lasten overtuigen.
-

PROEPNEEMING OM HAGEL VOORT TE BRENGEN.

Door CORNELIUS• IsEREEoOM, Med. Dof. te Anifierdam.
men niet altoos op het getuigenis der Schryvers, over
Ddeatwanneer
Natuurkunde, kan Haat maken, is des te meer jamde opgegeven Proefneemingen niet overal,

nler,
en op heeter daad by eiken Letterarbeid , kunnen herhaald en
onderzogt. worden. Het valt voor, een Natuurbefchouwer
gereeder in 't oog, wanneer daarby Redeneeringen gevoegd
worden, die men aan Algemeene Grondbeginzelen kan toétzen , om derzelver meerdere of mindere ongegrondheid in 't
oog te doen loopen. Zodanige zyn de breedfpraakige gevolgen, die men uit de Proeven van den Heer QUINQIET,
om Hagel, enz. door middel van de Eleél'riciteit te vormen, (te vinden in de Alg. L.etteroe ffeningen, Vlde Deel, N.
i. p. 17-19 -) heeft opgemaakt. Ik laat de waardy deezer
Proeven, die veelal mislukt zyn, aan het nader onderzoek'
der Liefhebberen over, maar ik ben in. (laat om onwederfpre,
kelyk te bewyzen, dat de Hagel, zonder tusfchenkoming der
Elehriciteit , dadelyk kan g vormd worden, en derhalve
eene geheel andere oorzaak heeft, in zo verre, dat het vormen der Harel, uit eenvoudiger beginzelen , en met den eenvoudigften Toeftel kan gefchieden. Ik • voor my, verwacht
van deeze uitvindinge zo groote bevordering niet, om daar.
over
,
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over juist uit te roepen : zet den nzensch tot het toppunt opgeélommen , om het geheim der natuur te ontdekken , enz.
Laat, in een bakje, vol gemeen water, cenige druppels
Tiuctura Myrrha: vallen , en dit vocht bevroozen zynde,
zal men op de oppervlakte van het Ys behendig Benige
Hagelkorls vinden. Voorts bevriest het Ys zelve niet in
een eenvormigen klomp, maar in laagen , zodanig, dat ik
hetzelve deswegens geoordeeld heb, Glacies fcisfilis, of Gom ys, te mogen noemen. Te weeten, Gladesfcisfilis,om dat
dit Ys op 't gezicht voorkomt, als in langen iplytbaar te
zyn , en Bom -ys , hoedanig men noemt alle Ys , welk ceninige ledige ruimte onder zich heeft. Ik heb opgemerkt ,
dat ieder Hagelkorltje aan de oppervlakte van mynBom-ys
vast was, door middel van een Pedunculus of dun teder Heeltje; edoch, welk op de mintle beweeging van het
Bakje brak, zodat de Hagelkorl afviel , en aan andere 1 Iagel, gelyk een Ey aan een Ey., gelyk was. 1)e Hagel, noch
aan 'het Ys vastgegroeid , kan dus niet oneigentlyk als een
Ysbloempje in een Kruidkundigen, of noch nadruklykerin
een Scheikundigen, zin, als een Flos Glaciei, befchouwd
worden. Door het vergrootglas befchouwd , betlaat ieder
Hagel uit een verzameling van ronde witte bolletjes, die
te zamen een kort uitmaaken. De fmaak der Myrrhm is
daar duidetyk in waar te neemen. De grootte is onder
-fcheidn,
doch doorgaans als van een waterdroppel.
Nu koom ik tot de oorzaak van het Verfchyiizcl. Ik
denk juist niet , dat de Myrrh volflrekt noodzaaklyk is
om het Ys op de gezegde wyze te doen bevriezen, maar
alleen de Wyngeest of eenig ander Phlogiston. Door de
koude wordt de Geest uit liet water gedreeven; wy zien
daarom, dat het Ys doorgaans bezet is met lugtbolletjes
en bobbels, die op her tyciftip der bevriezing weerhouden
worden, en natuurlyk hora -ys vormen. Even gelyk het
natuurlyk Bom -ys ook geboren word; wanneer liet noch
onbevroozen water daaruit wegloopt. Sneeuwwater en Zeewater leveren daarom niet gelyke koude brosicher Ys op.
De uitdryving van de Tinctura Myrrh a: reeft dus ons
Glades Scisfilis veroorzaakt. Maar het valt mneijelyker,
om te verklaaren , hoe de Hagelkorls daarop in ccnen nacht
vriezen , en wel by my Heeds in een befloten vertrek. Ik
weet daarvoor geen genoegzaame gisting te vinden , in de
uitwaasfeming van liet water, die op het ongenblik der
bevriezing gefchied. Dc damp , bezwangerd niet \\'evngeest, zoude dan in vasten Hagel veranderen? en hitter
VI. DEEL.NEINGLLW. tv O. 12.O o
fuiaa-
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fmaaken, daar nochtans de Myrrhe zelve niet mede in de
lugt kan vliegen'? Dit fchynt wat ongerymd. Zie daar ons
reeds tot een toppunt opgeklommen , van waar het onmogelyk
is om dit geheim der natuur te ontdekken. Die in Raat was
om de Eletriciteit hier, als oorzaak ,te pasfe te brengen -,
zoude ik inderdaad als een grooten Apollo begroeten. Ik
nneene genoegzaam betoond te hebben, dat, zonder eenigen
Ele&ifchen toedel, het water, door koude, tot Hagel vervormbaar is, en laate het verder onderzoek hiervan aan
gelegener tyd over. Een fchoteltje myner Hagelkorltjes
zal by winter noch wel eens plaats vinden op het Defert,
en geen onaangenaam hoog fmaakje verfchafen. Want
Ien kan daaraan allerhande fmaak geeven, door in plaats
van gemeen, Benig gedistilleerd, water te neemen.

$tt1EF VAN DEN I-IEER IEPINUS , Raadsleer van Staat in
Rusland, aan den Heer PALLAS, Raadsheer van de
te Petersburg, INGEVOLGE VAN EEN -zerlykCogin
BERIGT, WEGENS EEN VULCAAN IN DE MAAN ONTDEKT. Door den Heer ï3ERSCFIELL , F. R. S.

Kei

medegedeeld aan de Keizerlyke Academie der JJ/ee-

tenfchappen, door den Heer DE MAGELLAN,
Lid dier Academie, op den q. May, 1783.

>MIYN HEER,

iets kon my aangenaamer weezen , dan het berigt van
u ontvangen, ten opzigte van den Heer HERSCHELL'S
ontdekking, van een brandende Vulcaan in de Maan (*).
Van hoe veel aanbelangs deeze waarneeming ook moge weezen, voor elk Liefhebber der Natuurlyke Wysbegeertc, dezelve treft my meer byzonder: dewyl dit ftuk,wel beweezen
zyn(*) Van deeze Ontdekking vinden WY het volgend kort be-.
rigt. Weinig veeeken geleden, keek eene Mevrouw door de
Telescoop van den Heer HERSCHELL, en zy zag een licht, gelvk een Star, in de Maan : waar op de Heer HKRSCHELL ver
te zyn, dat zy zulks hadt opgemerkt ; dewyl-klardeby
by dat licht reeds voor eenigen tyd gezien had, en, door zyne
waarneemingen, zich verzekerd hieldt, dat het geen Star, maar
een Vulcaan was. Zie The London Magazine. Dec. 1783.
bl. 5o7.
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zynde , de waarheid zal bevestigen van myne Gisfingen,
wegens den Vulcani.fchen Oorfprong van de one[Iènheden
op de oppervlakte der Maan,, welke Gisfingen ik maakte,
in den Jaare MDCCLXXVIII, en mededeelde in een Ver
te f;ealyn, in 't jaar MDCCLXXXI gedrukt. I)it-tog
Vertoog is, gclyk gy weet, in 't Hoogduitsch gefchreeven,
en zulks, buiten twyfcl, de rede, waarom het nog onbekend is in andere Landen; fchoon ik 'er Gene Franfche
gefchreevene Overzetting van bezorgde , aan den Heere
WILLIAM HAMILTON te Napels, ten tyde dat zyne IZeizerlyke Hoogheid, in den jaare NIDCCLXXXII, Italie doorreisde.
Met een zonderling genoegen, verneem ik, dat denkbeelden, geheel eenflcinmig met de myne , van den Hoogleeraar t3ECCARIA van Turin, bykans ten zelfden tyde ge
(lus ,dat drie Nafpeurders van de-vormdzyn(').Hetblk
Verfchynzelen der Nattture elkander als aantreffen: want
het is niet onbekend, dat de beroemde 1-Ioogleeraar racerTENSEftc, te Gottingen, dezelfde Gisfingen geopperd Nebbe.
Schoon het vreemd moge fchynen, dat die Hecren, op
zo verren affland van elkander woonende , op geen groote
tusfchenruirte van tyd (t), in 't zelfde denkbeeld vielen,
(*) De Heer na MAGELLAN herinnert zich den tyd niet, wel.
ken de geweezen Hooglceraar BECCARIA van Turin, hem zyne
gedagten over dit onderwerp fchreef: dewyl hy reeds alle de
Brieven, van hem ontvangen, na Turin gezonden hadt . op 't
verzoek van den Graaf raosPERO BALBO, dic ten oogmerk heeft
alle de Schriften van dien Hoogleeraar in 't licht te geeven ;
doch het zal , uit de volgende aantekening, blyken , dat de
Hoogleeraar nECCASIA reeds voor de maand Oêlober, des Jaars
t772, deeze denkbeelden hadt.
(1) 't Was op den elfden van OElober, des laars 1772 , dat
cie Neef van wylen den Hoogleeraar RECCARIA een lichtgeevende vlek ontdekte op de Maan, toen dezelve dien avond
ge:ïcel verduisterde. De Hoogleeraar liet zyn Neef en Zuster
op zyn plaats, tot rleêlrike waarneemingen gefchikt te Garfegva; van oogmerk geweest zynde, om die Verduistering zelve
waar te neemen, werd by daar in verhinderd , door dien hy
berigt ontving van de aankomst van den Heer ne SAUSSURE
te, Mondavi, waar cie Hoogleeraar terftond heenen ging, om
dien Wys,=eer te ontmoeten ; laatende zyn Neef niet een kleinen Acbromatiken Telescoop van DOLLOND, en de noodige onderOo 2
.
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]en, is de zaak , egter, zo vreemd niet , als dezelve , in
den eeroen opflage, voorkomt, na de byzondere befchryvingen, en naauwkeurige afbeeldingen, door onderfcheide
TVysgeeren gegeeven, binnen de laatfee tien jaaren, van
de gelleltenisle dier oneffenheden op 't Aardryks oppervlakte te wege gehragt, door de uitbarffingen van onder
vuurgin. Het gevoelen, betreffende den Vulcaa--ardfche
nifchen oorfprong van de oneffenheden , op de oppervlakte
der Maan, mag vergeleeken worden by eene vrugt, volmaakt ryp , welke in de handen moest vallen van hem,
die toevallig den boom fchudde.

De
derrigtingen tot het doen der waarneemingen op de Verduistering. Beide zyn Neef en zyne Zuster onderfcheidden klaar
een lichtende vlek, in of naby de plaats Copernicus getekend
op de Maankaarten. Vervolgens maakte de Hoogleeraar BECCARIA deeze waarneeming bekend, in zyne openbaare lesten
over de Natuurlyke Wysbegeerte; teffens beweerende, dat de
ronde holligheden op de oppervlakte der Maaie zo veele mon•
den waren , van uitgebrandde Vulcaanen 'er byvoegende, dat
die rechte firaalen of fchitterende deelen,welke men ontdekt,
byzonder op de plaats Tycho getekend , door hem aangemerkt
worden, als zo veele vloeden van Lava, voortgekomen by ra=
ne groote ontbranding van een Vultaan, op die plaats. De
Leezer kan dit berigt zien, door den Hoogleeraar zelve in een
Brief aan de Prinfesfe IOSEPHINA DE SAVOY-CARIGNA\, waar in
by zyn gevoelen meldt , over dat lichtend Verfchynzel , door
Don uLLOA waargenomen in de Maan, geduurende de volkomene Zonsverduistering, op den vier- en twintigtien juny 1778;
beweerende, dat zulk een lichtgeevende vlek een daadlyk
brandende Vulcaan was , en geen gat in het lichaam der Maane, gelyk Don ULLOA dabt. Deeze Brief is te vinden in het
,ournal de Phyfique, voor de maand Juny 1781. Het verdient.
onze opmerking, dat/de twee Vulcaanen, waargenomen door
Don LLLOA en door den Neef van den Hoogleeraar BECCARIA ,
van eene verbaazende grootte moeten geweest zyn: dewyl
zy dezelve door kleine Telescopen ontdekten, de Neef van
BECCARIA hadt 'er een, flegts achttien duimen lang; daar de
Heer HERSCHELL zich bediende van een uitmuntenden Newtoniaanfchen Telescoop van zyn eigen maakzel, die een brandpunt van negen voet , en een opening van negen duimen hadt :
men voege daar by, dat de Vulcaan , door niemand der Byflanderen, en alleen door den Heer HERSCHELL, kon gezien
worden, met een Aehromatifcben Kyker van DOLLONT), dle
drie en een half voet brandpunt hadt.

-

,

-
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De eer , nogthans , van eerst dit begrip gevormd te
hebben, komt noch den Hooglecraar BECCARIA , noch den
Hoogleeraar LICIITENBERG, noch my, toe. Wy zyn, in
dit opzigt , meer dan eene eeuw geleden, voorgekomen,
door eenen Man , wiens Werken tegenwoordig weinig geleezen worden, en dus weinig bekend zyn, een Man, die
van natuure de wonderbaartie gaven ter ontdekking ontvangen hadt; doch wiens ffierke Verbeeldingskragt hem geduurig tot nieuwe voorwerpen vervoerde, en belette , dat by
op dezelve eenen genoegzaalren tyd than bleef, om ze tot
volmaaktheid te brengen: met één woord, het is de beroemde ROBERT HOOR, van wien ik (preek.
Toen ik myne Verhandeling opftelde, over de oneffenheden op de oppervlakte der Maane, onderzogt ik zorgvuldig
of iemand, vóór my, op dezelfde gedagten gevallen was.
Myne nafpeuringen waren toen vrugtloos, en het was niet
dan lang na de Uitgave myner Verhandelinge, dat ik toevallig dezelfde denkbeelden by dien Schryver ontdekte. In
de daad, het is niet vreemd, dat de Schryver myne nazie
niemand iets van dien aart zou ge--nigeotflap:dwy
zogt hebben ter plaatze, waar ik het aantrof; te weeten in
zyne Micrographia , te Londen , in den Jaare MDCLV , in
liet XXfte Hoofdthuk, van welk Werk by in 't breede
(preekt , over dit denkbeeld.
ik agt my gelukkig, myn Heer, dat ik u deeze byzonderheid kan mededeelen , in de Gefchiedenis van den voort gang der Menschlyke Kundigheden: dewyl ik, hier door,
regt doe aan een Man, dien ik genegen ben aan te merken,
als het eerfle Vernuft in 't Ruk van Vinding, 't geen ooit
of ooit be(londt, — de Vinding keert dus tot haaren Eigenaar weder. — En, in de daad, liet men deezen zonderlingen Man, in allen deele, regt wedervaaren, dan zou
blyken, dat veele zeer merkwaardige en vernuftige Ontdekkingen, die thans voor nieuw doorgaan , hem eigenlyk toekomen. Zou het niet billyk zyn, myn Heer, de twee Vulcanifche Bergen, door den Heer IIERSCHELL, naderhand,
rn dat gedeelte van de Maan ontdekt (*), te noemen naar
den
(*) 't Was op den dertienden van de maand juny 1783 , dat
de Heer HERSCHELL twee nieuwe kleine kegelvormige bergen
ontdekte op dezelfde plaats, waar hy, den vierden van the
zelfde maand, de Vulcaan hadt waargenomen. Deeze liggen
op den Mons Porphyrites van IIEVELIUS, juist by een derden
Berg,
Oo 3
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den naam van hem, die eerst verzekerde, dat 'er Valcaa.
nen in die Planeet beftonden ?
Ik heb de eer van te zyn, enz.
1L' PINtJS.

i8 Yuny, 1784.

Berg, doch veel grooter, door den lieer HEFSCr ELL voorheen
dikwyls waargenomen; doch deeze twee kleine waren nooit
ze vooren , op die plaats , ontdekt ; en dus ook niet afgebeeld
in de tekening, welke hy zelve gemaakt hadt van dit gedeelte der Maane , vóór die waarneeming. Deeze byzonderheid
JIeeft de Heer HEESCHELL my zeer verpligtend laaten toekomen, by Benen t3rieve, gedagtekend den achttien van May
Meezes Jaars, 1 7 8 4.
J. H. DE DtAGELLAN.

LEEVENSGEVALLEN EN CHARACTER VAN DEN HEER JOHN
PRINGLE, Bart. Prefident van de Koninglyke 1aat-

fchappy der Weetenfchappen te Londen, enz. enz.
(Vervolg

en Slot gaan bl. 496.)

in Londen wedergekeerd, voelD edeafgeleefde
zich eenigzins beter. Hy_íchiep groot genoegen in
PRINGLE,

zyne Vrienden te Londen te bezoeken, en werd door hun
met de hartlykfte toegenegenheid ontvangen. Zyne Zon.
dagavond-gezelfchappeu werden vereerd met de tegen
Mannen; en, op de-wordighevanlzyk
andere avonden van de week, hadt hy het vermaak een
paar uuren te flyten met zyne Vrienden, in een gezelfchap,
't geen reeds zints langen tyd land gehouden hadt, en
nu vergaderde by Mr. WATSON, Drogist in 't Strand.
PRINGLE'S verbintenis aan dit gezelfchap, en zyn geftadig
bywoonen van 't zelve, maakte, op 't laatst, een zyner
voornaamffe geneugten uit. De morgen-uuren befleedde
by meest in . Vrienden te gaan zien en te ontvangen; dik
een klein uitgekoozen gezelfchap ,?s middags,-wylshadt
ines/quart.
by zich te eeten op zyne kamers, in Kings ftreet, St. ; t-

Al dien tyd namen zyne kragten af, met eene fchielykheid, die zynen Vrienden alle hoop benam, dat hy hun
lang zou byblyven. 's Maandags avonds, den veertienden
van January MDCCLXXXII,t op het gezelfchap ten huize
valt
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van WATSON zynde, kreeg hy een toeval, van het welk
hy niet hertlelde. Dr. SAUNDERS bragt hem t'huis , voor
deezen hadt hy de hoogtIe agting, op deezen Relde by
met rede het onbepaaldst vertrouwen. Deeze Arts paste
hem met onvermoeiden vlyt op; doch de Geneeskunde
boodt geen middelen van herhel aan: by tfierf den vol
zeventig--gendVrya,schtiend vyftie jaar zyns ouderdoms : het berigt van zynen dood
werd overal ontvangen op eene wyze , die toonde , welk
Bene hoogagting men zyne groote verdienhen toedroeg.
Op den zevenden van February, werd by in St. games
Kerk hegraaven , met groote fiaatlykheid, onder 't geleide
zyner aanzienlyke en agtbaáre Vrienden. Ten blyke vat,
de eerbied voor zyne gedagtenisfe , verfcheenen alle de Leden van het Collegie der Geneesheeren te Edinburg, by
hunne eeríle zamenkomst, na zyn overiyden, in zwaaren
rouw. Door de Geneeskunst langen tyd te beoefenen , hadt by nanzienlyke middelen overgegaard: over welke hy eerie zeer voorzigtige en gepaste betchikking maakte. Het grootfle gedeelte zyner nalaatenfchap hefprak hy,
gelyk zulks redelyk en natuurlyk was, aan zynen waardigeu Neef en Erfgenaam, Sir JA1uas PRINGLE van Stichei
mrt, dien by ook tot Uitvoerder van zynen laathlen Wil
aanftelde. Doch de geheele nalaatenfchap kwam hem nietterílond in handen : want eene fom , zo ik meen, van ze.
ven honderd Ponden 's jaars , was betlemd tot jaargelden ,
die, by het ílerven der benoemden, aan zynen Erfgenaatu
vervielen. Hier door gaf de overleden PRINCLE een ewys va% agting en genegenheid , voor verfcheide zyner
Bloedverwanten en Vrienden.
Het voortreffelyk Character van JofN PRINnLE, en als
oefenend Geneesheer, en als Schryver over Geneeskundige onderwerpen, is zo wel bekend en zo algemeen erkend, dat het geheel noodloos is , daar over uit weiden.
In het waarneemen van zyn Beroep, was by geenzins inhnaalig; zich, by verfcheide gelegenheden gereed betoonende, om, zonder geldbeoogende inzigten, anderen met zynen raad te dienen.
De Geestueiging van PRINGLE leidde hem voornaam
liefde voor de Weetenfchappen , die by op-lykop,t
den hegten grond van Ondervinding deedt rusten. Ten
opzigte van de Wysbegeerte in 't algemeen, was by zo
afkeerig van 't befpiegelende, door geene Proefneemingen
©nderfchraagd, als by zulks was teil aanziene van de GeOo4
nees-
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neeskunde in 't byzonder. Lord BACON was zyn geliefd
aan de wyze van nafj>euring, door dien-iteSchryv;n
gr , v, ten Man aangepreezen, hieldt by zich behendig. Dit
liet Charac`ler zyns Verilands zynde , zal het niemand
vreemd dunken, dat PLATO hem niet behaagde. In 't laatIle "l'ydperk zyns leevens, floeg hy geen agt altoos voor
Bovennatuurkundige Onderzoekingen; fchoon eenigen zyner hoogstgeagtile Vrienden zich daar aan overgaven ,met
zeer verfchillende inzigten, verkoos by niet tot de Studien
van zyne jeugd weder te keeren, maar hieldt zich te vrede
met de gevoelens , toen gevormd.
Ik wil voor myne Leezers niet verbergen , dat PRINCLE
niet veel fwaaks vondt in de Dichtkunst. Zelfs kon de onIterflyke SHAKI SPEARS hem niet behangen, althans by was te
zeer gevoelig voor de gebreken in dien beroemden Dichter,
om hem eene voeglyke maate van agting toe te draagen.
- — Ïn zyne jeugd halt hy de Taalkunde beoefend, en
íloeg dezelve, na ze eenigen tyt te hebben haten rusten,
weder ter hand, ten minsten in zo verre, dat by poogde
Bene naauwkeuriger kennis van de Griekfche Taal te verkrygen, waarfchynlyk met oogmerk, om het Nieuwe Testament
beter te kunnen verftaan. De Franfche Taal was by hem
zeer geliefd, en men wil, dat hy zeer getleld was op voLmiita's oordeelkundige Schriften. Hoe zeer dit ftrekke tot
eer van zyn Smaak, zullen wy niet beflisfen. Welk eerre
maate van juistheid 'er moge gevonden worden, in de waar
dien vermaarden Franfclaen Schryver, om--nemigva
trent eenige onderwerpen der Oordeelkunde, Mevr. MoNTAGtJE heeft breedvoerig beweezen, dat by eene taak, waar
niet wa's opgegroeid, aanvaardde, als hy het onder-toeby
SHAKESPEARE te bepaalen. PItiN--namdevrif
GLE verzuimde, te midden zyner veelvuldige bezigheden,
de heoefening zyner Moederfpraake, in geenen deele. Zulks
hieldt hy voor eene zaak van zo veel gewigts, dat by zich
veel moeite gaf, ten opzigte van den Sty! zyner Opftellen;
en men kan niet lochenen, dat by uitmunt, in klaarheid,
netheid, en eigenaartigheid van uitdrukkingen.
Hoewel hy niet op de Dichtkunst geheld ware, was hy
een groot Liefhebber vaan eene daar aan zeer naauw ver
Niet alleen betoonde hy zich-wanteKus,dMzyk.
cen Bewonderaar van weluitgevoerde Muzykílukken , by
fpeelde zelve op een weeklyks Concert, 't geen eenige Heeren te Edinburg gavel.
Behalven Bene volyverige bevlytiging op Geneeskundige
en
,
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en Wysgeerige Weetenfchappen, fchikte PRINGLE, In 't
laati e gedeelte zyns leevens, veeltyds tot het beoefenen
der Godgeleerdheid. Deeze was by hem een geliefd en
aangelegen onderwerp. Hy hieldt dikwyls Briefwislèlingen met den beroemden Hoogleeraar nMlcHAëLis, over Godgeleerde Onderwerpen; deeze Hoogleeraar fchrieef hem eenige Ilrieven , over DANIëLS Voorzegging, van de LXX
Weeken, die PRINGLE waardig oordeelde, in zyn Land
het licht te doen zien. Hy nam de moeite en kosten der
Uitgave op zich, en in 't Jaar MDCCLXXIII, kwamen
zy uit, onder den volgenden Tytel: JOANNIS DAVIDIS 5I1CHAëLIS, Prof. Urdin. Philof. & Soc. Reg. Sczent. Goettingenfis Collegce, Epistolce, de LXX Hebdomadibus Danielis, ad D. JOANNEM PRINGLE, Baronettum: primo priratim msfie, nunc nero utriusque confer fu publice edifice , 8vo (*).
Hy was desgelyks een naarilig en aanhoudend Leezer van
Leerredenen , die een zo hoogfchatbaar gedeelte van de
Schriften der Enge fchen uitmaaken.
Wenden wy het oog op het Zedelyk Character van
PRINGLE , wy zullen bevinden , dat Braafheid de heerfchende trek daarvan uitmaake : door dit beginzel werd by een
wandel. Allen, die hem-parigedvnlzy
kenden, zullen met éénpaarige stemmen betuigen, dat 'er
nooit eerlyker Man bettondt. Even zeer muntte hy
uit in Soberheid. Hy verhaalde aan Mr. JAMES BOSWELL,
dat hy nimmer door drank bevangen geweest was: men
zal moeten toeltemmen , dat zulks een zeer pryzenswaardige proeve oplevert van zyne Voorzigtigheid, daar by
t'huis en buitenslands met zo veeleriei gezelfchap verkeerd
hadt.
In 't fink van VriendfcFiap , was PRINGLE vuurig en
flandvastig. De Vriendfchapsverbintenisfen door hem , in
zyne Jeugd, te Edinburg aangegaan , duurden onafgebrooken, tot dat de dood dezelve deedt eindigen; zy werden
gaande gehouden , door geregelde Briefwisfeling, en dc
goede dienften , welke het hem mogelyk was , hun te bewyzen.
Wat PRINGLE'S uitwendig voorkomen en gedrag betreft,
by betoonde zeer veel oplettenheids op de zodanigen, die
by met zyne vriendfchap en agting vereerde, en omtrent
de Vreemdelingen, die met goede Brieven van aanpryzing
by
(*) NICHOL S Biographical and Literary 4rlecdotes of WILLIAM
A

BO`VYER, p. 446, 447. Ooi.
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by hem kwamen. Buitenlanders, in 't byzonder, hadden
alle reden om voldaan te zyn over de moeite , welke hy
zich gaf, om hun alle beleefdheden te bewyzen. Zomtyds, nogthans, hadt by iets flroefs en agterhoudens in
zyn gedrag, 't welk naar koelheid zweemde; en dit was
het geval , wanneer hy geen volkomen genoegen fchepte
in de Perfoonen, by hem gebragt, of die by in gezelfchap
aantrof. Zyn bezef van Braafheid gehengde niet die val
beleefdheid aan te neemen, die allen-fcltenybar
cip één voet behandelt, en , hoe onderfcheiden ook in waare veidkentten , uiterlyk dezelfde hartlykheid betoont. Hy
Wag verheeven boven de laagheid, om betuigingen van
hoogagtittg te doen, zonder die weezenlyk in zyne ziel te
gevoelen.
Dr. • or1Ns0N heeft in 't Leeven van POpn aangemerkt,
dat die Dichter, als by noodig hadt te flaapen, in gezel=
fchap zat te dutten ; e1 dat by eens aan zyn eigen tafel
in flaap viel, terwyl de Prins van WALËS over de Dichtkunst fptal:. PRiNCLk hadt die zelfde zwakheid, bovenal
in 't laatst zyns leevens. Hier over zullen wy ons miii
verwonderen, als wy bedenken, dat hy veele jaargin zeer
gebrekkig fliep , en nauwlyks éénen nagt doorbragt , in
welken hy niet verfcheide uuren wakker Jag.
't Zal noodig weezen , op het Godsdien( lig Character
van PIUNGLE, wat breeder í1i1 te ftaan : dewyl het de
heerfchende geaartheid deezer Eeuwe is, om 't geen den
grootften roem van eenig Mensch uitmaakt ,als eehe zwakhei , te verguizen. De beginzels van Godsvrugt en Deugd ,
hem vroeg, door eene gezette opvoeding ingeboezemd
verlooren nooit haaren invloed op zyn leevensgedrag in 't
algemeen. Niet te min werd, toen hy buitens lands
zwierf, zyn Geloof in de Christlyke Openbaaring zo verre aan 't wankelen gebragt , dat by , ten diet opzigte , een
1 nti'yfelaar, zo geen volliaagen Deist, wierd. Maar het
was de aart van PRINGLE niet, flit té blyven zitten in zyne twyfelingen en zwaarigheden , omtrent een onderwerp
van 'dat wanbelang. Hy was een te groot Liefhebber van
de Waarheid, om den Godsdienst niet te veemen tot het
Pluk zyner ernftigfte nafpeuringen. Ver{inaadde by her ; een
ingewikkeld Geloovige te veezen, by was even afkeerig
van een ingewikkeld Ongeloovige te zyn: 't welk het geval is eener groote menigte , die li et Chris!endvm met zo
weinig kunde, en zo weinig onderzoek, verwerpen, als de
krankhoofdigle Bygeloovigen, de ongerymdite flelzels ooit
tilt-
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uitgeddagt, omhelzen. De uitflag zyner nafpeuringe was
eene volkomene overtuiging van den Hemelfchen Oorfprong,
en het Godlyk Gezag, der Euangelie-Leere. De blyikbaarheid der Openbaaringe oordeelde by bondig, op goeden
grond rustende , en van zulk een aart , dat ze zyne vunri fte erkentenis vorderde.
PI UNGLE's geleerde en andere V^rbintetiisfen waren zo
veelvuldig, dat wy het ons niet kunnen orsderwinden ze op
te tellen. Van zyne Kenuisfen in Engeland, zou het zeer
moeilyk vallen een Verilag te geeven. Ondernamen wy het,
het zou een groot aantal bevatten van de waardigfle en uit
alle takken ~'Geleerdheid. Zy--fiekndlCharms,
ne verkeering bepaalde zich niet tot Geneeskundigen,
fchoon deeze wel de grootfie was , zy ftrekte zich uit tot
veele Lieden van rang en verdienflen. -- 't Is onmogelyk, regt te doen aan JRINGL.E's verbintenisfen met Buitenlanderen. Niemand, die eenigen (maak voor WVysgeerige Weetenfchappen bezat, en Engeland beoogt, of by werd
PRINCLE aangepreezen , en onderhieldt de gemaakte kennis.
Daarenboven hadt by briefwisfeling niet veele Wysgeeren en
Geneeskundigen van den eerften rang, die by nimmer gezien halt.
Daar dit het Charater ,en deeze de Voortreflykheid was,
van JOHN PLUNGLE, verdiende by onder de Gedenkwaardige Perloonen, in de Abtdy van Lest-niinfler, gerekend te
worden. Overeenhomftig hier mede, heeft neen, onder het
opzigt en op kosten van zyn Neef en Erfgenaam, een Gedenkteken te zyner here opgerigt. Mr. NOLLEKENS heeft
het vervaardigd , en 'er is een Engelsch Opfchrift op geplaatst.
Indien men beflooten hadt, 'er een Latynsch op te netten, was 'er een voor handen, opgeteld door een Heer van
den eertten smaak in dit fiuk, 't geen buiten twyfel den
voorrang zou gehad hebben. Wy zullen het hierplaats geeven,
en dit Berigt der Leevensgevallen van het Character van
PiuNGLE I toet dit fraaije gedagtenis- gedenkteken , beíluitell.

M S.
Viri egregii JOANNIS PRINGLE Baronetti

Quem exercitns Brittannicus
Celfi firna \Val1ia Principisfa
Ru ina fereni;fill'a

I?_

542 LEEVENSGEVALLEN EN

CHARACTER VA.N JOHN

PRINGLE.

Ipfius denique Regis MajcfIUs
Medicum fibi coniprobavit.
Experientisfimum, fagacem, flrenuam:
Quem, Iludiis academicis florentem,
Edinburgenfes olim lui
In cathedra discipline° ethic a✓ dicata
Adhuc juvenem collocarunt :
Quern poflea, state de feientia prove&um,
Primum perhonorifico ornavit pr emio,
Deinde ad fummam apud fe dignitatem evexit
Societas Regia Londinenfis.
Quails fuerit medendi artifex,
Quail return comprehenfione prxditus ,
Materiam fuam multiplicem
Quam fcienter explicuerit & illuffraverit
Scripta Viri doEisfimi tefientur
Per Europam omnern disfeminata ,
Nee foris minus quam domi nota.
Qua autem fide & integritate fluent,
Quam verf tenax & inimicus fraudi ,
Quam conflans Supremi Numinis vultor,
Ii, quibuscum vixit,
Testes funto.
Exeesfit e vita, &c.
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(Vervolg van bl. 410.)
eduurende Capitein cooK's overtocht , na het Eiland
GMan
geea, hadden de twee medegenomene jonge 1Vieu'w-
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Zeelanders een hartlyk berouw over den gedaanen flap;
onmiddelyk na dat zy hun eigen Land uit het gezigt verlooren hadden , fcheen de Zeeziekte eene geheele wending' aan
hunne gedagten te geeven. Al de zorgzagtende bemoediging,
hun gefchonken, betekende luttel. Zy weenden als zy alleen of by anderen waren: en maakten van hunne klapten
eene foort van Zang, die, zo verre wy de meening der
woorden konden gisten , tot lof strekte van hun Land en
Volk, van 't welk zy zich, voor altoos, gefcheiden rekenken. Zulks duurde eenige dagen , tot hunne Zeeziekte af
aan 't bedaaren geraakten.-nam,edhrtsogniz
De vlaagen van klagten werden allengskens minder, en hiel
geheel en al op. Hun Land en Vrienden-den,ilyk
vergaten zy allengskens , en zy fcheenen zo zeer verknogt
aan hunne nieuwe kennisfen, als of zy onder hun gebooren
warén.
Het Eiland Mangeea, (door de Inboorelingen dus geheeten,) ligt op de Zuiderbreedte van 2t°. 17'. en aoi°. ;3'.
Oosterlengte. Capitein COOK houdt het, volgens het uiig rlyk voorkomen, voor een fchoon Eiland, in (iaat, om alle
de -noodwendigheden op te leveren ; en begroot het op omtrent vyf mylen in den omtrek. Doch hy vondt het or doenlyk , daar - aan land te gaan , en geen ankergrond voor zyne
Schepen: die gedeelten van de kust, welke hy onderzogt,
waren gedekt door een ry koraal-rotten, en , buiten dezelve
in de Zee, van een onpeilbaare diepte; en een vervaarlyke
branding brak met geweld tegen den oever of de rotzen
daar rondsom.
Vroeg in den morgen, op den dertigften van February,
zag men verfcheide Inboorelingen op een zandige plaats, allen gewapend met lange Speeren en Stokken, die ze met dreigende tekens in de lugt zwaaijden; of, gelyk anderen dit verklaarden , met eene uitnoodigende houding. De meesten
waren naakt, uitgenomen eene foort van gordel om de lendenen geflaagen, die dat gedeelte des lichnams dekte. Doch
eenigen hadden een kleed van verfchillende kleuren, wit,
geltreept of geblokt om de fchouderen geflaagen: meest allen hadden zy een witten tulband, of anderen eene foort
van kegelvormige hooge muts. Zy waren taankleurig; over
't algemeen van eene middelbaare grootte, doch rustig en
aan den dikken kant naast.
Ten deezen tyde, werd een kleine Canoe, met groote
fpoed, uit het diepst van de kreek in Zee gebragt; één man
'er zich in vervoegende, flak van lattd, als ten oogmerk
heb.
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hebbende, om na 't Schip te roeijen: doch zyn spoed bezweek, by keerde terug, fchoon de Capitein te verflaan
gaf, dat by wel zou ontvangen worden: kort hier op,
ging een ander by hem in de Canoe, en zy roeiden beiden
na liet Schip. Zy hielden op , als 1èhroomende te naderen , tot dat OMAI, die hun in, het Otalaeitisch aanfprak ,
eenigermaate hunne vrees verbande. Zy kwamen, toen na
genoeg, dat wen eenige koraalen en naalden, op een fink
bouts gebonden , in d.e Canoe kon werpen. Zy fcheenen
befchroomd om deeze dingen aan te raaken , en lagen
het Ruk houts by zich neder, zonder het bindzel los Ze
maaken. Dit kon ligt uit bygeloof ontflaan.: want oMAr
verhaalde ons, dat, wanneer zy zagen hoe wy hun iets
ten gefchenke gaven , iets eischten voor leun EATOOA of
God. Hy vroeg huid ook , misfchien ongepast genoeg ,
of zy ooit meníchen-vleesch aten ? waar op zy een, ontkennend antwoord gaven ; met een houding, die verontwaardiging en afkeer aanduidde. Een hunner, nzouRooA
geheeten , gevraagd hoe hy aan een lidteken in zyn voorhoofd kwam ? verklaarde dat dit het overbly,fzel was eener
wonde, bekomen in een gevegt, niet het volk van een
Eiland`, Noord-Oostwaards gelegen, 't geen hun zointyds
beflookte. Vervolgens hielden zy een touw vast, doch
durfden het niet waagen aan boord te klimmen; zy ver
oMAI, dat hunne Landgenooten hun daar tegen ge--teldn
waarfchuwd , en bevolen hadden te vrangen , van waar het
Schip kwam , en hoe de Schipper heette ?
MOUROOA was een wakker karel, doch niet zeer groot.
Zyne weezenstrekken waren niet ongevallig , en zyn aart
fcheen daarmede volmaakt te flrooken : want hy maakte
vcrfclleide grappige gebaaren , die ten teken van goedaartigheid en geestigheid ftrekten; ook eenige andere , welke
van eerre ernftiger beduidenis fcheenen ; by uitte eenige
woorden met eene Godsdienftige houding, eer hy het waagde het touw aan te vatten; hiermede beval hy zich waarfchynlyk aan de hoede van eenige Godheid. Zyne kleur
was bykans dezelfde met die der Zuidlykfte Europeaan en.
'Lyn Medgezel zag 'er zo wel niet uit. Beiden hadden zy
zwaar recht hair, git zwart van kleur, op de kruin des
hoofds met een fink floffe zamengebonden. Zy droegen
gordels, gemaakt van de Morus Papyrifera, op dezelfde
wyze als de andere Eilanders , in deezen Oceaan. Dezelve waren geglansd , even als die der Inwoonderen van
de Friendly Eilanden; doch de fluier om 't hoofd was wit ,
ge-
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gelyk die, welke wy op Otalieite ontmoetten. Zy hadden Bene foort van voetzoolen, om hunne voeten te befchutten tegen de ruwe koraalrotzen. Ylunge haarden wa,
ren lang, en de binnenkant hunner armen, van de felhQuders tot den elleboog , en eenige andere licliaaxnsdeelen,
waren geprikt of totooed, naar de wyze van de meest alle de Eilanderen in de Zuid-zee. De oorlel was door
boord, of liever opgefpleeten, en wel tot zulk een len gte, dat een hunner daar een mes in flak, en het dt;s met
zich droeg, zy deeden 'cv ook de koraalen in, Welke WY
hun gaven; die zelfde perfoon hadt twee gefeepen paartfchulpen in een bosch menfchenhair, los in eengeftrengeld,
om zyn hals hangen. — De Canoe, in welke zy kwamen, was niet speer dan tien voeten lang en zeer nauw;
doch fterk en net gebouwd. Op liet voorfie gedeelte was
een platboord, 't geen uitflak, om het inilorten des waters te beletten.
Omtrent tien uuren, ging de Capitein in een Boot, om
de diepte aan. 't ítrand te peilen. fly was ziiet van boord
geftooken, of de twee Mannen in de Canoe roeiden n%
hem toe, en op zyde gekomen zynde, flapte MovRooA 'er
in over, zonder des gevraagd te zyn, en zonder eenig
rmrren.
Terwyl men dus bezig was, om aan land te komen ,
('t geen men ondoeiilyk voedt , zonder gevaar te loopen
om de Boot vol water te krygen, of dat dezelve aa n finkken filet ,) vervoegde zich een groot getal Inwoonderen
op het rif , allen op de bovengemelde wyze gewapend
M.Qua oo,A , waarfehyulyk denkende , dat dit Krygbeduidend
voorkomen het landen verhinderde, beval hun heetten te
gaan. Naardemaal veelen zyn bevel gehoorzaamden, oor
dat by een Man van eenig aanzien en gezag-delnwy,
moest weezen. Zo groot was de nieuwsgierigheid van
veelen, dat zy na de Boot toe zwommen ,en onbefchroonzd.
aan 't boord zich vast hielden. 't Viel zeer bezwaar
Iyk, hun 'er buiten te houden, en nog moeilyker te beletten, dat zy alles, wat los lag, niet medenamen. Wanneer zy, in 't einde, ontdekten , dat de Boot na het Schip
wederkeerde, fprongen zy 'er allen af; alleen bleef MouRooA zitten, en ging, fchoon de vrees op zyn gelaad te
leezen was, mede na boord.
Het Vee en andere nieuwe voorwerpen deeden hem zo
ílerk niet aan , als men zou hebben mogen verwagten:
doch by fcheen zeer vol ongerustheid, en, wanneer het
Schip,
!
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Schip, zo als by aan boord kwam, van land afwendde,
groeide zyne ongerustheid aan. Na een kort verblyf, beval de Capitein, dat een Boot hem landwaards zou brengen. Als hy de kajuit uittradt, ftronkelde hy over een der
Geiten. Zyne nieuwsgierigheid kreeg op dit oogenblik de
overhand op zyne vrees; by Rondt Ilil, bezag het Dier,
en vroeg OMA!, welk een Vogel het was? De Boot hem
digt by de branding gebragt hebbende, fprong hy in Zee,
en zwom na land. Hy was 'er niet aangekomen, of eene
menigte zyner Landgenooten omringden hem, als brandende
van begeerte om te verneemen, wat by mogt gezien heb
Zo ras de Boot wedergekeerd was , maakte de Capi--ben.
tein zeil, oni Noordwaards te ftevenen (*).
Op den eerlIen April, kreeg Capitein coon een Eiland in
't oog, byk.ans van het zelfde voorkomen, en dezelfde uit
als Mangeea , en ten zelfde tyde, ontdekte-gefrkthid,
men een ander, veel kleinder, over den boeg. Het eerfte,
gelyk wy naderhand vernamen,werd,door de Bewoonders,
Lhateeo genaamd. Het ligt op de Zuiderbreedte van 20°. i'.
en Oosterlengte van 201°. 54'. 't Zelve fcheen een fchoon
land, uit hoogten en vlakten beflaande, en met groente van
verfcheidenerlei kleuren bedekt.
Den volgenden dag werden 'er twee Boots uitgezonden,
om ankergrond en landing- plaats te zoeken. Intusichen
kwamen de Inboorelingen in Canoes de twee Schepen zien,
en fcheenen geheel ontheven van de zo zigtbaare beefchroomdheid der Mangeeaërs. Gefchenken werden wederzyds gegeeven en ontvangen. By een dcezer bezoeken,
hieven de Inboorelingen, als zy digt by 't Schip naderden,
eenige toonen aan, by wyze van Choorgezangen (t), een
httn(*) De Inboorelineen van Mangeea groeten, even als de
Nieuw-Zeelande-rs, de Vreemdelingen, door de neuzen tegen
elkander te voegen : zy doen 'er nogthans by , het vatten van

de hand des perfoons, die zy oenige beleefdheid willen bev: yzen , en wryven dezelve vey flerk tegen hun neus en mond.
De Inwoonders van Palaos • Nieuw Philippine, of liever van de
Caroline•Eiianden ,op een affiand van i 5oo mylen van Mangeea
gelegen , hebben, volgens den Schryver der Lettres Ed fiantes
& Curieufes, dezelfde wyze van groeten.
(t) 't Is opmerkenswaardig, op welke wyd van een gelegene
afftanden, deeze wyze van Vreemdelingen te ontvangen, plaats
grypt. PADILLO, die, in den hate 1710, van Manilla zeilde,
om de Palaos-Eilanden te ontdekken , werd daar in diervocge
ontmoet.
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hunner rees op ,en gaf den toon by elke herhaaling. Toen
zy dit gezang geëindigd hadden , kwamen zy op, en vroegen na het Opperhoofd. Naa het geeven van eenige ge
werden zy in de Kajuit, en andere deden van-ichenk
het Schip, gebragt. Eenige voorwerpen fcheenen hun met
verbaasdheid te vervullen : doch op niets vestigden zy
eene bepaalde aandagt. Zy fchroomden naby de Koeijen
en Paarden te komen ; en konden , zo 't fcheen , geen
denkbeeld van deeze pieren vormen. Magy de Schaapen
en de Geiten overfchreeden de grenzen hunner denkbeelden niet: zy gaven ons te kennen , dat zy wisten dat het
Vogels waren. 't Zal bykans ongelooflyk voorkomen, dat
menschlyke onkunde ooit zo groot een mistlag begaan
kan: dewyl 'er geene de miníle gelykheid is tusfchen een
Schaap of Geit,, en eenig Gevleugeld Dier; maar dit Volk
fcheen, geen kennis te hebben van eenige andere Landdieren, dan van Zwynen, Honden en Vogelen. De Schaapen en Geiten konden zy zien, dat Schepzels waren, zeer
verfchillende van de twee eerstgemelden; zy beflooten daar
om ,dat ze tot de laatstgenoemde moesten behooren, van
welke zy wisten , dat eene groote verfcheidenheid van
foorten is.
Het Volk, in dien Canoe, verfchilde weinig van de
Inwoonders van Mangeea. Om den hals droegen zy eenige cieraaden van gewasfen gemaakt. Hunne ooren waren
doorboord; doch niet gefpleeten; de beenen waren geprikt
van de knie tot -de hiel, waar door het fcheen of zy eene
foort van laarzen droegen.
Luitenant GORE keerde, in den naamiddag ,met de twee
Boots weder, en balt dezelfde hinderpaalen, om te ankeren en te landen, gevonden, als te Mangeea. Doch, dewyl de Inboorelingeu zich zeer vriendelyk betoond hadden, en eene maate van misnoegen lieten blyken, als zy
ontdekten dat de Scheepslieden in hunne pooging om te
landen mislukten, was Mr. CORE van denkbeeld, dat by,
met behulp van oMAI, die best het verzoek kon voorttellen, hun zou kunnen overhaalen om buiten de branding
aan de Boots den voorraad te brengen , welke zy meest
behoefden, inzonderheid boombladeren, tot voedzel voor
't Vee.
Diensvolgens werd Mr. coRR 's anderen daags 's morgens ten tien uuren met drie Boots afgevaardigd om de
proef te neemen. Twee der Inboorelingen., die aan boord
geweest waren, vergezelden , hem, en oMAi ging als Tolk
mePp
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548

UITTREKZEL EENER RETZE

mede. Om alles waar te neemen , en hun den noodigen
by(tand te bieden, hieldt Capitein COOK 'liet zo digt aan
land als met de voorzigtigheid beftaanbaar was. Hy wist
egter, dat het rif een fcheiding maakte tusfchen hem en
zyne gelande Vrienden, en hun zo verre buiten zyne befcherming Relde, als of de halve omtrek des aardkloots tusfchen hun beiden geweest ware. Doch de Eilanders wisten dit waarfchynlyk zo goed niet als hy. Inmiddels dienden de bezoeken der Inboorelingen aan boord der Schepen,
om zyne bezorgdheid voor zyne gelande Vilenden te ver
kort vóór't ondergaan der-minder.Elyk,hat
zonne, het genoegen, dat de Boots van land Qaken. Aan
boord gekomen, vernam by dat Mr. GORE, obMAI, Mr. ANnERSotr en Mr. BuitNEY, alleen aan land geweest waren.
Mr. ANDERSON'S befchryving van de verrigtingeny, op dien
dag, verdienen in 't geheel vermeld te worden.
Wy roeiden , fchryft Mr. ANDERSON , na een fmallen
zandigen oever, en ankerden driehonderd voeten van het
rif af, 't geen zich zo verre, of een weinig verder van het
Brand af, uit{irekt. Verfeheide der Inhoorelingem zwommen na ons toe, Cocusnooten brengende; en oMAI y met
hunne Landgenooten, die by ons in de Boot zaten, gaven
te verftaan, dat wy gaarne aan land zouden willen weezen.
Kort daarop kwamen twee Canoes na ons toe; en om de
Eilanders te meer vertrouwen in ons te doen flellen, bellooten wy ongewapend heen te gaan, en het- te waagen
of wy wel ontvangen dan tlegt behandeld zouden worden.
Onze Geleiders, de beweeging der branding aandagtig
gaade taande , landden Mr. BURNEY en ik, die in de eer1e Canoe zaten , behouden op het rif. Een Eilander
hieldt elk onzer vast, zeker met oogmerk om ons :te onderlteunen in het gaan over de ruwe rotzen, tot den oever, waar verfcheide anderen ons te gemoet kwamen;
houdende de groene takken, van Bene foort van Mimo a,
in hunne handen, en groetten ons door hunne neuzen
op de onze te zetten. Mr. GORE en oMAi landden met de
tweede Canoe.
Een groote menigte volks fchoolde zamen, vol van de
uitgellrekfte nieuwsgierigheid om ons te zien: en zou ons
in het voortgaan verhinderd hebben, hadden niet eenigen,
die met gezag bekleed fcheenen, (lagen onder de hoop
uitgedeeld, om hun ruimte te doen maaken. Wy werden
gebragt na een laan van Cocus-Palmboomen, en naderden
welhaast een aantal mannen, in twee reijen gefchaard,
smet
,
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met knodfen gewapend , welke zy op hunne fchouders
hielden , op dezelfde wyze als wy een lnaphaan. Naa
eenigen tyd wandelers tusicl,en deezen, vonden wy een
Perfoon , die een Opperhoofd fcheen , zittende op den
grond , met de beenen kruislings over .elkander, zichzelven verkoelende met een driehoekigen waaijer, gemaakt van
het blad eens Cocuspálmbooms , niet een glad handvatzel
van zwart hout, aan een aer hoeken, in zyne opren flaken lange fchoon roode veeren, voorwaards uit. Doch
by hadt geen ander kenmerk of cieraad, 't geen hem van
de rest des Volks onderfcheidde, fchoon zy allen, met
de uiterfte vaardigheid , hein gehoorzaamden. Hy hadt
uit eigen aart, of nam te deezer gelegenheid, een ernst
geen ítreng gelaad aan, en wy werden ver-haftig,con
lieden, die van aanzien fcheenen , hem,-zogtdreni
zo als by zat, te groeten.
Wy gingen voort .door de geschaarde lieden met knodfen , en kwamen by een tweeden Opperhoofd , vercierd
als het voorgaande, en zich desgelyks waaijelide. Deeze
Man flak uit in grootte en zwaarlyvigheid, fehoon naar
oogenfchyn niet meer dan dertig jaaren oud. Op dez,lfdé
wyze weideti wy geleid tot een derde Opperhoofd ; hy
fcheen ouder dan de twee voorigen, en, fchoon zo vet
niet als de eerfte, was hy groot van ítatu,ur. By zat mede,
en was opgefchikt met roode veeren; naa hem, even als de
twee andere Opperhoofden, gegroet te hebben, werden
wy door hein verzogt te gaan nederzitten; wy wilden dit
gaarne doen, zeer vermoeid door het gaan, en de groote
bette, die wy uit te ítaan hadden, door de groote menigte
die ons van naby omringde.
Binnen weinig muururen kreeg het volk last zich van daar
te verwyderen; en wy zagen , op den affland van negentig
voeten , twintig jonge Vrouwsperfoonen , als de Opper
vederen opgecierd, en daniènde naar-hofdenmtr
den toon van een langzaam en ernílig air, door hun alle
gezongen. Wy reezen op, en gingen nader out ze te zien;
zy voeren voort met danfen , zonder op ons eenige agt te
Haan. Zy fcheenen de onderrigting te volgen van een
Man, die hun voorzong, en te kennen gaf welk eerre beweeging zy moesten maaken. Zy veranderden niet van
plaats, gelyk wy in 't danfen doen : èn , fchoon haare
voeten niet in rust waren, beltond de beweegins; meer in
het zeer vaardig beweegen haarei vingeren; ten z lidera t5de hielden zy de handen eenigzins voorwaards gef}rekt ,
dit
Pp _
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digt by het aanggezigt, en klapten ze nu en dan eens za
men. Naare beweeyingen en wonen ifemden dermaate zamen, dat zy allen blyk gaven van wel op de zang- en
danskunst afgerigt te weezen , en, naar allen fchyn, waren
zy tot deeze plegtigheid afgezonderd:,naardemaal weinigen,
van die wy onder cie menigte zagen, deeze Dans- en Zangeresfen in fchoonheid evenaarden. Over 't algemeen waren zy eer dik dan tenger; zwart hair hing golvend langs
haar hals ; het vel was olyfl:leurig. De weezenstrekken
waren voller dan wy in Schoonheden verlangen, en zy geleeken zeer op elkander: de oogen waren git zwart, en elke houding was vol bevalligheid en zedigheid, eigen aan
de Sexe in alle werelddeelen; doch hier misfchien te zigtbaarder, waar de Natuur ons haare voortbrengzels in de
grootte volkomenheid vertoonde, door gewoonte niet ver
gevoel, en door kunst niet bedwongen in de-basterdin
wyze om dat gevoel aan te duinen. Haar gehalte was
welgemaakt, haare leden waren welgevormd : want , ver
Naare Kleeding alleen be!iondr in een (luk ftoffe, otn-mids
den middel vastgemaakt , en I,au.vv ly ks tot de knieën nederhangende, konden wy by veele alle deelen zien. Deeze
dans was niet geëindigd , of wy hoonden een geraas als of
eenige paarden galoppeerende op ons aamkwamen : omzien
zagen wy het Volk, met knodfcn gewapend ; daar,-de,
zo als wy veronderftelclen, ontbooden om ons te onthaa
len op het aanfchouwen van hunne wyze van vegten.
Zy deeden het; de eene party zette de andere, die vlugtte, naa.
Naardemaal wy oordeelden, dat de plegtigheid , om by
de Opperhoofden ingeleid te worden , nu geëindigd was,
begonnen wy om te zien na Mr. GORE en oNIA1, en,
fchoon de zamengevloeide hoop volks ons bykans alle be
weeging belette, ontdekten wy, dat zy aankwamen, even
zeer belemmerd door het volk als wy geweest waren, en
op dezelfde wyze by de drie Opperhoofden ingeleid. Elk
deezes wagtte een gefchenk, en Mr. GORE gat hun zulke
dingen als hy, ten dien einde, van boord hadt mede ge
Hierop deedt by omA r , als zyn Tolk, de Op.-nome.
perhoofden berigt geeven van ons oogmerk met aan land
te komen : doch hy kreeg ten antwoord, dat by tot den
volgenden dag meest wagten, en dan hebben zou 't geen
by behoefde.
Zy fcheenen nu eenige moeite te doen om ons van
elkander afgefclleiden te honden. Meer dan één uur vond
ik
,

,
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ik my van myne Vrienden afgezonderd; en toen ik liet
Opperhoofd, waar by ik zat, te kennen gaf, dat ik omikr
verlangde te fpreeken, Ploeg by dit verzoek plat af. Ten
zeifden tyde bemerkte ik, dat liet Volk verfcheide fnuisteryen, die ik in uwyn zak had, begon te iteelen; hier over
by het Opperhoofd klaagende, regtvaardigde by dit gedrag
zyner Onderdaanen. Uit deeze omllandigheden begon ik
te vreezen , dat zy ten oogmerke hadden ons by hun op te
houden. Zy fcheenen, in de daad , niet woest genoeg van
aart, om _ voor de veiligheid van, onze perfoonen bedugt te
weezen; dan het was nogthans eene kwellende gedagte, dat
wy gevaar liepen om door hunne nieuwsgierigheid opgehouden te worden. In deezen toel}and verzogt ik iets te
mogen Beten. Zy bragten my eenige Cocusnooten , Brood.
vrugt , en Bene foort van zuure pudding werd my door
eene Vrouw aangeboden. Als ik klaagde over de bette ,
veroorzaakt door de menigte van omilanders, hadt het Opperhoofd de beleefdheid om zelve my te bewaaijen, en gaf
my een klein ffukje van de itoffe, die by om zyn middel
geflaagen hadt.
Mr. BURNEY gekomen zynde ter plaatze, waar ik my
bevond, gaf ik hem myne vermoedens te kennen : en, om
te beproeven of ze wel gegrond waren , poogden wy na
den oever te gaan; doch werden., omtrent half weg zynde, tegen gehouden , en bevolen ons ter plaatze , waar wy
geweest waren, te vervoegen. Te rug gekeerd , vonden
wy oMA1, die foortgelyken kommer voedde : doch by hadt ,
naar zyne verbeelding, nog Bene byl:omende rede van bevreesdheid: want by hadt waargenomen, dat zy, in den
grond, ea en gat gedolven hadden tot een oven, welke zy
thans f?ookten : voor dit bedryf kon by geene andere rede
bedenken, dan dat zy ons meenden te braaden en op te
eeten , gelyk de Nieuw- Zeelanders gewoon waren met
Vreemdelingen te handelen. Hy ging zo verre dat by liet
vroeg; hier op Bonden zy grootlyks vertleld, en vroegen,
op hunne beurt, of dit by ons de gewoonte was? Mr.
EURNEY en ik waren misnoegd over deeze vraag door
OMAI gedaan: als dia veronder(telde dat wy iets zodanigs
van hun vermoedden; en hun geheel gedrag , ten onzen
opzigte, geen zweemzel van zulk eene wreedheid opleverde.
Op deeze wyze werden wy het grootile gedeelte van den
dag opgehouden; nu eens te zamen, dan eens elk alleen
zynde; doch altoos omringd door eene menigte van MenPp 3
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fchen, die niet voldaan met ons te bekyken, dikwyls vei
dat wy 't een en ander deel onzer leden zouden-zogten,
ontblooten; het gezigt hier van baarde doorgaans een algemeen gemompel van verwondering. Zy lieten, by die
gelegenheden , niet na , om onze zakken te belleelen, eindelyk nam een hunner een kleine Bajonet van Mr. GORE,
die in een fchede op zyne zyde hing. Men maakte dit
het Opperhoofd bekend, die voorgaf, eenige perfoonen af
te vaardigen, om liet verloorene te zoeken. Doch, naar
alle waarfchynlykheid, hielp by den dief; want kort daar
op werd oMel, op dezelfde wyze, een dolk ontvreemd,
fchoon by dien niet terflonci miste.
Of zy eenige

tekens van misnoegen in ons befpeutden,

of dat zy, uit eigen heweeging, hunne zinnebeelden van
Vricndfchap herhaalden, als wy ons verlangen om .heen te
gaan , te kennen gaven , kan ik niet zeggen :.maar zy bragten ons toen eenige groene takken; en de enden in den
grond íleekende, verzogten zy, dat ^wy, zittende, die zoiiden vasthouden. Op myn aanítaan om te vertrekken, gaven zy te kennen , dat wy moesten vertoeven , en met hun
eeten. Kort daar op, zagen wy een jong Zwyn na den
oven brengen, die gereed gemaakt en ge(tookt was : dit
deedt de vrees van omAi, van 'er zelve in geftooken te
zulleu worden, wyken: en ons denken , dat het tot ons
onthaal zon dienen. Het Opperhoofd beloofde ook eenig
volk te zullen zenden, om voedzel voor ons Vee te bezorgen ; doch het was niet, voor laat in den namiddag,
dat wy hun met een weinig na onze Booterí zagen toevaaren.

Ondertusfchen beflondt Mr. Bt7 RNEY, nevens my, het
nnderwerf, om na den waterkant te gaan: doch, wanneer
wy daar kwamen, vonden wy daar volk flaatl, 'er waar
gefield: want, als ik het onderftondt-fchynlkopdew.^gt
na het rif te waaien, hieldt een hunner my by de kleederen vast, en droeg my te rug. Ik nam eenige kleine
koraaltlukjes bp , zy verzogten my , die weder neder te
werpen , en , op myne weigering, fchroomden zy niet,
dezelve met geweld my af te neemen. ik had desgelyks
eenige kleine Planten verzameld: doch kon niet verwerven
die te mogen houden; en zy ontnamen Mr. BURNEY een
waaijer, hem, by 't komen aan firand , ten gefchenke gegeeven . OMAI zeide, dat wy verkeerd gehandeld hadden
net eenig ding op te raspen: avant dat het hier de ge
niet was, om veyyheden van dien aart te gedoogen-wonte
aan
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aan Vreemdelingen, eer zy eenigermaate, door een feest
van twee of drie dagen met de Inboorelingen te houden,
by hun als Landgenooten erkend waren.
Bevindende, dat liet eenige middel, om eene betere bejegening te ontmoeten, betlondt in volflaagene onderwerping aan hun wil te toonen, gingen wy weder na de
plaats, door ons verlaaten. Zy beloofden ons nu, dat
wy een Canoe zouden krygen, om ons na onze hoots te
brengen ,na dat wy de maaltyd ,voor ons gereed gemaakt,
genuttigd hadden.
Diensvolgens deedt het tweede Opperhoofd, hier boven
befchreeven , zichzelven gezet hebbende op een laagen
breeden Roel, van zwartagug hard hout, redelyk glad gemaakt , by zich nederzitten ; de menigte beveelende, een
ruimen kring rondsom ons te fluiten. 'Er werd Bene groote menigte Casus-nooten aangcbragt; en , kort daar op,
eene genoegzaame voorraad toegemaakte Weegbreebladen ,
om twaalf perfoonen te voeden. Een Pluk van het jonge
gebraaden Zwyn werd voor een ieder onzer gezet, en
wy werden verzogt hier van te eeten. De vermoeienis van
dien dag verzwakte onzen eetlust; en, fchoon wy iets
gebruikten, om hun genoegen te geeven, was het zonder
onszelven te voldoen.
Vermids de zon clerk ter kimme daalde, verklaarden wy,
dat het onze tyd was om na boord te gaan. I)it Remden
zy toe: en zonden randwaards liet overfchot der gereedgemaakte fpyze, op dat wy dezelve na 't Schip zouden
medeneemen. Wy vonden een Canoe gereed , om ons na
onze Boots te brengen ; 't geen de Inboorelingen deeden
met dezelfde voorzigtigheid, als toen zy ons afhaalden.
Zy voeren aan de Boots, met den verzamelden voorraad
van de gezegde fpyze. Wy roeiden na de Schepen, zeer
wel in onzen fchik , dat wy ons verlost vonden uit de
handen van zo lastige Meesters.
Wy hebben gezien hoe oatAr deeze landing bywoonde ,
als Tolk van Mr. GORE, en misfchien was dit de eenige
dienst niet, welken by deezen dag verrigtte. De Inboo-,
relingen deeden hem eerie menigte van vraagen , betreffende ons Volk, onze Schepen, ons Land, en de Wapenen , by ons in gebruik : en, volgens het Verflag door
hem deswegen aan Capitein COOK gedaan , waren zyne
.antwoordden zeer vergrootend geweest. Ons Land, vertelde
by hun , hadt Schepen zo groot als hun Eiland ; aast derzelver boord waren Oorlogswerktuigen, (dus befchreef by
Pp4
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ons Gefchut) zo wydl , dat verfcheide perfoonen 'er in
konden zitten; en dat één derzelven genoeg was, om met
één 1chot, hei gelieele Eiland te verdelgen. Dit deedt
hun vraagen na die werktuigen, aan de Schepen van Capitein cook. Hy zeide, dat, fchoon ze klein waren, in
vergelyking met de van hem befchreevene, zy nogthans,
hoe klein ook, zeer gemaklyk, van dien afíland , op welke zich de Schepen van strand bevonden, het Eiland konden verwoesten, en alle zielen op 't zelve dooden. Zy
vroegen, op welk eerre wyze dit kon gefchieden. OMAl
verklaarde dit zo goed als hem mogelyk was. Gelukkig
hadt hy+ eenige kardoefen in zyn zak. Deeze haalde hy
ten vooriclhyn; de kogels en het buskruid , om dezelve af
te fchieten , werden vertoond, en om het gebrekkige zynet befbhryvinge aan te vullen , bediende hy zich van de
zinnen der aanfchouweren. De menigte wag, gelyk hoven
vermeld is, in een wyden ronden kring geplaatst. Zulks
verleende oSIAi een bekwaam tooneel , om zyn fpel te
vertoonen. In 't midden van dien kring, fchikte 0MAM
de kleine hoeveelheid van Patroonen op den grond , en
flak ze aan met een ftuk houts uit den oven. De fchielyke opbranding , de luide flag , de gemengde rook en
vlam , vervulde de geheele Vergadering met verbaásdheid.
De Wateooërs twyfelden niet langer aan het vervaarlyk
vermogen onzer wapenen, en floegen toen geloof, aan alles wat OMAI gezegd hadt.
Indien het niet veroorzaakt was door het verfchriklyk
denkbeeld , 't geen zy vormden van de kanontukken onzer Schepen, door de fchets van de wyze, waar op zy
werkten, oordeelde men, dat zy de gelande Perfoonen
den geheelen nagt zouden gehouden hebben. Want oMA t
verzekerde hun, dat, indien hy met de zynen dien zelf
dag niet aan boord wederkeerde, zy mogten watten-den
dat de Capitein op het Eiland zou vuuren. En dewyl de
Schepen tegen den avond digter aan wal kwamen, dan zy
nog ooit geweest waren, iets, waar op de Inwoonders
zeer nauw agt floegen, dagton zy misfchien ,dat men dien
vreeslyken aanval voor hadt, en lieten daar op hunne Gasten trekken : nogthans in de verwagting,om ze, 's anderen
daags 's morgens , op firand weder aan te treffen. blaar
Capitein cook was al te zeer overtuigd , van het gevaar
dat zy reeds geloopen hadden, om het hervatten dier proe.
ve in overweeginge te neernen.
Op dit Eiland, fehoon nooit voorheen door Europeaaren
be.
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bezogt, bevonden zich thans Vreemdelingen. OMAI, ne
GORE, landende, vondt onder den hoop, drie-vensMr.
zyiier eigene Landsgenooten van de Societeit- Eilanden. Op
den afiland van tweehonderd mylen van deeze Eilanden,
tusfchen: welken een zeer groote onbekende Zee komt, en
waar men zulke elendige Vaartuigen heeft, als daar gebruikt worden, alleen gefchikt tot een overtocht, in welke men nauwiyks ooit het land uit het oog verliest; deezen' te ontmoeten op eene plaats , zo toevallig bezogt door
bet'' Volk an Capitein epox, heeft al het voorkomen van
die onverwagte gebeurtenisfen, welke de Ronaanichryvers
beminnen, om hunne Leezers te verrasfen, en We, als zy
in het gemeene leeven daadlyk voorvallen, om derzelver
zonderlingheid, verdienen opgetekend te worden.
Men kan zich ligt verbeelden , met welk eene verukking
en voldoening OMAI en zyne Landgenooten elkander aan
traden. Hunne lotgevallen wa--fchouwden,igprk
'ren verllaazend. Omtrent twintig Perfoonen , van beiderlei
Sexe, waren te Otalteite in een Canoe gegaan, om over
te váaren na liet rsahuurig Eiland U.lietea. Een geweldige tegenwind op[leekende , konden zy het laatstgemelde
niet bereiken, en tot het eerstgenoemde niet wederkeeren. Hun voorgenomene reis, tlegts kort zynde, was hun
'voorraad van leeftogt weinig en welhaast op. Terfcheide
dagen bragten zy door, zonder iets te eeten of te drinken te hebben. De etenden, welke zy uitfionden, terwyl
zy door den ítorm heroin dreeven , zonder te weeten werwards, zyn onbefcl,ryflyk. Door honger uitgeteerd, en
door vermoeienis afgemat, veranderde hun getal van dag
tot dag. Vier Mannen alleen waren nog in ]eeven ,
wanneer de Canoe ovèrzyde gefineeten werd; en %heen
deezer verderf onvermydelyk. Nogthans hielden zy het,
hangende op de zyde , tot de Voorzienigheid hun bragt
in 't gezigt der Inwoonderen van dit Eiland, die onmiddelyk Canoes afvaardigden, en hun aan ftrand bragten. Van de vier Mannen, dus behouden, was 'er zedert één geftorven. De andere drie , die het verhaal gaven van hunne bykans wonderdaadige overkomst herwaards, konden de vriendlykheid , met welke zy hier ontvangen werden , niet hoog genoeg 'roemen; en zy waren
zo wel voldaan over de omílandigheid, waar in zy zich
tegenwoordig bevonden, dat zy de aanbieding, hun, op
o➢MAI's verzoek gedaan, om na hun geboorteland terug
gevoerd te werden , affloegen. De gelykheid van zeden
Pp
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en taal hadt hun volkomen onder de Wateeooërs ing.
lyfd_, en de nieuwe verbintenisfen hier gemaakt, die niet
dan met moeite zouden hebben kunnen verbroken worden, na zulk een langen tyd verkeerens, wettigen , deeze
weigering genoegzaam. 't Was ten minften twaalf jaaren
geleden, dat zy op dit Eiland kwamen.
De landing van ons Volk, zegt Capitein cooK, op dit
Eiland, moeten wy als eene zeer gelukkige-omílandigheid
aanzien. Wy kreegen daar door kennis aan eene gebeur.
tenis, die niet alleen zeer zonderling is, maar ook leerzaam. De toepasfing van het boven opgegeevene verhaal
volgt- van. zelve. Het dient, beter dan duizend gisfingen
van befpiegeiende Onderzoekers, om rede te geeven, hoe
de van elkander afgelegene deelen der Aarde, en, in 't
byzonder, hoe de Eilanden in de Zuid-zee, eerst bevolkt
zyn, en bovenal die, welke zeer verre van eenig Vastland, of van den anderen liggen (*).
Volgens OMA i's berigt, van 't geen by vernam, uit de
gefprekken met deeze drie Landsgenooten, waren de Zeden der Wateeoo rs , hunne wyze van de Vreemdelingen
te behandelen, en -doorgaande leevenstrant, zeer gelyk aan
die van Otaheite, en de Eilanden daar omftreeks. Hunne
Godsdienstplegtigheden en gevoelens kwamen ook bykans
op één uit. . Elke omftandigheid fielt liet buiten allen twyfel, dat de Inboorelingen van Wateeoo,, oorfpronglyk van
denzeifden {lam herkomftig zyn, die zich op eene zo
wonderlyke wyze over de ommeetlyke uitgeilrektheid der
Zuid-

(*) Voorvallen van deezen aart zyn waarfcbynlyk niet zeldzaam in den Stillen Oceaan. In den Jaare 1696, werden twee
Canoes, dertig Perfoonen van beiderlei Sexe aan boord hebbende, door geweldige tegenwinden, gedreeven op het Eiland
Samal, een der Philippyne- Eilanden, na omtrent zeventig dagen
óp Zee, gezworven, en een weg afgelegd te hebben, van een
Eiland, door hun Amorfot geheeten, driehonderd mylen ten
Oosten van Samal. Vyf hunner waren door de moeilykheden
eter reize omgekomen. In het jaar .1721 , werden twee
Canoes, de een met vier- en twintig; en de ander niet zes
Perfoonen, Mannen, Vrouwen en Kinderen, van een Eiland,
door hun Farrolien genaamd, Noordwaards gevoerd na het EiLand Guam of Guahan, een der Ladrones of Mariannes- Eilanden.
Poch deezen hadden geen zo verren weg afgelegd, als hunne
Landsgenooren, die op Sarnal kwamen, zy waren ook niet
nicer dan twintig dagen op Zee geweest. Lettres Edifiantes
U Curietjes. Zie-ook de Modern Unirerfal History,
,
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Zuidzee, verfpreid heeft. Men zou egter denken, dat zy
op een verhevener afkomst boogen: want OMA! zeide,
dat zy hun Eiland den naam gaven van Wenooa no te
Eatooa, dat is een Land van Goden; zichzelven aanzien
als eene foort van Godheden , en vervuld niet den-de
geest van EATOOA. Dit wild en geestdryvend begrip
fcheen OMAI zeer te finaaken: by merkte op, dat 'er blyken waren, hoe men 't zelve op Otaheite ook koesterde;
doch dat het algemeen aangenomen werd , onder de Inwoonders van Mataia of Osnabrugh- Eiland.
Capitein coox verliet Wareeoo, den vierden April, in
den tnorgenftond : koers zettende na liet andere Eiland,
in deszelf's nabuurfchap ontdekt.
('t Vervolg by -ie eerie gelegenheid.)

BERIGT , WEGBNS NATHANIëL HEITDERSON,IN NCORD-CAROLINA.

(Overgenomen uit a Tour in the United States of -4merica.
Door J. F. D. SMYTH, Esq.)

Op eene aangenaame Plaats, Nuthusti geheeten, naar een

Kreek van dien naam, ontmoette ik een der zonderling) e
Menfchen in 4rnerica, en misfchien in de geheele Wereld. Hy
heet NATHANICL HENDLR,ON, zyn Vader, die nog in leeven is,
een arm Man, woont nog te Nuthuski , waar zyn Zoon hem
een bezoek was komen geever.. Deeze Zoon was reeds vol_
vvasfen , zonder leezen of fchryven geleerd te hebben : door
eigen bevlytiging bragt by het zo verre, dat hy leezen, fchry_
ven , en de beginzels der Rekenkunde, zich eigen maakte.
Eerst werd by Wykmeester, vervolgens Onderfchout. Naderhand kreeg by vryheid, om als Regtsgeleerde •Ie pleiten voor
lange Regtbanken op 't land, en welhaast om zyne begaafdheden voor hooger Regtbanken te laaten hooren. Zelfs, op plaatzen , waar de Welfpreekenheid niet minder fchittert, dan in
de Zaal te Westminfi2r, flak hy, binnen kort, boven anderen,
uit. Zyn verheven vernuft verwierf Bene algemeene toejuiching. Hy was teffens een Man van Benen lustigen, vrolyken , en grappigen aart, zeer infchiklyk : en de algemeene lof,
welke by wegdroeg, verwekte hein geen één vyand. 't Leedt
weinig jaaren , of by werd van de Pleitzaal tot Regter verheven , en tot Mede.Opperregter van Noord -Carolina benoemd.
In deezen hooge4 rang nam de agting, hem toegedraagen , deeds
toe.
Doch verfcheide groote koopen gedaan, en eene leevensn•yze
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ze aangevangen hebbende , welke zyne middelen en inkomftéir
verre te boven gingen, bedagt zyn vondryk vernuft een 11outer vlugt te neemen, om Middelen en Vermaardheid te ver
dan, iemand vóór hem hadt durven beflaan.
-krygen,
Onder liet voorwendzel van eenige diep inwaardsgelegene
Landen te gaan zien; ging hy na de Indiaanen, onder den
naam van Cherokéés bekend , en kogt, voor een geringen prys ,
(te weeten tien wagens, belaaden met goedkoope goederen,
als groove wollen kleederen, fnuisteryen, eenige vuurwapenen, en ti:erke dranken,) van de Hoofden des Volks , eene
groote vlakte Lands, in uitgeftrektheid gelyk aan een Koning•
ryk; en wat den grond , de lugtftreek, de Eivieren en fchoonheid van ligging, aanbelangt, beneden geen I^oningryk op aarde. Eene Heerfchappye, niet minder dan honderd Mylen in
't vierkant, gelegen in het binnenl e gedeelte'van Virginie en
van Noord- en Zuid-Carolina, begrypende de, Rivieren Kentuky,
Cherokéé, en Oliio; nevens andere van mindèr naam.
Deeze koop hieldt hy pger geheim, tot dat hy de volkomene bekragtiging des gebeden Volks, op eerre fftaatlyke wyzé,
ontvangen hadt. Van toen af, noodigde. by in alle de Landfchappen de Lieden uit, om 'er zich neder te zetten; hun
Landen , op de. voordeeligfte voorwaarden , aanbiedende.; hun
téffens voorflellende, een Wetboek en Regeeringsvorm te zullen opflellen, als meest voegden aan hunne' byzondere omflan.
digheden. Hier- mede lag hy zyne Ampt als Mede- Opperregter in Noord- Carolina neder.
HENDCnsaN vestigde indeezervoege eene Nieuwe Volkplan
ting, talryk en ontzaglyk-tellens; hy was 'er de Eigenaar, de
Be(tuurder en W.etgéever. Te vergeefsch lieten de Bevelhebbers van ondèrfeheide Landftreeke{t, tegen hem en de
zpnen,,.befchuldigingen van overtreeding uitgaan; te vergeefsch
booden. zy belooningen uit, om hem te vatten; te vergeefsch

verboQden zy

een

iegelyk,

zich

tot

hein te vervoegen,

en in

zyne Volkplanting te gaan woonen ; zich in dit alles grondende o p eene algemeene Wet, die de flaatlyke toeftemming der
]3evelhebberen en Vergaderingen van' dg verfchillende Landfchappen , als volftrekt noodig, fielt , om de koop van eenige
Landon der Indiaanfche Volken wettig te maaken, De Indiaanen; deeze koop als, een daad van zichzelven aanmerkende,
verdeedigen HENDERSON eb diens Volkplanting: zy zyn even
als een voormuur tusfchen.hïrginie, Noord- en Zuid- Carolina,
en hem; dewyl zyn Grondgebied ten Westen van dit Geflacht

der Imdiaanen ligt;

ZE-
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aarom klaagt de onvergenoegde ge`ladig? waarom is 'er
W niets
naar zynen zin? waarom bedilt hy alles wat hy van

anderen ziet ? — waarom ziet hy duizend gebreken in zy_
nen Evenmensch, die in hem zelve zich met nog duizend anderen, welke hy alle over het hoofd ziet, verenigen? -Het is, om dat hem niets In de waereld bejegent, dat naar
zyn zin is. -- Alles, wat by ziet, alles, wat hem ontmoet,
deugt niet; over geen ding is by te vrede, en de ganfche gefchapenheid moest naar zyn zin in eene andere orde gefchikt.
wezen. - Dan laat alles goed zyn, laat 'er nergens gebrek befpeurd worden, zal het den zulken dan nog wel behagen?
Het zyn de deugdzamen , die met grond op Gods gunst
hopen mogen. Dan hy, die altoos te onvrede is, kan die wel
met regt den naam van deugdzaam dragen ?
Zal men hem groot noemen, die zyne grootheid poogt te
bouwen op den val van anderen? Is een Vorst groot,
dna dat hy begeert, dat alles zich op zynen wenk beweegt?
of is zulk een Vorst groot, die het geluk zyner Medefchepzelen op alle mogelyke wyzen poogt te vergroten en uit te brei-.
den ?
Geef een heerschzugtig Vorst, Rykdom , ,Staten , Magt, en
uitgebreide Heerfchappye,by zal met Alexander om meer waerelden wenfchen, om zyn gezag neig wyder uit te breideh.
Geluk is het dat alle menfchen op het oog hebben.
Geluk is het roerzel, het vo©rnaamile rad, welk alle de overi__
ge raderen , alle 's Menfeben bedryven , aan den gang brengt ,
Geluk is het Benig doel van
en in beweging houd.
's Menfehen pogingen. — Dan wat is geluk ? --- Dwazen
en veriandigen hebben hier een zelve doel; kan dit niet zyn,
om dat ze zo verfchillend handelen? --• Niets is echter zeGeluk is eene fchone Vrouw --- Geluk is
kerder.
vermaak -- Geluk zyn opgehoopte Schatten — Grote RykGeluk Is de omhelzindom en Geluk is dartele wellust
gen te genieten van Bene gekanierde Mattes -- Geluk is z'g
Geluk
aan de grootfie ongebondenheid over te geven..
is...... Neen, 6 Neen! Niets van dit alles. --- Het waar
geluk kan nergens in gelegen zyn , dan in eene beffendige vergenoegdheid, welke geboren word uit de deugd, uit het ilandvastig betragten zyner pligten , welke men zynen Maker, den
Evenmensch, en zichzelven, verfchuldigd is.
leder f aat, elke Rand is eerlyk, ieder beroep is goed. ---Gene oneer of fchande is verknogt aan een laag of nederig
beroep. ----- Het komt 'er maar op aan, koe men het waar.
ne-

5(o
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neme. -- Ieder kau geen Koning of Vorst zyn , elk kan niet
evenveel fchitteren in de waereld. Het is genoeg, als
men de rol maar wel (peelt, waarmede men bedeeld is.
Hoe is het mogelyk, dat Vorflen, wanneer ze maar een
ogenblik als menfchen denken , en dus op dien tyd noodwendig begrypen moeten, dat zy met de daad ook niets meer dan
menihhen zyn ; het is onbegrypelyk, dat ze in vele gevallen
zo kunnen handelen, als men de meesten tyd van hun ziet.
Behoorden zy niet de grootte menfchenvrienden te wezen, en
wat heil zou het menschdom dan niet van hun te wagten hebben, naardien ze de vermogens en magt bezitten, om het te
kunnen doen; dan het tegendeel is waar. De meesten zyn
menfchenhaters, doodvyanden van het menfchelyk geflagt.
Alexander draagt den bynaam van groot. Waarom is hy
groot, om dat by duizende van menfchen heeft pm het leven
gebragt, en nog een oneindig groter aantal jammerlyk ongelukkig gemaakt. --- Een ftruikrover en een moordenaar worden gehangen of gerabraakt, wanneer zy flegts één gezin ongelukkig gemaakt , of eene enige moord gepleegd, hebben.
Alexander word verhoogd, en ontvangt eenen onfterfelyken
naam , om dat hy gehele Landen verwoest, millioenen menfchen vermoord , of ongelukkig gemaakt heeft. Een Rover
word ten toon geheld, nadat by zyne firaf ontvangen heeft,
ten af%hrik voor anderen. Alexander word aangevoerd tot een
voorbeeld van navolging, fchoon het ulenschdom oneindig veel
meer nadeel by hem alleen geleden heeft, dan by alle de bekende rovers te zamen.
Hy , die veel weet, en tevens nederig genoeg is, om de
waarheid hulde ,te doen, zal moeten bekennen, dat zyne voor
hierin befta, dat by zich zelven heeft te -namifewthp
kennen, en vooral geleerd, dat by niets, of zeer weinig-ren
weet.
Gelukkig is de man, die de kunst geleerd heeft, om de
gebreken van anderen te zien, zyne eigen te voelen en te ver.
beteren.
Een nydigaart is nimmer flegter te vrede, dan wanneer by
ziet, dat het een ander wel gaat; en hy verblyd zich nooit
meer, dan in den tegenfpoed van zynen evenmensch.
Moet een Veldheer of• een Vorst niet niet de allergrootte
aandoening getroffen worden, wanneer hy de plaats befchouwt,
alwaar hy te voren zyn volk tegens den vyand aanvoerde ,
en alwaar, na weinige ogenbikken, vele duizende menfchen
fneuvelden? — Het is nogtans niet vreemd, dat Vorfl:en en
Veldheeren de flagvelden vermaakshalve gaan zien , alwaar
het bloedigst getreden is.
'Er is niets dat den mensch langer byblyft, dan de hoop.
Alles mag hem verlaten. Hy mag, naakt en berooid, van vrienden en goederen beroofd worden, cie hoop alleen blyft hem
by.
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by. In de uure des doods blyft men nog hopen. In den
laatilen ademfnik, werkt de hoop , by zommigen, het aller
doet den mensch onverfehrokt, en ettelyke malen,-fterks,n
den dood met verlangen te gemoet treden.
De guide middelmaat te houden, is óntwyf0lbaar het vei
voor den mensch, en maakt zynen iland gelukkig. Men-lige
kan in alles te ver gaan , en dan verwoest men zyn eigen geluk.

Het is om te verwonderen, (en nochtans gebeurt zulks niet
zelden,) hoe zommige menfchen zonder moeite veikrygen,
dat geen, waar toe anderen alles aanwenden. zonddr noch
gelukkig te (lagen. Zo deelt de fortuin, naar 't-tans
gewoon zeggen , hare gaven zeer ongelyk, en in den blinde,
uit. Dan laat ons liever geloven; dat het eene wyze
Voorzienigheid is, die de zaken alzo beftiert, om hare endens en oogmerken, die nooit ophouden de beste te wezen,
langs den gefchikttlen weg te bereiken. Laat ons dan niet
kwaad noemen, 't geen veelal in zynen aart goed en heil
-zamis.
Al wie in zyne Schriften wil fchilderen, moet de Natuur altoos tot zyn Patroon Reilen. •--•^- Men moer nooit naar hoogklinkende woorden zoeken, om daarmede te willen fchitter,.n,
wanneer men treffende Tafereelen wil malen. — Neen, die
wel wil treffen,^moet eenvouwig fpreken; niets tog is eenvouwiger, dan de Natuur zelve.
Opregt, en waarheidlievend te zyn, is ene uitfehitterende
deugd, en de opregten en waarheidminnaars verdienen de ach
an al de waereld. Dan men kan de deugd zelfs te ver-ting
trekken, en in alle gevallen de waarheid te willen zeggen, doet
wel eens tot onbefchoftheid overtlaan.
Wanneer men den menseh by al het geCehapene , by het geen
in het Aardryk verborgen is, en op hetzelve gevonden word, by
de Vogelen des Hemels, by de Visfchen der Zee, en by al het
Gedierte des Velds vergelykt, dan bezit de mensch zeker eene
voortreffelykheíd boven al dat gefchapene. --•-• Met dit voor
begoot de grote Schepper op het laatst van-treflykwu,
den dag zyn voortreffelyk Scheppingswerk. --•.-.- Dan vergeiykt men den mensch by de Engelen, men zal hem minder
voortreffelyk vinden. -•----- Maar by is geheel nietig, wanneer
men hem by de hoge Godheid vergelykt.
C. V. D. G.
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BETREh1ELYK.

l)E INWENDIGE VOORTREFLYKHEID VAN DEN CIIRISTLY'
KEN GODSDIENST.

Urge f'swyze door den grooten MALLER voor zyne Dogter ontvouwd.
zeer onlangs, dat wy onze Leezers eden voortreAyken HALLER In zyne voornaamste Leevensbyzonderhe„ den leerden kennen (*). Onder de trekken van zyn
„ uittteekend en beminuelyk Character , (lraalde zyne
„ Godsdienstigheid ons met verrukking in 't ooge. Fly
„ maakte hier door eene uitzondering op het algemeelt
„ aangenomen gevoelen, (Evclks gerond- of ongegrond„ beid, wy aan zyne plaats laaten ,) plat veelen, dat de
„ meesten van zyn 13 roep , met den Godsdienst weinig;
„ op hebben: en zyn voorbeeld is eene bejchaaming der
„ zodanigen, op welke deeze blaam met regt kleeft. ^---a
„ %Vy oordeelden het niet ongepast, de gelegenheid zich
„ daartoe aanbiedende , een flaal te geeven van zyne denk„ wyze in den GodsLlienst,en wel b.paalLl met betrekking
„ tot den Christlyken Godsdienst. -Dit Rukje zal tell'ens
„ kunnen dienen, om de onedelmoedige befchuldiging a
„ te weeren, tegen de Voortcanders van het Christen':ont
„ ingebragt, dat, de Geestlyken , als belang hebbende ia
„ die zaak, de verdeediging daarvan, als van hunne eige„ tie, alleen op' zich neemen. Een lange - lyst van de ag„ tenswaardi ile Perfbonen , die geen Geestlyken waren,
en van zelfzoekende inzigten niet kunnen verdagt ge
houden worden , leugenl}raft eene zo onedelmoedige be--„
„ tigting. Wie kent de N.iarnen, wie de Schriften niet-,
„ om 'er flegts eenigen op te noemen , van eenen Dit
-

„

GROOT, NEWTO`J, LOCKE, BOYLE, ADDISON, WEST,
LYTTLETON, die zich voer den Godsdienst, den Gen-

, penbaarden Godsdienst, in de bresfe helden, en ht re
„ zaak , op de beste wyze, handhaafden.
HALLe.Ik
» de
(*» Zie hier boven, bi. TGV, enz.
VI. DEEL. MENGELW. O. 13.
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DE INWENDIGE VOORTREFLYKHEID

„ de groote HALLER, mogen wy 'er byvoegen. Het vol„ geed Stukje, Briefswyze aan zyne Dogter ingerigt, over
„ de Inwendige Voortreflykheid van den Christlyken Gods„ dienst, zal liet bevestigen.

WAARDE DOGTER,

Indien de Leer(lellingen van het Christendom CODE 011waardig waren , zou zulks alleen ons ten vollen verzekeren , dat ze geen Godlyken oorfprong hadden. De overtuiging van de Inwendige Voortreflykheid der Leere, moet
het Geloof van derzelver Waarheid, noodwendig, voor
Nimmer kunnen wy een Mensch, als een Leeraar-gan.
van GOD gezonden, aanmerken ,indien zyne Leer niet heilig is, en overeenkomftig niet de Volmaaktheden des geenen , van wien hy zegt, dat dezelve afdaalt.
Vyftig jaaren zyn 'er bykans verllreeken, zints ik een
Leerling was van den onllerflyken BOERHAVE. Nog dagelyks heb ik voor mynen geest, de eerwaardige eenvoudigheid van dien wydberoemden Man. Hoe dikwyls heeft
hy, van de Voorfchriften onzes Zaligmaakers fpreekende,
verklaard, „ deeze Godlyke Leeraar kende het Mensch'
„ dom beter dan SOCRATES!
Maar wie was Jesus, op zichzelven aangemerkt, wanneer wy alles bovennatuurlyk: van hem affcheiden?
Jesus was de Zoon eens Timmermans, en hadt Visfchcrs
tot zyne Bloedverwanten. Hy hadt geen Meester om hem
te onderwyzen, niets geleezen, dan de Schriften van MOZES en de Propheeten, geene lesfen ontvangen van de soCRATESSEN , de PLATOS, de CONFUCIUSSEN zyns tyds.
Welke, nogthans, was de Leer gepredikt door dien Zoon
des Timmermans, door dien Bloedverwant van ongeletter.
de Lieden, die zich met de geringfle beroepen bezig jhielden? „ Dat de enkele Begeerte, om eenige zonde
„ te pleegen, zelfs zonde is." Eene Leer, die,
ffhoon in den tegenwoordigen tyd voor onbetwistbaar gehouden, niet te min eene geheel nieuwe Leer was, toen
ze uit den mond van CHRISTUS vloeide. De 3onden, wel
is waar, hielden veele dingen ongeoorlofd, welke door de
Heidenen desgelyks voor misdryven werden aangezien ;
fchoon hunne denkbeelden van derzelver misdaadigheid
op geene regtmaatige grondbeginzelen leunden. Naar hunne bevatting, waren die dingen alleen Zedelyk kwaad
wel,
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welke de Wet verboodt, of met het welzyn der Zamen
Maar zy veroordeelden alleen de Daad-levingftryd.
zelve , deeze alleen keurden zy iirafwaardig — eene onderfcheiding niet alleen ongerymd , maar eenigermaate zich.
zelven wederfpreekeud. Wanneer een ontugtig Perfoon
zyne verbeelding vervult met onkuifche denkbeelden , zullen deeze herhaald, met genoegen herhaald, niet misten,
zyne Begeerten in zulk eene maate te ontvonken, dat by
derzelver geweld niet wedertlaan kan. Dit zal noodwendig van de voldoening aan den ontflooken lust gevolgd
worden , indien geen uitwendig beletzel hem vcrhindèrt,
in het pleegen eener Zonde, tot welke by inwendig reeds
bef ooten , ten vollen belkwten , heeft.
Geene oneerlyke denkbeelden zullen immer gevormd worden in de zuivere Ziel eener Deug zaame Vrouwe; doch
indien ze op dezelve indringen, en daar eene gunflige bejegening ontmoeten , zal zy een gemaklyk vervoerbaare
prooy zyn voor den eerilen Verzoeker. I-Iet ontglipte der Waarneeminge onzes grooten Meesters niet, dat de
eerfle verwerping van Bene kwaade gedagten de beste befchutting was tegen ondeugd. Elk oogenblik, doorgebragt
in peinzen op eenig misdryf, vermeerdert de krast van
het geáaarlyk voorwerp, 't welk onze .verbeelding ver
heeft en ingenomen. -- Myn Leermeester-mestrd
BOERHAVE, (ik moet dien grooten Man weder ophaalen,)
bewonderde menigmaal het zeggen onzes Heeren. Wie
eene Vrouwe aanziet , om dezelve te begeeren, heeft reeds
Overfpel in zyn harte nt.ez haar begaan. Deeze grondregel was daadlyk begreepen in de Oude Wet, tegen liet
Overfpel. Maar het I venschdom , door driftvervoï:ring
verblind, kon denzelven niet onderfcheiden.
In dit kortbondig Voorfchrift, heeft CHRISTUS het middel, om ons voor zondigen, op de kragtdaadigfte wyze, te
hoeden, aan de hand gegeeven. De eerfle aanvallen der
Ondeugd zyn doorgaans zwak; de Reden heeft dan nog
eenig bewind in de ziel; indien wy, derhalven, ten zelfden oogeublikke, dat zodanige gedagten in ons opwellen,
of door van buiten aankomende voorwerpen verwekt worden, alle moeite aanwenden om ze onder te brengen, onze gedagten daarvan aftrekken , en op iets anders vestigen ,
kunnen wy bet naderend gevaar vermyden; doch kweeken
en koesteren wy, integendeel, deeze denkbeelden aan, zy
zullen ons onvermydelyk in de strikken der zonde doen
vallen.
Die.
Q1 e
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Deeze \Vet ,welke zelfs onze gedagten en overleggingen
des harten aan den Godlyken Regtbank onderwerpt, is
het eenig middel van zekerheid in 't gezellig leeven.
Mensclllyke Rcgtvaardigheid heeft geen magt altoos over
de Driften. Deeze kan nooit Misdryven verbannen ,felioon
zy Misdaadigers straffe. 't Is onmogelyk, dat eene Ziel,
dagelyks niet genoegen denkende op de verleidende bekoorelykheden van wellust, zich niet aan het daadtyk genot zal overgeeven , zo ras Bene gefchikte gelegenheid
de voldoening belooft, van dat geen, welks enkel denk
zo veel vermaaks verfchaft. Wanneer ik fpreek-beldrs
van zinlyke genietingen, bedoel ik daarmede alle Ondeugden zonder onderfcheid. Wereldlyke Regtbanken
verzetten 'er zich allen tegen, door fchrik voor de gedreigde llraffen, ingevalle de uitwerkzels de misdaaden van liet
hart aan den dag brengen. Maar valt het niet gemaklvk
voor een Mensch, verblind, door zyn Driften, zichzelven diets te manken , dat hy zyne misdryven voor liet
oog zyner Meden:enfeben zal kunnen bedekken'? Zal by
niet veelltgt, wanneer zyne Hartstogten liet meesterfcl:ap
verkreegen hebben, uit zynen geest alles verbannen, wat
derzelver voldoening kan wederfireeven ? Zal hy alle gedagten van toekomende firaffe niet verdrukken, gedttnrende dien tyd , dat zyne genegenheden op tegenwoordige
genietingen geheel en al gevestigd zyn?
Maar de Leer van CHRISTUS bepaalt zich niet tot het
affiiyden van de jonge fpruiten dier vergiftige planten ;
deeze vernietigt ze, terwyl ze, om zo te fpreeken, nog
in den knop zitten , als het eenig middel om den verderen groet' te voorkomen. Hy, die GOD altoos voor oogen
heeft , by wiep de vrees voor het Oordeel diens ontzag.
Jyken Regters , een heerfchend beginzel is , zal niet ligt
zondige gedagten in zynen geest voelen opwellen; en
nooit dulden, dat onzuivere denkbeelden zyne verbeelding
befinetten; hy zal zelfs niet blootgelteld zyn aan het gevaar, om eenige ondeugd te p!eegen, van welker eer!te
beginzelen by eenen afkeer heeft. Dat iemand , die de
Zonde als liet groot(le kwaad befchouwt , zich op ééns
zou- overgeeven , om ze in de uitert}e maate ten dientte
te (laan, is indedaad onmogelyk; en het is niet onwaar
dat een Man, die op zyne hoede is tegen de-fchynlk,
eeril:e aanvallen der ondeugd, in (laat zal weezen, om de
kragt daar van ovèrwinnenden tegenffand te bieden. —
Maar hy, die begint te vallen heeft geeft vergen ou
zy,
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zynen val te fluiten; de fuielheid neemt van ootenbdil: tot
o ;genblik toe , tot by , ten laatilen , in den atgron d as
zedelyken verderfs nederttort.
Het was eene heerfchend, zo wel als droevig wanbegrip onder Yooden en 8eidenen dat wy con voldoening
konden geeven voor onze zonden , en zyne verloore guniie herwinnen , door Offeranden , en liet fchroomvallig
tivaarneemen van Plegtige Inftellingen: doch deeze konden
gewis liet Hart niet reinigen. Niets bragt meer toe dan
dit denkbeeld, om eene fchuldige ziel gerust te fellen, en
die Vreeze, welke het beginzel der waare Wysheid is,
uit dezelve te verbannen. Indien het Richten van eenen
Tempel of Gewyd Gebouw voor verraad en moord kon
boeten, hoe weinig zouden Snoodaarts , in Raat om zulks
te bekostigen, voor de gruwelftukken fchroomeu? Indien
een ryke Zondaar, door dubbele Tienden van zyne over.
vloedige inkomflen te betaalen, zich aangenaam in 't oog
van con kon manken , zou by dan het gereedlte middel
niet by de hand hebben, om naar welgevallen te overtreeden — firafloos te overtreeden ? Het afflaan van een gedeelte zyner bezittingen, is den zodanigen eene veel mindere
opoffering, dan het afleggen eener Troetelzonde.
En hoe Veel aangenaamer nog moet een Godsdienst weezen, die de middelen van Genaverkryging verfchaft, door
het waarneemen van zekere uitwendige Plegtigheden, en
deszelfs Aanhangers niet teffens verpliut, tot het te onderbrengen van hunne vleeschlyke Lusten , waardoor zy
dezelve kunnen opvolgen en botvieren, zonder zich te berooven van de gunst buns Regrets, wiens vergiffenis zy
kunnen hoopen en verkrygen, tot zo gemaklyk een prys!
Ik bedoel hier mede, zonder eenige uitzondering, alle de
uitwendige gebaaren en pligtplegingen, tot welken de Zon
neemt, om cons gunst te verwerven, en-daretovlug
over de hervorming zyns leevens zich niet te bekreunen.
De finert, welke een door dweepery verwilderde
Indiaan ondergaat, als by een vat met fcherpe punten tot
zyn verblyf neemt; de Godsdienftige Erfmaakingen; de
onthoudingen van zekere Spyzen; het draagen van byzondere Kleedingen , en alle andere , gezette en eigenwillige
Godsdienfligheden van dien aart, zyn zeer kragtlooze middelen, om een Heilig en l:.egtvaardig Regter te paaijen.
Indien wy de Euangeliefchriften met de minl{e maate
van gezette aandagt leezen, zullen wy ontdekken, dat
;eene wan- en waanbegrip fterker wordt te keer gegaan,
Qq3
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dan de heillooze gerustheid, waar in fnoode en baatzugtige Priesters de Zondaars hebben zoeken te brengen, en
bedriegelyk in den flaap van zorgloosheid te zusfèn. -CiIn:ISTUS voorzag de fchroomlyke uitwerkzels van deezen
fl<iap,diranl: , en hoe zeer dezelve den Godsdienst, door
hein ten IIeinel afgebragt, kragtloos zou maaken. Niets
-wil gereeder by den Mensch in, dan de hoop op l3ehoudenis en Zaligheid, zonder verpligt te weezen om eenig
geweld te doen, tot het bedwingen hunner geliefkoosde
Lusten en Neigingen. De verflandige , de nadruklyke
Voorfchriften van onzen IIemelfchen Wetgeever hebben
nauwlyks kunnen voorkomen, dat de Christenen tot dit
gevaarlyk zelfbedrog niet vervallen zyn.
't Is myn oogmerk niet, myne Dogter, u in deezen een
breed verflag te geeven van de Zedeleer des Euangelies.
Ik wil u alleen doen letten op de Vergiffenis van ongelyken: eene Deugd, den Yooden bykans te eenemaale onbekend ; en fchoon eenigen der verftandigften , onder de Hei
, deeze Deugd met de hoogklinkendfie loffpraaken-den
vereerden , kwam hun gedrag in geenen deele met het
voorfchrift overeen. Het vergeeven van ongelyken
is het kenmerk van eene groote Ziel: wy zyn 'er, wat
het befpiegelend deel aanbelangt , niet onkundig van ;
doch, in ouden tyde, was deeze grondregel, zo weezenlyk tot eene zuivere Zedeleere behoorende, geheel onbekend. De oudste Dichters en Gefchiedboekers draagen
hier van getuigenis. Zyn niet alle de Goden , alle de
I-lelden, by HOMERUS, onverzoenlyk ? — De vergeeflykheid
van DAVID , ten opzigte van zynen doodvyand SAUL, is
bet eenig voorbeeld , 't geen wy van deeze deugdzaame
gemoedsge(ieltenisfe, in de Schriften des Ouden Verbonds,
aantreffen.
Ik kan van dit onderwerp niet aftlappen, zonder eenige
andere Voortreflykheden der Zedeleere van CHRISTUS aan
te flippen. De oude Volken aanbaden in 't algemeen
als Goden de zodanigen, die in vroegeren tyde Menfcllen
geweest , en onder hun verkeerd hadden. Zy veronderilelden dat hun vyandige Volken dusdanige Plaatslyke
Godheden bezaten. De Wooden zelfs, aan wien de waare
GOD zich, in al zyne majefteit, geopenbaard hadt, lieten,
nogthans , een denkbeeld zo rechtdraads firydig met de oneindige Volmaaktheden des ALLERHOOGSTEN , in hunne
grove zielen huisvesten. Des HEFREN Tempel! — Des
HEFREN Tempel! --- Des HEFREN Tempel! was eerre by
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hun geheiligde uitroep; en Ilrekte ten bewyze van liet
ydel vooroordeel, onder het geheele Volk heerfchende ,
dat Gov alleen hun GOD was.
Dit wanbegrip deedt de 3ooden eene Zaligheid verweren, voor geheel liet Menschdom verordend. Maar JESUS
CHRISTUS , fchoon onder dat geslacht gebooren, toonde
door zyn eigen gedrag, dat alle de uitfluitende voorregten,
welke de Bene Godsdienflige Aanhang zich boven den anderen aanmaatigde , van allen redclyken grond ontbloot
waren. Hy weigerde niet te verkeeren met eene Samaritaanfche Vrouwe —eene, die behoorde tot een Volk, zo
gehaat en vergt te erufalem. Hy ontdekte zich aan
haar wie by was, in uitdruklyker bewoordingen, dan hy,
tot nog, by iemand gedaan hadt; by verbleef eenigen tyd
ten huize dier Vrouwe, door zyne Landsgenooten met een
oog van veragting aangezien. In eene Gelykenisfe,
boezemde hy het beginzel van algemeene Liefde en Goed
Samaritaan, die 't zelve opge--daighen,or
volgd en beoefend bads, omtrent eenen ongelukkigen ver
te verheffen, boven den joodfchen Priester, gebrekkig-re
in het betragten van dien zeer aangelegen Pligt. -- Hy
heeft allen, die zyne Leer belyden , doch zich met de hbote belydenis vergenoegen, van de Zaligheid uitgeflooten.
Niettegenilaande de voordeelen en voorregten, den Wooden,
door hunne geboorte eigen, heeft de Zaligmaaker der wereld hun, egter, wel uitdruklyk verbooden, daarop een
ydel vertrouwen te flellen, en zich 'er meer op te verlaaten, dan op de zuivere beleeving van den Godsdienst.
Hy waarfchuwt hun tegen de verwagting van de goedkeuring des Allerhoogften; dewyl zy de geboden der hyplegtige Wet flipt onderhouden hadden. 't Was niet uit
den Menfche, (lat onze Heer eene Zedeleer, zo heilig, zo
zuiver, ontvangen had, de beweegingen van hun bedorven hart komen 'er in zulker voegen tegen op, dat zelfs
heden , onder de Belyders van den Christlyken Godsdienst,
'er niet weinigen gevonden worden , verwaaten genoeg,
om zich de Uitverkoorenen van GOD te noemen , en allen,
die niet tot hunne byzondere Secte of Aanhang behooren,
liefdeloos te veroordeelen.
'1r is nog eene andere trek, welke de uitmuntenheid
der Christlyke Leere op het zigtbaarst aan«wyst. Te weeten de Zuiverheid, welke dezelve vordert, en 't geen wy
onze Natuurlyke Driften noemen; doch dikwyls al te bal
om door de Wetten van Godsdienst zich te-iurgzyn,
Qq 4laa-
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latten beteugelen. Ik bedoel hier de Drift, welke de bel.
de Sexen vercénigt, -- eerre Drift , die haare kragt en
heerlehappy oefent in de braaffie en edelfte harten. De
Wysgeereu van Griekenland en China, hebben deeze Neiging aangemerkt , als noodwendig voortvloeijende uit 's
lenfuheu etleitenisfe; en deeze daarom , met alle zagtheid
en toegeeflykheid behandeld , fchoon het misbruik daarvan
xiiet _min verderflyk is, dan Trotsheid of Gierigheid, ge.
breken door hun met de zwartlre kleuren getekend. De
verl'andige SOCRATES kon , in zekere maate, deeze afwy.
kingen van Deugd verfchoonen. En liet blykt niet, dat
de 1Vysgeeren oordeelden , dat 'er iets fchandelyks in deeze Ondeugd lag opgellooten.
Naardemaal ik aan eene uit de Vrouwlyke Sexe fchryf,
weet ik, dat ik dit Onderwerp roet de uiterfte kieschheid
moet behandelen: zulks wederhoudt my, van die Ondeugd
met welverdiende afzigtige verwen te maaien. Ik moet
my beperken , om 'er zulk eene befchryving van te geeven, als der Zedigheid geen ergern isle verwekt. — On.
wettige Liefde verzwakt alle de vermogens der Ziele ,
wendt dezelve af van alles wat ernilig is en deftig, ver
wederzin van zedelyken pligt, en van alles wat in-wekt
ecnige maate arbeid vordert. Dezelve gaat vergezeld van
eene lange (leep belemmeringen en ongelukken , verwoest
liet onderling vertrouwen, waar van het geluk des Huwe.
jyken ílaats afhangt, Zy verflaaft haare rampzalige Dienaars
aan Hebbelykheden, fchadelyk voor de Zamenleeving; zy
]luit onze oogerf op het vooruitzigt der Eeuwigheid — der
Eeuwigheid, ontzaglyk in haare eigene natuure, en aller
voor de zodanigen , die, door bewustheid eens-vreslykt
fnooden gedrags, zich des Eeuwigen Leevens onwaardig
keuren.
Jr:sus werd gebooren onder een Volk, by 't welke de
Veelwyvery was toegelaaten, by 't welk wetlooze vleesch,
lyke geineenfchap in zwang ging, en de Huwlyks.fcheidin•
gen zeer gebruiklyk waren. De Wetgeleerden van die da
betoonden zich zo infchiklyk en toegeeflyk voor-gen
hunne Land- en Tydgenooten, daar de beuzelagtig(te oor
genoegzaam gerekend wierden, om de Egtteheiding-zaken
te veroorloven. De Zoon eens "Timmermans ver
onder de ?oaden , in een Tydperk , dat zy dery-fchen
tvyze misleid werden door hunne Wet- en Schriftgeleer,
den. Hy predikte hun de noodzaaklykheid van eene zuiyetheid in Zeden a teil dien dage onbekend, Maar dit
Voor'
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Voor!lclrrift van het .Euangelie is gemeenzaam heden ten
dage ; het wordt met lof vernield in alle weze Verhand;lingen over de Zedekunde, opgehaald in onze Tooneeliiukken , en , in onzen Ommegang met de wereld , voor
een gewoonen Pligt gerekend. IV laar toen jEsus op Godlyken last zyne Zending aanvaardde , was by de eenice
Leeraar, die de Kuischheid predikte, Huwelykstrouwe af.
vorderde , en alle Oneerlyklieid zelfs in de gedagten verbooth. — Van waar nu kwam die Wet van Kuischheid,
die niemand voorheen gedagt hadt , der Wereld als een
Pligt op te leggen ? Zy kwam niet van de Menfeben;
noch voort uit cie harten , waar in de veroordeelde- bui
Driften diepe wortels gefchooten hadden: ---tenfporig
wy moeten het oog vestigen op HEM , die ,door Gou onder
'er de Intleller van was, die zynen Jongeren het-wezn,
wydflrekkend gebod gaf. Weest dan gylieden volmaakt , gelyk uw Vader, die in de Hemelen is, volmaakt is.
Alle de voordeelen der Leere van CHRISTUS fchynen
zamen te loopen in dit Eénig middenpunt. „ De
„ Eeuwigheid is het groot Voorwerp, 't geen de Men, ch
„ in 't oog moet houden," en gevolglvk, dat wy
de bezigheden deezes Leevens moeten doen tirekken tot
middelen , om ons tot dezelve voor te bereiden; dat wy
de Gunst van GOD voor 't eenig waare goed behooren te
houden.
Overeenkom(Iig met deezen grondregel, veroordeelt onze Godlyke Meester , die bezorgdheid, welke zich alleen
over het tydlyke bekommert. Hy vordert , dat wy alles ,
wat ons dierbaar is , liever daar aan zullen opofferen , dan
ons met de befmettingen der zonde bezoedelen. Hy waar
ons, dat ale weg ten Zaligen Leeven, nauw en-fchuwt
moeilyk is, en dat wy niet, dan met veel moeite, in het
Koningryk der Hemelen kunnen ingaan. Hy maalt ons
het mishaagen van GOD af , als het eenig kwaad, waar
voor wy behooren te fchrikken. De groot tie
ggeren, onder het Heidendom, wisten flegts weinig van het
Toekomend Leeven , en zy fpreeken 'er in zeer twyfel.
agtige bewoordingen over. Hunne Lesfen hadden , derhalven, dat gezag niet op de harten, 't welk alleen den
wil kan buigen , en 't geen in onzen Zaligmaaker ten be
wys ftrekte van zyne Hemelfche herkomst.
-
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KORT BERIGT,WEGENS HET GEBRUIK VAN KRAAN -OOGEN,
IN DE ROODELOOP;
OF BRAAKNOTEN
MET EENIGE AANMERKINGEN DAAR OVER.

(Nux Vomica),
Door

JACOB VAN DER HAAR.

by de geleerden bekend, pryst,
e Heer
D
in het XXXVíte Deel van de Koninglyke Zireedfche
4kademie der Wetenfchappen, het gebruik van de Nux I/oHANGSTRÖM,

mica in de Roodeloop, op eene ongemeene wyze.

-

-

Hy gaf dezelve eenmaal daags, drie of vier dagen na elVooraf gaf hy doorgaans
kander, tot één Scrupel.
een purgeermiddel van Cremor Tartan i en Rhabarber.
Zo de Mond bitter, en de Tong beflagen was, liet hy,
De meeste Lyders wamet Ypecacuanha , braken.
ren, na het gebruik van drie of vier poeders, welk by
met warm bier, water, of met het EleEt. Diascordii ingaf,
By bloedrykheid of by andere omfiandigherteld.
heden, deed hy vooraf eene Aderlating.
Een Man, die van de Loop herfteld, maar te fchielyk
in de lucht kwam, kreeg de Loop wederom, dog herftelde ras na het gebruik van twee poeders Nux Vomica.
Kinderen van zeven Jaren gebruikten dit poeder
met een goed gevolg. — Een Man, die eene Rotkoorts
had, en daar by de Loop kreeg, genas van de eer(le,
door het gebruik van zuiverende middelen, en van de laat.
1e , door Nux homica.
Eerie Vrouw, alsmede haar zuigend Kind van anderhalf
Jaar, kregen beide de Loop. l.)e Moeder nam Rhabarber
en Nux Momica , en het Kind een weinig Tinétuur van
Rhaharber; beide herflcelden.
Dikwyls gaf de Schryver aan(londs Nux Vomica zonder
Rhabarber, met een goed gevolg, maar meent echter,
dat de laatfle , vooraf gebruikt, beter is.
Van .55 zieken met de 'Loop, waren 'er 22 geflorven,
waarvan 'er io dit middel niet wilden gebruiken, en I2 anderen, die het te laat gebruikten. Om de pyn ,
kramp, en menigte van afgangen te (tillen, gaven ODHELIUS
15, en DAHLBERG zo of 12 greinen Nux Vomica, tweemal en daags.
Het
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Het zal , misfchien , eenigen vreemd voorkomen , dat
men Kraan -oogen, die genoegzaam alle blind geboren Dieren dooden , by de Roodeloop ingeeft. Dan deze ver
dient te verdwynen, wanneer men begrypt, dat-wonderig
de meeste Zweden , in naarvolging van hunnen grooten
LINN2Eus, van gevoelen zyn , dat de Roodeloop alleen uit
of door Infe&en, Myten (ilscarid.) genaamd, of hare eijertjes, welk zig in de darmen ophouden, geboren word.
))it fchynt ook de reden , dat enigen thans de Nux 17omica, als ook het Semen Sabadillios, tegen de Lang-ronde, tegen de Lind- en Kaauwwoerde Wormen, en daaruit,
fomwyl , voortkomende Vallende-ziekte , enz. zo onbefe.lbroomd aanpryzen en zelf gebruiken (*).
Reeds lang vcíór LINNIEUS, zyn verfcheiden voorname
Geneesheeren van gevoelen geweest, dat de Roodeloop,
by heete drooge Zomers, en op hoogliggende Plaatzen,
door onzigbare Diertjes of hare eijertjes , veroorzaakt
wierd, en gebruikten daarom middelen, om ze te dooden
en uit te dryven. Wyler_ myn Vriend, Dr. EVERT VAT_CK,
die mede in dit gevoelen was , en de befinetting volílrekt
ontkende, gaf deswegens in eeue hevige Ioop-ziekte, in
1736, te Campo, (dezelfde die DRGNER befchryft) aait
byna 4o Lyders , tien of vyftien greinen Mercurius Dulcis,
met even zo veel Diagridium, en tusfchen beiden, doch
by pozen, een half of geheel once Laudanum Ljqu.idum,
met heete en vertierkende middelen. Nooit, zegt de opregte Man , en toont dit. reet voorbeelden, genoodzaakt
geweest te zyn , om dit poeder meer dan drie reizen , byéén en denzelfden Lyder, te gebruiken; en by meent,
naar evenredigheid , vry wat meer Lyders dan zyne
Medebroeders , of de IIeer DEGNER , herfteld te hebben (t).
De beroemde PRTrc LE, aan wien Europa zo veel verptigt is, had, in de Eerfte Drukken van zyn Werk, de
Loop als hefniettelyk aangemerkt ; maar was, in den volgenden , vooral den Zevenden Druk, van gevoelen veranderd,en in
dat
(*) Algemeene Vaderl. Letteroef. Vide Deel, b1. igg; en over
liet Sem. Sabadill. SEaLaGnR in SCHMUCKLRS, Vermischte Cliirurg. Schríften;Zweyter band.
(t Loopziekte , die te Kampen in 't laar 1736, heeft gevoed.
Haarlem, 1 745.
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dat van LINNYus en van hun, die dit reeds voorheen gefield hadden , gekomen was. PKINGLE ,zeg ik , gebied thans
in deze Ziekte te purgeren , met vyf of acht greinen
Calomel, en 25 of 30 greinen Rhabarber. En als , in het
begin van deze Eeuw, en aldus vóór het algemeen ge.
voelen, dat deze Ziekte uit of door Infeélen voortkwam,
dezelve te Harderwyk vry ílerk heerschte , zegt de Heer
Profes for VAN ALMELOVEEN: als, voor weinige 3aren de
Roodeloop , by ons, f Jerk omging, lie!.' ik , om te buikzuiveren , nog geen middel gevonden, waarby meerder hulpe vond,
dan dat ik de Mercurius Dulcis , met andere purgeermiddelen
gemengd , de Lyderen voorfchreef (*).
Dan het zy thy gegund, met een enkel woord aan te
merken , dat, genomen de Loop ontilond geenzins uit
Infeaen of hare Eijertjes , maar uit eene andere ioflyke
oorzaak , verdient het echter eenige opmerking, dat dezelfde foortmiddelen , die veelal tegen Iníèc`len in de Darmen gebezigd worden, thans by de Loop meer en meer
fchyuen plaats te grypen. Onder deze middelen verdienen vooral ook het Opium, en alle zagte Olien. En dat,
onder en door een aanhoudend gebruik van Boom -olie,
'er vele verzuimd, maar ook veel meer, fchoon langzaam,
van deze Ziekte daardoor herheld zyn, zal niemand, die
ze by de Huislieden gezien heeft , konnen ontkennen,
Jammer is het maar, dat de Ziekmakende oorzaak daar
niet, of niet fpoedig en genoegzaam, word Ilitge--dor
worpen. Zoude het Oleum Ricini , dat zo wel,
en zo gemaklyk, laxeert, en tevens alle foorten van Wormen , ja ook den Lind-worn uitdryft , aan beide deze
oogmerken niet voldoen ?

's Hertogenbosch,
den it September.
() BuyzzN,
I?12.

PratEyk der Medicynen, bladz, 404. Haarlens
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AANMERKING OP DE PROEVEN EN WAARNEEMINGEN, OMTRENT DEN BRAAK- WYNSTFEN (Tart. Em.et.). Zie

Algem. Vaderl. Letteroef. Vide Deel. No. io.
bladz. 419.

e Schryver merkt te refit aan, dat 'er veele bezwaarell
D zyn
ingebragt over de onzekerheid
het onderfcheid
En

van den Praak-wynlleen. Dit heeft zyn Ed. aanleiding gegeeven , tot het bekendmaaken van een verbeterde
bereidiugswyze , door hem gedeeltelyk overgenomen uit
het Werk van VIEGLEB. — Ik pryze zeer den yver van
den Schryver; maar hy neme my niet kwalyk, wanneer
ik hem onder het oog breng, dat hy niet al te naauwkeurig is geweest, in de opgave deezer bereiding , en dus
oorzaak zou konnen geeven, dat hy, die het Voorfchrift
van zyn Ed. letterlyk volgde, zeer bedrogen zou uitkomen. Hy zegt, dat de Heer WIEGLEB een deel.
Spiesgias mengt , met twee deelen Crern r Tartari, en,
uit dit mengzel , den Braak -uwynfteen bereidt. ----Dit mengzel kwam my zeer zonderling voor , en ik wiste
dit, met de gronden der Scheikundige bewerkingen , ons_
mooglyk overeen te brengen. Ik floeg de plaats in wtEG.
LEB op, en vond dezelve bl. f44. van het Ifte Deel zylner
Handbuch der fillgemeinen Chemie, Berl. i7Si. Hy
zegt dat men moet neemen, i deel Spiesglas -glas, en 2
deelen I;Veinfleen- Kristallen. Het onderfcheid ligt
derhalveni hierin ; onze Schryver beveelt Spiesglas (antimonium) te neemen , en WIEGLEB fpreekt van Spies glas•
glas, of glas van Spiesglas (vitrum Antimdnii). Welk een
onderfcheid! Ik wil liefst dit verfchil eer toefchryven aan eene
verhaasting , dan aan eene waare meening van onzen
Schryver. De verandering, die de Schryver heeft
gemaakt in de bereiding , is zeer goed , en komt byna
overeen niet dien, welken ik reeds lang heb gevolgd. —
Het woord Terpentyn-Steve mortier, in plaats van Sernentyn-fleene, wil ik wel toefchryven aan den Letterzetter.
Dit weinige achtte ik noodig aan te merken, op dat
onkundigen niet bedrogen zouden worden.
T.
-

Den Heere T. zy kennelyk , dat het woord Spiesglac
een

,
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een Drukfout is, en veroorzaakt, door dat CRELA in zyne Annalen (*), dezelfde fout begaan heeft. Wy bedanken egter zyn Ed. voor de mededeeling; als ook den
WelEd. Heer J. H. RUMPEL, M. D. en Leftor der Che.
wie en Pharmacie te Alkmaar, benevens den Heer P. J.
KASTELEYN, welke Heerels ons dezelfde fout onder het
oog gebragt hebben. Men leeze dan op bl. 420.
van ons Meng. Glas van Spies glas, in plaats van Spies glas.
(*) Pag, 236. doch moet zyn 232.
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(Volgens den Heer DE BUFFoN.)
in 't La.
Kraanvogel sheet in het Grieksch rt
D etyn
Grus ; in 't Italiaansch Grua ; in 't Spaansch
in 't Fransch Grue; in 't Hoogduitsch Krane;
Q

ev

c

;

Grulla;
in 't Engelsch Crane ; in 't Zweedsch Trana ; in 't
Deensch Trane. De gelykklankigheid der naamen, deezen Vogel, in zo verfchillende taalen gegeeven, op 't geluid 't geen by Plaat gegrond, is opmerkelyk.
Van alle Vogelen, die reizen, onderneemt de Kraanvogel de verte en hachlykfte tochten. Uit het Noorden
herkomfig, bezoekt by de Gemaatigde Lugt[lreeken, en
trekt tot in 't Zuiden. Men ziet hem in Zweet/en , in
Schotland , op de Orcad fche Eilanden , in Podolie , in
T7olhinie, in Lithauwen en geheel Noord-Europa; in den
Herfst ftrykt hy in onze moerasfige vlakten, en bezaaide
Landen, neder: vervolgens haast hy zich na Zuidelyker
ftreeken ; met den Voortyd van daar wederkeerende, zet
hy den koers Noordwaards , en volbrengt dus den kring
zyner Reizen, met het omloopen der Jaargetyden.
De Ouden, getroffen door deeze aanhoudende Verhuizingen , noemden hem zo wel den Lybifchen , als den
Scythifthen Vogel: dewyl hy beurtlings van het eene en
andere uiterfte der toen bekende Wereld kwam. HERODoTus, zo wel als ARISTOTELES, plaatzen, in Scythie, den
Zomer der Kraanvelen. Uit deeze Gewesten kwamen,
die zich in Griekenland onthielden, met de daad. Thesf,'clie wordt, door PLATO , de Weiden der Kraanvogelen
geheeten : zy ftreeken daar by geheele vlugten neder., en
bedekten ook de Cicladifche Eilandgin: om het Jaargetyde
Ii un-
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hunner overtocht aan te duiden , zegt IIESIODUS : Hun
flens verkondigt uit de hooge Lugtgewesten den Landman
den tyd aan, om den grond te bearbeiden. Indië en Ethiopie waren de Gewesten, beftemd voor hunne tocht na 't
Zuiden (*).
STRABo vermeldt , dat de Indiaanen de Eijeren der
Kraanvogelen eeten : HEROOOTUS, dat de Egyptenaars met
de huidsen deezer Vogelen, hunne Schilden bedekten; en
het is by de bronnen van den Nyl, dat de Ouden hun
de Pig meen lieten bevegten; eene foort van Kleine Men %her ,
fchrytt ARISTOTELES, gezeten op kleine Paarden, en die
in fpelonken woonen (t). PLINIUS wapent deeze Mane
netjes niet fchigten, doet ze op Rammen ryden, en in
den Voortyd van het Gebergte in Indië , waar zy woonen, afdaalen, om aan zee te komen, en drie maanden
lang kryg te voeren tegen de Kraanvogelen, hunne cijeren
te breeken , en de Jongen weg te neemen , zonder 't welk
zy niet beland zouden zyn , tegen de heeds aangroeijenrde
benden deezer Vogelen, die hun eindelyk, egter, overmees
naar de gedagte van PLINIUS zelve, dewyl by de-terdn,
toen verlaatene of verwoeste Steden doorreizende, welke
de oude Volken bewoonden , onder deezen ook telt Ge
rania, waar eertyds het Geflacht der Pygmeen zich onthieldt,
't geen men gelooft , door de Kraanvogelen uitgedelgd te
zyn (S).
Deeze oude Fabelen (*) zyn ongerymd, zal men zeggen , en ik ftem het toe ; maar geleerd, in die Fabelen ,
verborgene Waarheden te vinden, en Gebeurtenisfen , welle men niet beter heeft kunnen kennen, behooren wy ge.
maatigd te zyn in het Llryken van dat vonnis, al te gereed ge(lreeken door de trotschheid , en al te natuurlyk
voor de onkunde: wy willen veel liever gelooven, dat
Benige vreemde byzonderheden in de Natuurlyke Historie
diet
4 )Op per. Egypte is, geduurende den Winter, vol Kraanvogeden: zy komen 'cr uit de Noordlyke Landen, om daar den
koudften tyd door te brengen. Voyage de Granger , p. 238.
(t) ARISTOL. Hist. 4nimal. Lib. VIII. Cap. XV.
(S) PLiN. Lib. VII. Cap. II. Lib. IV. Cap. 1X.
(*) Oude Fabelen fchryf ik : want ze zyn reeds vroeger dan
de tyden van HOMERUS • die de Trojaaneu vergelykt met
Kraanvogelen, onder een groot geraas de Figmeen bevegtende:
-

(
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dier Vogelen gelegenheid gegeeven hebben , aan een gca
voelen, zo verfpreid in eene Oudheid, die wy, na ze zo
dikwyls van leugens befchuldigd hebben, op nieuwe ontdekkingen, moeten bekennen , dat voor ons waarneemingen gedaan hadt. - Men weet dat de Aapen, die
In zo groote menigte de meeste gewesten van Africa en
van Indië bewoonen , {feeds de Vogels beoorloogen, en
zonder ophouden hun hinderlaagen leggen: de Kraanvcgels vinden, by hunne aankomst, deeze Vyanden, mis
verzameld, om dien nieuwen en-fchiengrotal
ryken prooy met te meer voordeels aan te tasten. De
Kraanvogels, vry gerust op hunne eigene kragten, onder
elkander ten ftryde afgerigt, en natuurlyk tot vegten gefchikt, gelyk hunne houding, vlugt, enz. uitwyzen , verdeedigen zich dapper; doch de Aapen, tuk op het wegnee.
men der Eijeren en der Jongen, komen onophoudelyk in
grooten getale weder, om den tryd te hervatten; en, daar
zy , door hunne krygslisten , gebaaren en houding , de
menschlyke bedryven nabootzen, fcheenen zy een hoop
kleine Menschjes in 't oog van onkundigen, of die het
flegts van verre befchouwden, of door de lust tot 't vreemde vervoerd, dit wonderbaare in hunne verhaalen boekten (*). Ziet daar den oorfprong deezer Fabelen.
De Kraanvogels vliegen zeer hoog, en fchikken zich in
orde om te reizen : zy vormen een bykans gelykbeenigen
driehoek, om te gemaklyker de lugt te klieven. Wanneer
de wind toeneemt , en dreigt die ordening te brecken,
fchikken zy zich kringswyze byeen, dit gefchied, desgelyks als de Arend hun aanvalt. Meest trekken zy des
nagts voort; doch hun fclireeuwend geluid ontdekt, dat
zy
(-) Dit is het eenige geval niet , waarin hoopen Aapen voor
wilde Menrchen genomen zyn; om niet te fpreeken van den
ilrvd der Carthageren tegen de Orang-Outangs, op de kust van
Africa . en de huiden van drie Wyfjes in den Tempel van 7urio
te Cartlia, o opgehangen , als de huiden van wilde Vrouwen.
(Hannon Peripl. Hagx I674. p. 77.) ALEXANDER , In de ledrëzz
doordringende, flordt gereed om dezelfde misgreep te begaan ,
en zyn Macedon fchen Krygsdrom , tegen een Leger van Pongos
(eene Poort van Aapen) te doen aanrukken, dan de Koning
TAXLLEs ontdekte hem, dat de menigte een hoop vreedzaame
beesten was, derwaards door nieuwsgierigheid gelokt ; Dieren, min dwaas, min bloedgierig, dan de Beroovers van .Qfse,
Zie sTaeso, Lib. XV.
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zy voorbygaan; onder dit vliegen by nagt, laat de Voor
om kennis te geeven-vliegrdkwyszntmhoe,
van den koers dien by neemt; dit geluid wordt herhaald
door de bende, of liever elk antwoordt, als om te doen
verftaan, dat zy volgen en in de ordening blyven.
Beftendig is de vlugt der Kraanv -gelen , schoon zy zomtyds eenige wendingen maaken. Hunne verfchillende wyze van vliegen heeft men aangemerkt , als voortekens
van veranderingen in het Lugtsgeltel en het Weer: eene
lchranderheid , welke wy zeer wel kunnen toeílaan aan
•een Vogel , die, door de hoogte, tot welke by zich in
de logt verheft , in (laat is , om, veel eer dan wy, de
veranderingen te ontdekken of te voelen. Het roepen der
Kraanvcgelen ,, over dag, duidt regen aan; tiet fier ker en
onrustiger fchreeuwen , form ; indien zy 's morgens of
's avonds zich bong verheffen , en vreedzaam by benden
voortvliegen, is zulks een teken van goed weer; integendeel verlaagen zy hunne vlugt, en komen op den grond,
als zy onweer voorzien. De Kraanvogel heeft , even als
alle groote Vogels , de Roofvogels uitgenomen , eenige
moeite om de vlugt te neemen. Hy loopt eenige flappen
voort, opent de vleugels, beurt zich eenigzins op , fpreidt
de vleugels uit, en heft zich in de hoogte.
Wanneer de Kraanvogels 's nagts op den grond zitten,
IfelIen zy een wagt aan : en de omzigtigheid deezer Vogelen is, in de Beeldenfpraak, ten zinnebeeld van Waak
genomen: de bende flaapt met den kop onder-zaruheid
den vleugel verborgen: doch het Opperhoofd waakt met
opgefteeken hoofde; ontdekt by iets, by geeft het fchrecuwende te. kenner. 't Is by het aanvaarden der reize, dat
zy, naar 't berigt van PLINIUS , een Hoofd kiezen; doch
zonder te denken, om een ontvange of gegeeve raagt, gelyk in de Menschlyke Maatfchappyen , kan men deezen
Vogelen niet ontzeggen , de gezellige kundigheid, om zich
byeen te voegen, hem te volgen , die roept, die voorgaat,
die het beftuur heeft om het vertrek, de reis , den hertocht in die orde te voltrekken , welke een verwonderha.;r
Intl:inEt hun leert volgen. AR1STOTL LES plaatst daarom
de Kraanengels , aan 't hoofd der Vogelen , die zamen
fclinolen, en beharen in elkanders gezelfcbap vinden.
De eerfte Herfstkoude verwittigt de Kraanvogels van de
wisleling des Jaarfaifioens; w vertrekken als dan om van
LuattIreek te verwisfelen. Die vats den Ponau en 1)uitsrl;l(md neemen den weg over Italie. In onze Landfchapl en
Kr
valt
VI. UKrL. NENGFLW. NO. IS.
y
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van Frankryk, vertoonen zy zich in de maanden September, October, en tot in November, wanneer de Na-Herfst
zagt is : doch de meesten trekken, alleen vlugtig voorby,
en houden 'er zich niet op; zy keeren weder in den Voor
Maart en April. E enigen dwaalen af, of verhaas--tyd,in
ten hunnen terugtocht : want REDT heeft , omílreeks Pifa ,
op den twintigtlen February, een Kraanvogel gezien. Het
fchynt, dat zy, in vroegeren tyde, den geheelen Zomer in
Engeland doorbragten ; in de dagen van RAY , dat is , in 't
begin deezer Eeuwe , werden zy by geheele benden gevonden
in de moerasfige ftreeken van Lvncoln en Cambridge; dan
tegenwoordig, zeggen de Schryvers van the Britisch Zoologie, komen deeze Vogels zeer zelden in Groot- Brittanje :
waar men ze egter dikwyls heeft zien nestelen : zo dat
'er eene boete geteld was tegen het breeken hunner Eijeren, en men veeltyds jonge Kraanvogels, volgens TURNER, in de broekige Landen zag (*). Hun vleesch is lek
Romeinen maakten 'er veel werks van. Ik-ker,d
twyfel wel zeer , of de byzonderheid, door de Schryvers, ten
opzigte van Engeland, medegedeeld, niet verdagt moet gehouden worden : want wy zien niet , welke oorzaak de
Kraanvogels van Engeland zou hebben kunnen verwyderen:
zy hadden, ten miniten, dezelve moeten aanwyzen ,en ons
onderrigten , of men de moerasfen omilreeks Lincoln en
Cambridge opgedroogd heeft: want 'er is geene vermindeiing van de foort : dewyl de Kraanvogels zich beftendig
even talryk in Zweeden vertoonen, waar LINNiEUS zegt,
dat men ze overal in vogtige Landflreeken aantreft.
't Is in deeze Noordlyke Gewesten, dat de meesten hun
nest vervaardigen , volgens KLEIN , RZACZYNSKI en BELON (t). STRABO, van den anderen kant, verzekert, dat
't geen
de Kraanvogels niet broeden, dan in de Indién
bewyzen zou, dat zy, gelyk wy ten opzigte van den Vijevaar hebben opgemerkt, tweemaal broeden zouden, in de
twee tegen elkander overgeftelde Lugtftreeken. De Kraanvogels leggen niet meer dan twee Eijeren: de Jongen zyn
nauwlyks opgevoed, of de tyd hues vertreks nadert, en zy
beproeven hunne kragten eerst, in het volgen van Vaderen
Moeder, op die verbaazende tochten.
I]e

(s),

(*) Britisch Zoology, p. 118.
(f) KLEIN, Ord. Av. p. i 2 r. Rz &czYNSrtr, ,Iut,Iuar. p
383. BELON, Nat, des Oifeaux, p. 122.
(§) ST'hABO, Geograph. Lib. XV.°
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De Kraanvogels worden gevangen in gezette vafflrikken :
of door Roofvogels op de jagt afgerigt, wanneer zy zich
veeltyds dapper verweeren , en, werden zy door de menigte niet vermeesterd, veeltyds het veld zouden houden.
In Perfte , waar de Kraanvogels zeer veelvuldig zyn, is de
Kraanen-jagt een vermaak, voor den Vorst befpaard, even
zo is het in Yapan , waar dit voorregt , vergezeld van L'ygeloovige beweegredenen, het Volk aanzet, om den Kraanvogelen grooten eerbied te betoonen, en van hen niet te
fpreeken, dan met den bygevoegden tytel van myn heer de
Kraanregel (*). In zekere (lreeken van F ooien, worden de Kraanvogels in zulk eene menigte gevonden, dat de
loeren verpligt zyn, in 't midden hunner Koorn- landen,
hutten op te Haan, en 'er wagters in aan te fiellen , om
deeze Graandieven af te weeren.
Men heeft tam gemaakte Kraanvogels gezien, die , in den
huislyken (laat opgebragt, blyk gaven van vatbaarheid : en
daar de natuur hun aanzet , om verfcheide fprongen te
doen, of met- eene gemaakte flaatigheid te flappen, kan
men ze gewennen, veelerlei postuuren aan te neemen en te
daiifen.
Wy hebben gezegd, dat de Vogels, het maakzel hunner
beenderen veel min vast zynde, dan dat der Viervoetige
Dieren, langer leefden; de Kraanvogels leveren hier van eeiz
bewys op. Verfcheide Schryvers gewaagen van hunne
langleevenheid. Vermaard is de K7nanrnge', van den. Wysgeer LEOtIICUS THOnf.fEUS , dien by veertig jaaren hieldt,
en gelyktydig met hem ftierf.
Schoon de Kraanvogel onder de Graaneetende Vogelen
moet aangefchreeven worden, en by zelden op de Landen
komt, dan na dat ae bezaaid zyn, om de niet welbedekte
Graankorrels op te zamelen, geeft hy, nogthans, de voorkeuze aan Infe5ten, Wormen , en kleine kruipende Dieren;
om welke oorzaak by de broekige Landen bezoekt, en daar
het grootte gedeelte zvns onderhouds vindt. Het vlies, 't
geen by den Ojevvaar de drie vingeren veréénigt , vindt men ,
by den Kraanvogel, alleen tusfchen den middelften en bui
vinger.
-tèn(le
De Kraanvogel gaat recht overeinde , en zyn ftatnur is
verheven: zyne Pluimadie is over 't geheel helder aschgraauw, en als gewaterd , uitgezonderd de tippen der Vleugelen en de veercn op den Kop; de groote Vleugelpennen
zyn
(*) KfEh7PFER , lijst. Nat. du Yapan. Tom. I. p. 1 t 2.
.Jr z
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zyn zwart , die 't digtst aan 't Lyf (taan, flrekken zich de
Vleugels, digtgeflaagen zynde, buiten den Staart uit: de
middelde en groote Dekveeren zyn van buiten helder aschgraauw, en van binnen zwart : na agteren verheffen zich
langdraadige Pluimen, die zich als een Vederbosch vertoolieu, bevallig overhangen ,en, door derzelver buigzaamheid,
fand, en zamenvoeging , zeer gelyken naar die zelfde Veeren in den Struisvogel: de Bek is, van de punt tot de hoeken , vier duimen lang, recht, fcherp, vlak aan de kanten, groenagtig; na de punt allengskens witter; de Tong
is breed en kort, hard en hoornagtig aan het einde; voor
by de Oogen, en Kop van agteren, is bedekt met een
huid, voorzien van zwarte pairtjes, doch yl genoeg ftaande , om deeze plaatzen als kaal te doen voorkomen. Deeze
huid is rood in een leevenden Vogel. BELON zegt, dat die
roodheid alleen by de Mannetjes gevonden wordt, en eene
in 't oogloopende onderfcheiriing tusfchen de Sexen oplevert. Eerie menigte van zeer donker aschgraaixwe Veeren
dekt het Achterhoofd, en fpreidt zich een weinig over den
Dials uit; de flaapen des Hoofds zyn wit,, en -dit wit ('trekt
zich over den Bovenhals , eenige duimen ver; de Kwaken,
van den Bek af , en beneden de Oogen , als mede de
Iieel en een gedeelte van den Voornals, zyn donker asclrgraauw.
Men vindt Witte Kraanvogels. LoNcoTIUS en anderen,
verklaaren ze gezien te hebben : zy zyn alleen verfcheidenheden in de Soort, die ook zeer aanmerkelyke verfchilletidheden in Grootte gehengt. De Heer aRlssoN geeft
1legts drie voeten en één duim aan zyn Kraanvogel, gemeeten van het einde des Beks tot dat des Staarts , en drie
voeten en negen duimen van liet einde der Klauwen tot den
Kop. Hy heeft, derhalven, een zeer kleinen Krar:nvogel gehadt. WILLUGUBY ftelt de langte op vyf Engelfche voeten,
dat op omtrent vier voeten en acht Duimen van onze maat
uitkomt, en bepaalt het gew,vigt op tien ponden, waar in de
Vogelbefchryvers met leen inftemmen. In 's Konings Kabinet, is 'er een uit de grootíte gekoozen, deeze zou, in de
recht(landige hoogte , vyf voeten haalén.
Wanneer men in aanmerking neemt, dat de Kraanvrgel
zeer groote Vleugels heeft, met fterke fpieren (*), en by
dec(*) De kragt der Spieren, die het vermogen tot een zo lang_
duurige vlagt verrehaft, heeft waarfchynlyk aanleiding gegeeven, tot het vooroordeel , ten tyde van PLIrvlus heeríchende ,
dat
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àeeze groote vermogens tot vliegen, een aangebooren trek
tot reizen, is het geenzins te verwonderen, dat de A?aanavogels zich in alle Landen vertoonen, en in alle Lugtltreeken vliegen: ondertusfchen twyfelen wy wel zeer, of
zy Zuidwaards den Keerkring wel voorby trekken. Indedaad , alle de Gewesten, waar de Ouden ze lieten overwinteren, Lybie, de Opper -Nyl, Ir'dië, de Oevers van
de Ganges , bevinden zich binnen deeze grensfclreicling ,
welke ook de grensfcheiding was van de Oude Aardrykskunde ten Zuiden ; en 't geen ons dit doet gelooven ,
behalven de verbaazende verheid der reize, is, dat in de
Natuur niets tot uitertlen komt ; het is eene gemaatigde
graad van Lugtgetteltenisfe , welke de Kraanvogels , Bewoonders van het Noorden, des Winters in het Zuiden
zoeken : en met de brandende Zomerhitte der Verzengde
Lugttheeke. De moerasfen en vogtige plaatzen, waarin
zy zich onthouden , en die hun uitlokken , vindt men
niet in de dorre Gewesten en brandheete Zandgronden.
Of, indien benden deezer Vogelen, de bergketen volgen
waar de Lugtgetfieltenis min heet is, allengskens ge--de,
vorderd zyn, om diep in 't Zuiden te woonen , dan zyn
ze in die ftreeken geheel afgezonderd van den grootera
hoop; zy deden niet in de verhuizingen, en behooren
geenzins onder het getal , dat wy Noordwaards op zien
trekken. Tot deezen behooren in 't byzonder de Kraan
vogels, die, naar 't getuigenis van KOLBE, in grooten getale , aan de Kaap de Goede Hoop gevonden worden , en volkomen dezelfde zyn , met die van Europa: wy zouden ons,
op 't getuigenis van dien éénigen Reiziger, niet hebben durven verlaaten, indien anderen desgelyks geese Kraanvogels
ontmoet hadden, op omtrent zo Zuidelyke Breedten, als
in Nieuw-Holland (*), op de Philippynfche L+ilanden, waar
men twee foorten fchynt aan te treffen.
De Oostindifche Kraanvogel , zo als de Hedendaagfchen
hem waargenomen hebben, fchynt foortlyk niet onderfcheiden van den Kur'opifchen, by is veel kleinder, de Bek een
weinig langer, de huid, op den Kop, rood en ruw, zich
uitítrekket^de tot op den Bek , voor 't overige geheel
gelyk aan den onzen, en van dezelfde aschgraauwe kleur.
Dee-

dat by , die de Spier eens Kraanvogels by zich droeg, nimmer
van vermoeidheid wist. PUIN. Lib. XVIII. Cap. LXXXVII.
(*) Premier Voyage du Capitain coots, Tom. IV. p. i to.
3
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Deeze befchryving geeft 'er WILLUGHi3Y van , die denzelven leevend gezien halt, in het Park van St. Sames. De
lieer EDWARDS befchryft een anderen Kraanvogel, mede
uit de Indién gezonden: deeze was, naar zyn zeggen, een
groote fchoone Vogel, veel Merker dan onze Kraanvogel;
de hoogte, de Hals recht overeinde geftooken , haalde bykans zes t ngelfche voeten: men voedde hein met garst,
en ander graan; by team het voedzel met de punt van den
Bek, sloeg den Kop met v2ardigheid achterover, en bragt
het zo in den Krop: een roode en kaale huid, met eenige
zwarte hairtjes bezet, dekten den Kop en den Opperhals:
de geheele Pluimadie was zwartagtig aschgraauw. ---Men ziet, in alle deeze trekken geene fbortlyk onderfcheid Ende merktekens, en niets, dan 't geen de indruk der
Lugtffreeke kan weezen. Ondertusfchen wil EDWARDS,
dat zyne Groote Indifche Kraanvogel Bene geheel andere
Vogel zy, dan die van WILLUGHBY, en, 't geen hein bovenal'tot dit denkbeeld brengt, is de groote verfcheidenheid van getlalte : wy kunnen, in dit fluk met hem niet
zamenttemmen: wy hebben reeds aangemerkt, hoe men,
tusfchen de Kraanvogelen in Europa, zeer aanmerklyk on
derfcheid in de grootte aantreft (*). Voor het overige is deeze Kraanvogel waarfchynlyk die der Oosterfche
Landen en van Afie, op de hoogte van `japan, die, op
zyne tochten na de Indzën trekt, om eenen gemaatigden
Winter te zoeken, en tot in China komt, waar men eene
g1oote menigte dier Vogelen aantreft.
Tot dezelfde foort fchynt ons toe te moeten gebragt
wor(*) Het fchynt niet lmogelyk , iets vast te Rellen, omtrent
het geen MARC PAUL, zegt, van de Vyf Poorten van .Kraanvogelen, van welken eenige verfcheidenheden fchynen van de gemeene foort van andere, gelyk die met roode Veeren, niet
tot dit Gez;n fchynen te behooren. Zie hier de plaats van
MARC PAUL. „ Omfreeks de kust der Cianiganiers, vindt men
„ vyf Poorten van Kraanvoge,en; deezen hebben zwarte Vleugels
„ als de Ravens : anderen zyn zeer wit, en hebben in hunne
„ Pluimadie goudkleurige Oogen, gelyk die in de Staarten van
„ onze Pauwen: geenen gelyken naar de onzen; er nog an„ deren zyn veel kleinder, doch hebben zeer fchoone en lange
„ Vederen, rood en zwart dooreen gemengeld : die van de
vyfde Poort zyn graauw, hebben roode en zwarte Oogen;
en deeze _ zyn zeer gro't." Defcription Geographique par
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worden , den ` apanfclien Kraanvogel, te Ronne gezien,
van welken ALDROVANDUS ons de beichryving en de at=
beeldins geeft. „ Volkomen van 't zelfde maakzel als on„ ze Kraanvogel , hadt hy op den Kop een lcevendig
rond, doorzaaid met zwarte plekjes; de kleur van zy„ ne geheele Pluimadie trok na 't witte." 1{ MPFER ge
een Witten 'apanfchen Kraanvogel ;-wagtdeslykvn
maar dewyl hy denzelven, in geen ander opzigt, onder
te zelfder plaat--fcheidtvansgruw,dohem
ze vermeld, is hy, naar alle waarfchynlykheid, flegts de
verfcheidenheid, welke men in Europa heeft waargenomen.

KORTE INHOUD EENS VERTOOGS OVER HET EILAND, 'T
GEEN IN DEN JAARE MDCCLXXXIII, TEN ZOIDWESTEN VAN YSLAND ONTSTONDT. Door den Heer
PINGRÉ , op den I2 Nov. deszelfden Jaars

voorgeleezen, by de Openbaare Zitting
van de Koninglyke Academie der Weetenfchappen, te Parys (*).
Mille miracula movet , faciemque gnutat locis , & defert mantes,
fubrigit plana, valles extuberat novas, in profundo Infulas erigik.
SENECA,

Qumst. Nat. Lib. VI. Cap. 4.

Aard- en Waterbol, welken wy bewoonen, is aan
D ebykans
gediturige veranderingen onderhevig. Oude Ei-

landen verdwynen, nieuwe komen op uit de diepte der Zee;
tegenftrydige Uitwerkzels hervoort gebragt, door dezelfde
Oorzaak, de Werking van onderaardfche Vuurbergen (t).
Maar de duur dier Eilanden is geheel onzeker. Het Eiland, in den Jaare MDCCLXXXIII, ten Zuidwesten van
Island ontltaan , is zyn oorfprong verfchuldigd aan de
uitbarfting van een nieuwen Vuurmond; de Rook, uit 't
zelve deeds opgaande, draagt getuigenis van deeze herkomst. De Vuurberg die dit Eiland uit Zee deedt opryzen ,
(*) journal Encyclopedique.

(t) Men fla hier over na, het onlangs by den Drukker deezes j. YNTEMA , uitgekomen Werk van HAMILTON , over de
Vuurbergen bvzonder bl. io2 . enz.
.
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zen, heeft voortyds verfcheide andere Eilanden in dezelfde !geel, doen gebooren worden , die alle verdweenen
z y n.
in den Jaare MCCLXXXV , hadt 'er zich een ten
Zuidwesten van Tsland gevormd , 't geen Ilegts korten
tyd fchynt heflaan te hebben. In het Jaar MCCCLXXX,
dreef een Storm, Uenetiaa fche Zeelieden op de kusten van
het Eiland misland, ten Zuidwesten van Tsland gelegen :
zy werden 'er ontvangen door zienirt, die daar regeerde,
en in wiens dienst zy zich begaven. Dit Eiland (laat op
alle oude Kaarten , her was, zegt men, veertig mylen
lang en vyftien breed. Verfcheide deezer Kaarten ver
ons de naamen van tien Steden of Vlekken, op-tone
dat eiland, als mede van de Naapen op de kust. Onder
tweehonderd Jaaren,-tusfehnprdmszint
geen voetflap meer van dit Eiland, weshalven men onbedagt geweest is te lochenen, dat het ooit heilaan hebbe.
Veel natuurlyker was het geweest, te befltíiten , dar, gelyk
een Aardfchok 'er het beslaan aan gegeeven hadt, deeze
liet ook hadt verdelgd.
Dezelfde Venetiaaniche Reizigers gewaagen , in hun Reishefcibryving, van een Eiland, Grisland geheeten , 't welk
groot, doch onbevolkt was, waar op de Vloot van den
Koning ziet-rtv, door een geweldigen i orm, gedreeven
werd. De Aardrykshefehryver SACVSON verbande Frrslal.d
uit zyn Kaarten, wanneer men een nieuw Eiland, omtrent
honderd mylen ten Zuiden van Groenland tusfchen Ysland en Terre Nenve ontdekte , liet Lance van Bus ge
de E igelfchen Klerk bezogt. In den Jaare-riam1,do
MIDCYt, zag men een ander Eiland in die ftreek: dus
zyn 'er, ten Zuidwesten van Tsland, op de plaats des
teaenwoordi;g op;er4ezen Eilands, of niet verre van daar,
Eilanden geweest, die alle, eenige Jaarera geleden, niet
meer behouden. — ik heb zelve omtrent het Iaatst van
July, ties ƒ.rars MDCCL.XXII, die ftreeken bezogt, en
geen het min(1e overblyfzel van dezelve gezien.
't ls, derhalven, natnurlvk, te denken, dat, onder die
Zee, een Brandende Vuurkolk plaats hebbe, geweldig ge
om beurrlings Eilanden voort te brengen en te ver -noeg
merktekens van verbranding, die het geiaad-wuestn.D
van 7's and bedekken, de bronnen van warm en heet waier, het bykans ontelbaar getal van ot>uls op kleine Vttlcaanen, 't welk daar gevonden wordt, ffrekken alle ten
,
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bewyze van de werkzaamheid des verborgen Vuurs , 't
geen die verhaazende veranderingen te vege bragt (*).
Het thans nieuw ontilaane Eiland neei;7t , volgens de
Berigten , nog toe , en zal ten eenigen tyde mogelyk de uit
oude .+'iislund (t).
-geflrkthidynva
(*) Dat de Leezer het fchoone Werk des Heeren VAN TROYL

over Ysland , nu eerstdaags aan 't licht gegeeven, des raadpieege.

(t) 'Er zyn Nieuwsmaaren, die vermelden , dat het reeds
verdweenen is.

UITTREKSEL VAN EENS REIZE , DOOR DE CAPITEINS

COOK, CLEEKE EN GORE, NA DEN STILLEN OCEAAN,
IN DE 3AAREN MDCCLXXVI , MDCCLXXVII ,
MDCCLXXVIII,MDCCLXXIX EN MDCCLXXX;
MET DE SCHEPEN de Refolution EN Discovery, OM ONTDEKKINGEN IN HET t'OORDEIL HALFROND TE DOEN.

(Vervolg van bi. 557•)
et Eiland in de nabuurfchap van WTateeoo ontdekt , op
H
't welk zy 's anderen daags 's morgens aankwamen,
was onbewoond , de Inbooreliugen van Watee®o noem-

den het Wenooaette of Otakootaia. Flier kreegen zy een overvloed van Cocus-nooten voor zichzelven , en voor
hun Vee eenig Gras, en Bene menigte van bladeren en
takken van jonge Cocus-nooteboomen als mede van den
Wlaarra -boom, gelyk men dien op Otahieite noemt , de Pandanus der Oost -- Ih!dien : deeze Iaatstgemelde van eene fponsagtige, zagte, en fappige natuur zynde, werden , klein gekorven, door het Vee vry greetig geëeten : zo dat het letterlyk gezegd mogt worden, zich met boomtakken te voeden.
Op den zesden April, bereikte Capitein COOK Hervey's
Eiland, door hem ontdekt, in 't Jaar MDCCLXXIII, en
het geen by thans, tot zyne groote verbaasdheid, bevolkt
vond t. In zyn ommegang met de Bewoonders, ontdekte
hy, dat geen hunner, de wyze van zich op te eieren, zo
algemeen heerfchende by de inboorelingen van de Eilanden,
in deezen Oceaan, het prikken en fiiyden, of de tatooing
Kr 5
hun-
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hunner Lichaamsleden , halt aangenomen; fchoon hy, in
andere opzigten, de ontwyfclbaarlle blyken ontdekte, dat
zy van denzelfden Stamme herkomilig waren.
Te leurgelteld zynde in de hoope, om op dit Eiland te
landen, en dc onguulfige winden, enz. zyn reis dermaate
vertraagd hebbende, dat by dit Jaar niet kon denken, op
de hooge Breedten in het Noorder-Halfrond veel te zullen
uitvoeren , oordeelde Capitein COOK het noodig, na de
Friendly-Eilanden koers te zetten. Doch hy bepoot voor
af, Palrnerflons-Siland aan te doen, door hem in den Jaare
MDCCLXXIV, ontdekt, en waar by op den veertienden
van April aanlandde. Dit Eiland beílaat uit eene verzameling van omtrent tien kleine onbewoonde Eilanden, in
een kring gelegen, en aan elkander gehegt, door een rif
van Koraalrotzen.
Terwyl de Capitein de Boots hadt uitgezonden, om ververfchingen voor het Scheepsvolk te haalen, onderzr)gt hy
zelve het zeldzaame , in het uitwendig voorkomen van
dit Eiland, 't geen fchaars één myl in den omtrek haalde,
en niet meer dan drie voeten boven de oppervlakte der
Zee verheven was. I-Iet bleek geheel te beftaan uit Koraalzand, met een klein mengzel van zwarte aarde, uit de
verrotte Planten herkoml}ig. Ondanks deeze fchraalheid
van den grond, is het bedekt met eene verfcheidenheid
van boomen en kreupelhout. Op eene plaats van het rif,
welke het water tusfchen de Eilanden influit, was eene
groote bedding van Koraal, bykans met het waterpas gelyk , welke misfchien een der betooverendte gezigten opleverde, door de Natuur ergens voortgebragt. Het grondfink was aan 't flrand vast, doch 'er zo diep in, dat het
niet kon gezien worden, zo dat de Koraalbedding in 't
water fcheen te hangen; dit verdiepte zo fchielyk, dat
het, op den affJand van eenige voeten, vyf of zes vademen hadt. De Zee was, op dien tyd, geheel vlak, en
de Zon , helder fchynende , vertoonde de onderfcheide
Poorten van Koraal, in de fchoonfte orde; eenige deden
fchooten takswyze zich zeer weelderig in de diepte, andere lagen in groote klooten byeen , en in veelvuldige andere gedaanten ; dit alles werd zeer grootlyks opgeluisterd ,
door de fchittering van de rykite kleuren , glinf'erende van
een aantal groote Schulpvisfchen , overal verfpreid. Doch
het vertoon van deeze moest nog wyken voor dat van
de menigte van Visfchen, die fchynbaar niet de grootfte
gerustheid heen en weder zwommen. De kleuren van de
on-
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onderfcheide foorten waren de fehoonfte , welke men zich
kan vc.rbeeLien: het geel, rood, blaauw , zwart, enz.
overtrof verre alles wat de kunst kan voortbrengen. De
verfcheidenheid hunner gedaanten bragt ook niet wei
nig toe om de rykheid van deeze onderzeefche grot te
vermeerderen , welke men niet kon befchouwen , zonder
eene verrukkende vervoering , nogthans , vermengd niet
den fpyt , dat een werk , zo allesovertreffend fraay , ver
plaats, waar de Menfcben zeer zeld--borgenwasp
zaan► de gelegenheid hadden, om aan een zo betoverend
tooneel den verdienden lof te geeven. Ten aanzie.
ne van de dierlyke Schepzelen, waren de zonierlingite,
die Capitein COOK waarnam , eenige groote Aalen , schoon
gepiekt, die , nagezet , zich uit het water opbeurden , en
,riet open Bek hunne vervolgers poogden te byten. 'Er
was ook een bruingeplekte Klipvisch , omtrent van grootte
als een Schelvisch , zo tarn, dat by , in Tiede van weg te
zwemmen, leggen bleef, en den toekyker aankeek. Hadden zy fpys noodig gehad, zy zouden hier een goeden
voorraad hebben kunnen opdoen ; want duizenden van
Schulpvisfchen zaten op het rif, eenigen woogen twee of
drie ponden.
In den nagt tusfchen den vier- en vyf- en twintigífen ,
zeilde Capitein cooic Savage-k'iland voorby, 't geen by
desgelyks, in den Jaare MDCCLXXIV, ontdekt hadt. 'Op
den acht- en twintigften, kreeg by eenige der FriendlyEilanden in 't Bezigt. 't Vas, egter, niet voor den eer
;dat hy ten anker kon komen by het Eiland-ftenvaly
4nnamooka, waar hy_ op dezelfde plaats ging leggen , als
vier. Jaaren geleden : en waarfchynlyk bykans op dezelfde
plaats, waar TASMAN, de eerfie Ontdekker van dit en eenige nabygelegene Eilanden , in den Jaare MDCXLIII, ankerde.
De Friendly- Eilanden vormen een zeer wyduitgeflrekte Archip 1. De inboorelingen berekenen derzelver getal
op honderdvyftig, zich van (tukjes bladeren bedienende,
om het aan te duiden. Alleen één- en zestig hebben
hunne naamen en eigenlyke plaatzen, op de Kaart, door
Capitein COOK, van Friendly- Eilanden, vervaardigd: want
hy moest het aan volgende Zeevaarenden overlaaten , om ,
in de Landbefchryving van dit gedeelte der Zuider Stillen
Oceaan, de juiste ligging .en grootte te bepanlen, van bykans honderd andere, welke, by geene gelegenheid had orn
te onderzoeken.
Op
-
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Op deeze Eilanden onthieldt by zich tusfchen de twee
en drie maanden, geduurende welkeu tyd, by met de inboorelingen in de hartlykfle vriendfchap verkeerde. Eenige gelèliillen vielen 'er by wylen voor , ontftaande uit
hunne frerke geneigdheid tot dievery; doch deeze hadden
nooit eenige heillooze gevolgen: integendeel weinigen der
Schepelingen , of zy verlieten, tiet leedweezen, deeze
hunne Vrienden: en wy zullen ons deswegen niet verwonderen, als wy zien, welk een beminnelyk Character Capitein coo .,e aan dit Volk toefchryft.
Hun voorkomen drukt zeer íferk uit de groote maate
van zagt- en goedaartigheid, welke zy bezitten: 4y zyn
geheel vry van die wilde fcherpheid, welken de Volken
in eenen barbaarfchen Rand kenmerkt. Indedaad, iemand
zou zich veelligt verbeelden , dat zy opgevoed waren or»
der de nauwifie bepaalingen, om een uitzigt, zo bedaard,
zulk een bedwang der driften, en eenpaarigheid in gedrag
te verkrygen : doch zy zyn teffens openhartig, vriendlyk,
goedaartig, fchoon zy zotnwylen, in de tegenwoordigheid
hunner Hoofden , eene zekere maat van ernsthaftigheid
aanneemen, en zulk eene ílaatlykheid, dat zy flyf worden
en agterhoudend fchynen.
Hunne vreedzaame Geaartheid hebben zy genoeg betoond, in het vriendlyk ontvangen van alle Vreemdelingen , die hun bezogten. In flede van hun openlyk aan te
vallen, of heimlyk te belaagen, gelyk het geval geweest
is met de meeste Inwoonderen van de Eilanden deezer
Zee, hebben zy zich nimmer in den mimen graad, vyandlyk betoond; doch, integendeel, gelyk de befchaafdfle
Volken , gemeenzaamheid gezogt, met die hun bezogten,
door Ruiling , 't eenig middel, 't geen alle Volken met
eerre foort van Vriendfchapsbaud zamenbiudt. Misfchien
dryft geen Volk op den Aardboden den Handel met meer
eerlykheids, en met minder wantrouwen. Wy konden hun
altoos veilig toelasten, onze goederen te onderzoeken, en
van hand tot hand aan elkander over te reiken; en zy
Relden hetzelfde vertrouwen in ons. Indien een der partyen rouw hadt van de ruiling, werden de goederen, met
onderlinge toeIlemming, en op de verpligtendlle wyze,weder gegeeven. Over het geheel fchynen zy veele der uitfleekendfle hoedanigheden te bezitten , die 't menschlyk
hart vercieren, als vlytbetooning, opregtheid, volfhandigheid, gefpraakzaamheid, en niogelyk andere deugden,welke
;
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be wy, door ons kort verblyf onder hun, niet hebben
kunnen waarneemen.
Het Benige gebrek, 't welk een vlek op hun Character
werpt, ons bekend, is de neiging tot Dievery: waar toe
wy de Inwoonders, van allerlei ouderdom en beiderlei
Sexe, in eene verbaazende maate, geneigd vonden. Men
bebbe, nogthans, aan te merken, dat dit laakenswaardig
gedeelte van hun gedrag , enkel ten opzigte van ons
Vreemdelingen, fcheen plaats te hebben: want, in hun
doorgaander ommegang met elkander, heb ik reden-ne
om te denken, dat de diefftallengemeener zyn , (misfchien
zeldzaamer) dan in andere Landen: waar men de oneerlykc praktyken van eenige ilegten voor geen genoegzaamen
grond houdt, om het geheele Volk voor diefagtig uit te
kryten. Veel toegeevenheids moet men ook heb
voor de zwakheden van deeze arme Inwoonders van-ben,
den Stillen Oceaan, die getroffen werden door den glans
van voorwerpen, voor hun zo nieuw als behaagelyk. Het
fleelen, onder de befchaafde en verlichte Volken der wereld, mag aangemerkt worden als een kenmerk van een
Charaher, diep doordrongen van zedelyk bederf, vol van
gierigheid , door de bekende regelen van regten niet te bedwingen, en fchuldig aan verkwisting, die verregaande
behoefte voortbrengt, en de middelen , om dezelve te ver
verwaarloost. Maar , op de _Friendly- Eilanden-zorgen,
en andere Eilanden, door ons bezogt, kunnen de Dieveryen, zo veelvuldig door 'de Inboorelingen gepleegd, aan
min bettrallenswaardige beweegredenen worden toegefclareeven. Zy fcheenen voort te komen uit eene verregaande
begeerte om iets te, bezitten, waar aan zy niet gewoon
waren, en behporende aan eene foort van Volk, zo zeer
van hun verfchillende. En , misfchien , indien het mogelyk ware , dat eene foort van weezens , onzes oordeels
fchynbaar zo verre boven ons verheven, als wy in de oogen dier Lilanderen, onder ons kwam, zou het zeer, te
bezien (han, of onze nataurlyke geneigdheid , om. de regelen des Regts ongefchonden te laaien, veelen van her
vervallen tot die verkeerdheid zou kunnen terug houden.
Naardemaal Capitein cooK, op zyne tweede Reize, een
vry uitvoerig verlag gaf van de Inwoonders der Friendly_
Eilanden, en hunne, Zeden : zullen wy alleen hier overneemen, 't geen by wegens hun en eenige ontmoetingen,
I}aande de tegenwoordige Reize, optekent.
De Inboorelingen der Friendly-kilanden zyn zelden
Ian-
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langer dan middelbaare Menfclien onder ons; (oenige wei.
nigen haalen meer dan zes voeten , doch zy zyn iierk ,
welgemaakt , inzonderheid wat hunne ].,eden betreft.
Doorgaans zyn ze breed van fchouders, en hoewel de
fterkgefpierdheid der Mannen, waarfcbynlyk een gL.volg
van hunne werkzaamheid, eer een vertoon van fterkte,
dan fchoonheid , oplevert, ziet men 'er ver len , die weezenlyk fchoon zyn. Hunne. gelaadstrekken zyn zeer verfchillende, zo dat het bezwaarlyk mogelyk is, iets ter alge
meene aanduiding op te geeven, of het moest zyn eeue
volle dikheid aan 't uirerlle van de neus, welke uien zeer
algemeen aantreft; doch, aan den anderen kant, zagen wy,
onder hun, honderden van weezenlyke tour peaanf:he aan
Komeinfche neuzen. Hunne ()o--gezitn,vl
gen en Tanden zyn goed ; maar de laatfee niet zo uití}eekend wit, noch zo net geregeld, als men dikwyls by Indiaanfche Volken aantreft; hoewel weinigen onier hun ,
om. dit te vergoeden, Bene ongemeene dikheid van lippen
hebben, een gebrek onder hun zo algemeen, als de andere volmaaktheid.
De Vrouwen zyn van de Mannen niet zo zeer onder
Gelaatstrekken, dan wel door haare-fcheidnora
gedaante in 't algemeen, voor 't meerendeel onrblr>nt van
die fierkgefpierdheid , welke n.en in de laatstgewelden
ziet. Hoewel de gelaatstrekken van eenige zo keurig zyn,
dat ze niet alleen genoegzaam de Sexe aanduiden, maar
haar regt geeven, om voor Schoonheden gehouden te worden, is dit op verre na zo algemeen niet als in veele andere
Landen. Dan teffenm is dit doorgaans het gedeelte, waar
op 't meest te zeggen valt: want de lyven en leden van <te
meeste Vrouwen zyTi zeer wel gevormd, en eenige leveren
volmaakte modellen van Welgemaaktheid op. 't Geen in de
Vrouwen 't meest doorfieekt, is de ongemeene dunheid en
fpigtigheid der Vingeren , die tegen de fraayfte, in Curopa,
zeer wel op mogen.
Over 't algemeen- is de kleur donkerder dan Koperkleur;
doch verfcheide ,onder de Mannen en Vrouwen, zyn Olyf
eerwig; en eenige der laatstgem'elden, nog veel helderrier:
waarfchynlyk tiet uitwerkzel , van minder aan de Zon bloot
te zyn , even als eene overhelling tot het zwhnrlyvi--ge[ld
ge, by eenigen onder de aanzienlykfte, een gevolg fchynt
van een werkloozer leevenswyze. Onder deezen wordt ook
de zapte en heldere huid meest gevonden. Bv 't eros des
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eene Poort van ruwheid, bovenal op de ontbloote gedeel.
ten, misfchien veroorzaakt door zekere huidziekte. Te
kIapaee zagen wy een Man en een Jongen, en te /Inna.
,Hooke een Kind , geheel blank. Men heeft onder alle
zwarte Volken de zodanigen gevonden: doch ik denk ,
dat deeze witte kleur veel eer eene ongefteldheid is,
dan een natuurlyk verfchynzel.
De bevallige houding , de vaste tred, met welken dit
Volk gaat, zyn als 't ware, een in 't oogloopende proef
van hunne Perfoons begaafdheden. Zy merken zulks aan
als iets zo natuurlyk, of zo noodzaaklyk te gewennen,
dat niets hun zo zeer aanzette, am ons uit te lachen,
dan wanneer zy ons zagen firuikelen over de wortels van
boomen of andere oneffenheden op den grond.
Capitein coox ging de eerfte aan land te eunamooke.
Het Opperhoofd van dit Eiland, TOUBOU, bragt hem en
otini in zyn huis , gelegen op een aangenaamen plek
-grands, in 't midden zyner Plantadie. Een fchoon gras
omringde 't zelve, en was, gelyk by hun te verftaan-perk
gaf, gefchikt om de voeten af te veegen , eer zy in huis
gingen. Capitein cook hadt voorheen zink eene inagtneeming der ztndelykheid niet opgemerkt , op eenige der plaatzen in deezen Oceaan bezogt; doch bevondt dezelve naderhand vry algemeen op de Friendly- Eilanden. i)e vloer
van dit huis was met matten overdekt, en geen vloerri
pyt in eenige kamer in Engeland kon netter leggen.
Doch Capitein COOK vondt een grooten Vriend in TAPJA',
een der Opperhoofden, die voorheen de Schepen bezogt
hadt, als zy met Canoes van land kwamen. Hy fcheeki
de eenige werkzaame Perfoon onder hun, en , om zo wel
's nagts als over dag digt by 't Volk te weezen, 't geen
aan land gegaan was, hadt by een Huis, een vierde van
een myl, op menfchen fchouders lasten draagen , en neder
omtrent de plaats, waar het gelande Volk zich-zetn,
onthieldt.
Behalven het maaken van hooi voor het Vee , en het
'vullen der watervaten , was eene party onledig niet het
kappen van hout. Dewyl men het hier gemaklyk aan boord
kon, krygen, maakte men daar van byzonder werk. Doch
de boomen, die het Scheepsvolk veronderilelde, Manc)zineed (*) te zyn, waren eene Poort van Peperboomen, door
de
() De Manchdneel is eene boom in de West- Indién, die de
grootte van den Eik bereikt. Het hout is fchoon van nerf, laat
zich
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de Inboorelingen Faitanoo geheeten , en gaven een fap uit
van eene melkagtige kleur, van zult„ een hyten,aen aart,
dat het blaaren op de huid trok, en de oogen der werklieden grootlyks hinderde. Men moest dit hout elders
van daan haalen.
Kort daar op kreegen zy een bezoek van een groot Opperhoofd, van het vosornaamfte I iland To gatabon. Zyn
naam was FEENnu. Fly werd door •TAPIA ingelei 1 , als de
Koning van alle de r'rien .ly-t i/ n en , . een Character., 't
geen hy, egter, in 't vervolg, fchoou indedaad een elan
van groot aanzien, goedvondt af te legen. lntusfehen
beweezen FErNOU en Capitein COOK elkander veel„ be,

leefdheden.
Reeds hebben wy de algemeene geneigdheid tot Dievevery, by de Inwoonders deezer Eilanden, in aanmerking
genomen. Eenigen der Volkshoofden oordeelden het voor
zich niet te laag, daar aan zich fchuldig te Inaaken. hen
hunner, ontdekte men, dat onder zyn kleed uit lier fchip
wilde medeneemen , den bout uit het wiel, gebruikt on
Scheepstouw te flaan. Capitein cooic verwees hem tot de
ftraf van twaalf dagen, en hieldt hem gevangen, tot by
een Varken voor zyn veyheid betaalde. Zints dien tyd ,
bedt hy geen overlast van dieven van rang. Hunne dienaars of flaaven voeren, egter, voort in dit fch^ndlyk
werk; en hun te flaan, fcheen zo weinig uitwerking te
doen, als of men de mast floeg. Wanneer eenige op de
daad betrapt waren , wilden hunne Heeren , wel verre van
zich voor hun in de bresfe te flellen , den Capitein raaden
hun met den dood te (Iraffen. Dewyl dit eene (traf was,
die COOK niet verkoos hun aan te doen. ontkwamen zy
het doorgaans , zonder eenige flraffe in 't geheel: zy fchee-

nen
zich fraay polySten, en duurt lang; waarom: het zeer gezogt
is. By het omhakken deezer hoornen , met vn )raf het fap 'er
uit gebrand worden, want -het doet de huid oploopen, maakt
gaten in het linnen, en, in de oogen fpattende, loopt her ee•
zigt gevaar. De vrugt is van grootte en kleur als een goudpipping. Veelen Europeanen, hebben zich , bv 't eeten. zeer
liegt gevonden, of zyn 'er aan ge(lorven. De bladeren zyn vol
Cap van dezelfde natuur. Het Vée verfchuilt zich zeden onder de fetiaduw,, en nauwlyks wil 'er een plant onder groei_
jen. De Geiten, nogthans, eeten deeze vrugt zonder eenigen
hinder.
MILLER.
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non even ongevoelig voor fchande als voor lichaámstIraffe.
Capitein CLERKE voedt , ei.udelyk , cene wyze van ílraffe
uit , welke eenige uitwerking ichccn te hebben. Hy leverde de Dieven over aan den Barbier, die hunne hoofden geheel kaal fchoor; hier door waren zy een fpot hun.
eer Landsgenooten, en het Scheepsvolk, hun'onderkennende , was in Raat om dc verdere rooveryen dier getekende te voorkomen, door ze op een affland te houden.
Op den veertienden van May verliet Capitein cooic
Annamooka en zeilde door eene menigte van kleine- Eilanden heen, die niet meer dan twee of drie mylen in de
lengte haalden ; de meeste waren geheel met boomen
overdekt ; elk leverde een Bezigt op als dat van een fclioonen tuin in zee geplant. Om de fraaiheid van dit vertoon
te vermeerderen, bragt het fchoone weer veel toe ; over
't geheel leverde liet aan de verbeelding het denkbeeld op
van een toverland , ' t welk een daadlyk beldaan hadt. Nape
Too f oa , een vuurbraakcnd Eiland, ontdekt te hebben , welks
rook zy verfcheide keeren zagen, kwamen zy, op den zeventienden, by de Eilanden onder den algemeenen naam
van Hapaee bekend. De Bewoonders der Friendly Eilanden koesteren bygeloovige begrippen omtrent den Vuurerg op Too foa,, zy zeggen dat het een OTOOA of Godheid is.
Capitein coon's ontvangenis op Hapaee was zo ílaatlyk
ttis men zich kan verbeelden. De Hoofden, niet te vrede
met verfcheide blyken van gefchenkvaardigheid , onthaalden
hunne bezoekes op verfcheide Spelen; onder deeze waren tweegevegten met Rokken, woraelingen en vuistgevegten , in welke Jaatfie de Vrouwen zelfs uitftaken.
FEENOU , zyn verlangen betuigd hebbende van de Zeefoldaaten hunne wapenoefening te zien verrigten, liet Capitein COOK ze allen aan land gaan; en wanneer zy verfheide wapenhandelingen verrigt, en eenige keeren afge.
vuurti hadden , 't geen de tal'ryke menigte van toekykers
wel fcheen te bevallen , onthaalde FEENOu , op zyne beurt,
hun op een bedtyf, 't geen volvoerd werd met Bene behendigheid en tliptheid, die van den even vertoonden wapenhandel der onzen verre overtreffende, 't Was eene
foort van Dans , zo zeer verfchillende van alles wat Capitein coox ooit gezien hadt , dat geene befchryving ,
gelyk by zelve verklaart, ons daar van een evenmaatig
denkbeeld kan cpleveren. Mannen volvoerden denzelven,
honderd vyfrig perfoonen hadden 'er deel in. Ieder hadt
Vi. DEEL. MZENGELW. NO. 13.
WIl$
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iu zyne hand een Inftrument , keurig gemaakt, van gedaante als een roeiriem , twee en een half voet lang, niet
een klein handvatzel en een dun blad, zo dat het zeer
ligt was. Met deeze Inttrumenten maakten zy veele en
verfeheidenerlei wendingen, en elk deezer ging vergezeld
van eene verfchillende lichaamshouding, op eene onder
Eerst fchikten zich de Dansfers in-fcheidbwgn.
drie rijen; en door veel keeren en wederkeeren verander•
de elk zyn Rand in dier voege, dat, die de agterilen geweest waren , de voorflen wierden. Niet lang bleeven
zy in denzelfden Rand; doch zy maakten deeze veranderingen, door zeer vaardige overgangen. Nu eens fchikten zy zich op ééne lyn; dan vormden zy een half rond,
en eindelyk in twee vierkante drommen. Naa het vol
één uit den hoop-voernadzltífchikng,rad
voorwaards , en danste voor den Capitein , waar mede het
danfen een einde nam.
De Muzyk-In(lrumenten beflonden uit twee trommels,
of liever tutee uitgehoolde houten blokken, op welke men
'vetfcheide toonen Ploeg. De Dansfers rcheenen , nogthans,
niet veel aan dien tronnnelflag te hebben ; doch meer ge
te worden door een Choor van flemmelyken Zang,-leid
door alle de Dansfers te gelyk aangeheeven. Die zang
was niet ontbloot van eene aangenaame welIuidenheid; en
alle hunne daar aan beantwoordende beweegingen werden
uitgevoerd met zulk een kunstvaardigheid, dat het groot
aantal Dansfers fcheen te werken als of zy één groot
werktuig uitmaakten. Elk onzer oordeelde, zegt Capitein
CobK , dat zulk een Dans eene algemeene toejuiching op
een Europisch tooneel zou weggedraagen hebben: dezelve
overtrof zo verre eenig ding, 't geen wy konden doen om
hun te vermaaken , dat zy zich veel op hunne meerderheid boven ons in dit geval lieten voorliaan. Wat onze
Muzyk-InfIrumenten aanbelangt , geen dan de Trommel
fctreen by hun eenige agting te verdienen, en die zelfs
hielden zy zo goed niet als de Trommel by hun in gebruik. Onze Walthoorns fcheenen zy inzonderheid te
veragten.
Capitein COOK , vol verlangen om hun een gunfliger
denkbeeld in te boezemen van de vermaaken der Engelfclren , en hunne zielen te vervullen met een dieptreffend
gevoel onzer grooter vorderingen , flak, in den avond,
eenige Vuurwerken af, welke meest alle zo 'wel (laagden ,
dat zy het oogmerk des Scheepsvoogds bereikten. De
Wa-
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Waterkaarsfen en Vuurpylen behaagden hun boven alles,
en de fchaai floeg ten onzen voordeele over.
Egter {heen zulks alleen te Vrekken tot een prikkel,
om nieuwe vertooningcn van hunne kunstvaardigheid te
geeven : en wy hielden met onze Vuurwerken niet op,
of eene reeks van Dansfen , door FEENOU, tot ons ver
nam een aanvang. Als een voorfpel zette-makbefld,
zich een hoop Muzikanten, achttien man íterk, ,voor ons
neder in 't midden van een kring , beffaande tut de talryke menigte aanfchouwers ; en de ruimte diende ter ver
Muzikanten hadden fink--tonplaze.Virfvyd
ken van zwaar Bamboo-riet, van drie tot vyf of zes voeten lang, elk door één Man gehouden , bykans recht over
einde, het boveneinde was open, doch het onderife, by
een der geledingen , geflooten. Met dit geflooten einde
lireeken de welafgerigte Kunilenaars heeds op den grond,
fchoon zagtlyk , en verwekten hier door toosten van onderfeheiden aart, naar de verfchillende lengten deezer Inf}rumenten; doch alle hol en laag: om tegentoonen te
verwekken Ploeg iemand met twee (fokjes een 1lamboó-riet
dat gefpieeten op den grond lag , en een fcherp geluid
gaf. De overigen, zo wel als die de Bamboo- rieten hadden, zongen een langzaam en zagt lied, 't geen zo zeer
de harder toonen der bovengemelde Intirumenten verzagtte, dat geen toehoorder , hoe zeer ook gewoon om de
volmaaktle en verfcheidenfte mengeling van aangenaame
toonen te hooren , kon nalaaten te erkennen, het groot
vermogen en de behaaglyke uitwerking deezer eenvoudige
toon(femming.
Dit Concert, omtrent een vierde van een uur geduurd
hebbende , traden twintig Vrouwen in den kring. De
meesten hadden op haare hoofden bloemkransfen van ver
bloemen gestrengeld ; veelen waren opgecierd-fchilend
niet boombladen, aan de kanten zeer aartig uitgefneeden.
Zy maakten een kring rondsom de Speellieden, het gelaad hunwaards gekeerd , en begonnen een lied op een
zagten toon te zingen, 't geen op dienzelfden toon door de
Zangers werd beantwoord. Dit herhaalden zy eenige kecren. Al dien tyd vergezelden de Vrouwen haaren Zang
met verfcheide bevallige beweegingen haarer handen, naa
haare aangezigten toe , en in andere rigtingen ; doende,
ten zelfden tyde , nu een flap voor- dan een flap agterwaards met den eenen voet, terwyl de andere op dezelfde
plaats bleef. Zy keerden , daar op, hunne aangezigren
Ss a
na
-
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na de vergaderde menigte , eenigcn tyd , en keerden lang
te gader, na dat gedeelte van den kring, 't welk-zam,
tegen over de hut was, waar in de voornaatnlle toekykers
zaten. Hier op kwam één haarer van ieder zyde, elkander ontmoetende en voorby gaande in het front, en gingen
voort tot zy by de overige kwamen. Voorts vericheenen
'er twee van ieder zyde, die elkander op dezelfde wyze als
de eerlte voorby gingen en wederkeerden ; doch de twee
andere bleeven; by die vervoegden zich beurtlings van ieder
zyde een, tot het geheele getal weder een kring rondsom.
de Muzikanten gevormd hadt.
Thans nam hun danfen op een rasfer maat een aanvang,
zy keerden zich half om, klapten in de handen, en knipten met de vingeren; eenige woorden van het Choor der
Zangeren herhaalende. Toen , op het einde ,de rasheid der
Muzyk toenam , veranderden zy haare houdingen en Besten
met Bene wondere vaardigheid , en eenige hunner beweegingen zou men by ons onzedig noemen , fchoon 'er mis
niet mede gemeend was eenige onzedige denkbeel--fchien
den te verwekken; maar alleen de verbaazende verfcheidenheid haarer beweegingen te vertoonen.
Op dit groote Vrouwen -ballet volgde eene menigte van
andere Dans(èn, meest door Mannen uitgevoerd. In eenige van deeze deeclen de Dansfers hunne beweegingen tot
eene vcrbaazende nmaate van vaardigheid opklimmen;
zy fehudden hunne hoofden van den eenen fchouder na
den. anderen met zulk een geweld , dat een toekyker, ongewoon aan dat gczigt, ligt zou denken, dat zy gevaar
liepen om het nekbeen te ontwrichten. Hunne
juistheid in alles was verwonderlyk, en in geen geval opmerkelyker, dan in de fchielyke overgangen, welke zy zo
behendig maakten van de hevig1 e beweegingen en de fterkfic tonnen, de zagtfte airtjes en bevalligfte lichaamsbuigingen. De plaats, waar zy deeze Dansfen hielden, was
een elpen plein , onder het geboomte , digt by de zee, op
kleene af'ftanden, aan den binnenkant des krings, met lichten bezet (*).
Ter-

-

(*) Uit de Lettres Edifiantes ( Curieufes, blvkt, dat 'er
eene zeer groote overeenkomst is tusl'chctp de Darnsfen en Zan'
gen der Ceiroline Eilanderen , op tenen verbaazene.en affland in
den Noorder Stillen Oceaan gelegen , en die der Friendiy Eilanderen en andere Inwoonderen van de Eilanden der Zuider
Stillen Oceaan . waar uit fcbynt afgenomen te mogen worden ,
,
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Terwyl Capitein COOK op Hapceee was, zag by Gene
Vrouw het hoofd eens Kinds fcheeren, met een Haaytand
in een ftuk bouts geftooken: zy maakte eerst het hair nat ,
en zette dus het Scheer-Inftrunment op de doorweekte plaatze. Die bewerking fcheen het Kind geen zeer te doen,
fchoon het hair zo geheel weggenomen, als of het met een
onzer Scheermes -en ge,;aan was. Fly nam de proef aan
zichzelven ,en bcvon^lt dat dit Infirument, des noods,zeer
wel zou kunnen gebruikt worden. De Mannen hebben
een andere wyze om hun baard te fcheeren. Zy neemen
twee fchulpert; een deezer zetten zy onder en klecn gedeelte van den baard, en met de anderen, daar boven ge
dat gedeelte af. Op die wyze kun -plats,Ichrenzy
zich wry glad fclbeercnn. IIet gaat langzaam toe,-nezy
doch zonder pyn : uien vindt lieden, onder hun , die hier
an hun werk awaken. 't 1Vas wederkeerig gebruiklyk,
dat 'er Nlatroozen aan land gingen om zich op dien trant.
der Hapneers te laaten icheercn, en (lat de Hoofden aan

boord kwamen om zich dit door onze Barbiers te laaten

doen.
Op den zeven- en twintigften van May, deedt'er zich eerie
gelegenheid op , by welke Capitein cook ontdekte , dat
FEENou de Koning niet was der Friendly Eilanden, maar
alleen een ondergefchikt Opperhoofd (*); deeze Tytel kwam
toe aan FUTTA1A1r1E Of POULAHO, die zich te Tcngntaboo
onthieldt, en in een groote zeilende Canoe by de Refolution
kwam.

dat zy allen van één fam zyn voortgekomen. Wy merken hier

ééns vooral op, dat de Uitgeever deezer Reize uit opgemelde Brieven veele aanhaalingen bybrengt, om dezelfde gclykheid
in Taal , Godsdienst, Zeden, enz. te toonen.
(*) FEENOU's Arript befoddt eigenlyk in het ítraffen van
alien die tegen den Staat , of tegen byzondere Perfoonen , mis
hadden. In de Oorlogen, welke zeer zeldzaam ont--drevn
fonden , was hy ook het Opperhoofd des Krygsvolks. De Koring gaf zich enige moeite om ons te beduiden, wat eigenlyk
die post was van FEENOU, onder anderen verklaarende, dat,
indien by zelve een flegt Man werd , FEENOU hem zou dooden. Die uitdrukking hieldt in , dat, indien hy niet volgens
de Wet, of Gewoonte , het Volk regeerde, FEENOU, door andere
Orooten, of door het Volk, last zou krygen om hem te doo'
den. Het lydt geen twyfel, of een Souverain, onder dit bedwang , en blootllaande om wegens misbruik van magt geftaft te wordcn,kan den naam van Eigendunklyk niet draag^n4
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kwam. 't Was, fchryft COOK, zo wel myn belang als
myue genegenheid, beleefdheid te bewyzen aan alle Grooten, zonder onderzoek te doen na de regtmaatigheid hunner Eertytelen. Ik noodigde Poirr.nuo aan boord, toen ik
verlconci , dat hy 'er gaarne in wilde weezen. Hy was my
een welkont Gast: want Fly bragt ten gefchenke voor my
mede twee vette zwynen, schoon zo vet niet als by zelve.
Indien lichaamszwaarte tot rang en raagt iets kan toebrengen , was by zeker de uitfteekendite in dat opzigt, ooit
door ons aanfchouwd: want, fchoon niet lang, was by
zeer dik en bykans door vetheid geheel misvormd. Hy
!sheen omtrent veertig jaaren oud, hadt rechtneerhangend
hair, en zyne weezenstrekken verfchilden zeer veel van die
des Volks in 't algemeen.
POULAHo kwam voor als een bedaard opmerkzaam Man.
Naa dat by elk voorwerp op het dek gezien, en veele zeer
gepaste vraagcn gedaan hadt, verzogt de Capitein dat by
in de Kajuit wilde treeden. Eenigen , die hem vergezelden,
hadden daar tegen , uit aanmerking, dat hy, daar in treeden^le, gevaar liep, dat liet Scbeepsvolk boven zyn hoofd
zou loopen, 't geen niet te dulden was. Om dit bezwaar
weg te neemen , gaf de Capitein hun te verftaan, dat
niemand al dien tyd op dat gedeelte zou komen.
Of hen dit voldcedt,kon niet ontdekt worden; clewyl de
Koning, min teder op dat ftuk, zonder eenige pligtpleeging of beding, ter Scheepskajuit in tradt. Hy ging met
hun aan den maaltyd zitten, doch at weinig en dronk nog
minder. Van tafel opftaande, verzogt by dat de Capitein
by hem aan land zou komen. OMA! werd gevraagd van
de party te willen weezen ; doch hy hadt zich op 't
naauwst met FEENOU verbonden , en (als een fterke blyk
daar van) met hem den Naam gewisfeld; en was al te
zeer aan hem verknogt, om eenige aandagt voordiens Medediuger te betoonen. Hy verontfchuldigde zich van mede
te gaan. De Capitein voer in zyn eigen boot met den
Koning na ftrand : hem eerst gefchenken gegeeven hebbende, die zyne verwagtingen te boven gingen,
's Ander en daags vroeg kwam de Koning weder aan
boord , en bragt , als een gefchenk voor den Capitein,
een hunner Mutzen,gemaakt, of ten minften bedekt, met
roode veeren. De Scheepslieden deeden veel werks otn
dusdanige Mutzen te krygen: wveetende dat ze opOtaheite
vn veel waarde zouden weezen. Doch , hoe veel men
,

'er voor boodt, geene ware„ 'er te koop te bekomen; dit
be.
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bewees dat ze by dit- Volk ook zeer hoog gewaardeerd
wierden. Deeze Mutzen beífaan uit de Staartveeren van
den Keerkringvogel , met roode Papegaal's veeren door
dezelve heen gewenkt-, en zamen verbonden: zy praaien
op het, voorhoofd , en hebben. de gedaante van een halven.
Cirkel, welks Straal achttien of twintig duimen is.
Eenigen tyd daar naa zeilde Capitein cooK digter na.
het Eiland Tongataboo. By dit inzeilen van de Haven,
vergezelde de Koning hem in zyn Zeil-canoe. Te Wens
vertoonden zich eene menigte kleine Canoes rondsom de,
Schepen. Twee deezer, niet uit den weg kunnende komen om de Koninglyke Canoe te ontwyken, zeilde hy ze
over, zich des zo weinig bekreunende als of het enkele
brokken hours waren. CooK werd op Tongataboo met
niet min gastveyheids, dan op Hapaee ontvangen: dezelf.
de foort van eerbetooningen, van zang en dans ,van- worm
ftelen , enz. werden herhaald.
Op zekeren dag verfcheen de Koning aan boord van de
Refolutian , met zyn Zoon , een Tongeling van omtrent twaalf
paren. PoULAao's gezelfchap hieldt met my het middagmaal ;
doch de Zoon, fchoon by ons tegenwoordig, mogt niet met
ons aanzitten. 't Was voor my zeer aangenaam hem tot
gast te hebben: want dan werd elk Inbooreliug, hehalven
zyn gezelfchap , van de tafel geweerd : terwyl hy, of rrENou , niet aan boord zynde , de mindere Hoofden des
Volks op eene onbefchofie wyze zich aan tafel vervoeg,
den: wanneer wy zo nauw zaten, dat wy met geen ge=
noegen konden eeten. De Koning vondt welhaast fmaak
in onze fpysbereiding; doch ik denk dat hy nog meer- zo
dikwyls by ons ter maaltyd kwam om met ons te drieken: onze Wyn mondde hem zeer, en by kon zyn vies
Zo goed neem.en als een onzer, en de gulheid was op
zyn aangezigt te leezen. -- Dan ondanks deeze vriendIylke verkeering, vondt Capitein COOK het eens geraaden,
den Koning, 's Konings Broeder, FEENOU en eenige andere Hoofden , aan boord te houden , tot dat zy een
Geitje en twee Kalkoenen , die geftoolen waren, weder
bezorgd hadden. Dit gelukte, ett, fehoon zulks, in den
beginne, eenige verkoeling baàtde, verminderde het de
vriendlykheid niet , waar mede zy ons vervolgens beje
gen den.
De Koning, by ons aan tafel zittende, zag, met zeer
veel aandagt , op onze Schotels ; dit bewoog Capitein
cooK hem 'er een aan te bieden, en keuze te geeven van
Ss q.
een

boa
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een Tinden bf Aarden Schotel. Hy koos den eerfteu, en
deedt ons een verflag van de onderfcheide einden, waar toe
by denzelve;t wilde gebruiken. Twee derzelven waren zo
zonderling, dat wy niet kunnen nalaaten ze geheel te ver
verklaarde voorneemens te zyn, om, wan--meldn.Iy
neer hy oenige andere Eilanden moest bezoeken , deezen
Schotel op Tongataioo agter te laaten, als een foort van
toonbeeld in zync afweezigheid, ten einde het Volk, door.
't zelve te aanfchouwen, dez'elfde gehoorzaamheid zou betoonen als zy deeden aan zyn Perfoon. Op de
vraage, waar van by zich dus lang, tot dat einde, bediend hadt? antwoordde hy, dat die zonderlinge eere, tot
deezen tyd toe, beweezeu was aan een houten Nap, waar,
in hy zyn handen wiesch. -- [let ander zonderling gebruik waar toe deeze Schotel moest dienen, in, (lede van
den houten Nap, was om een Dief te ontdekken. Wanneer 'er iets getl.00len was, luidde zyn berigt , en de Dief
niet kon gevonden worden, werd liet Volk voor hein ver
wanneer hy de handen wiesch in den Nap vo4-zameld,
waters : deeze gereinigd zynde, tradt cie menigte toe, en
de een naa den ander raakte dien aan, op dezelfde wyze
als zy zyn voet deeden „by het doen van hulde. Indien
de ftraffchuldige den Nap aanroerde, viel hy op 't eigen
oogenblik dood ter neder; niet door geweld; maar door de
hand der Voorzienigheid; en, in gevaile iemand weigerde
den Nap aam te raaken, werd die weigering voor een klaar
bewys gehouden, dat hy de fchuldige Man was.
Geduurende Capitein coox's verblyf op'I'ongataboo, woonde hy de groote plegtigheid by , der toelaatinge vats 's Konings Zoon aan de tafel -zyns Vaders, als mede eerre Lyk•
ilaatie. De langduurige en algemeene rouw der Inwoonderen van de Friendly Eil.znden wyst uit, dat zy den dood
voor een zeer groot kwaad houden. Dit wordt bevestigd
door een zeer oud gebruik , ingevoerd om dien te vermyden. Toen ik eerst deeze Eilanden, op myn laatften tocht,
bezogt, merkte ik op , dat veelen der inwoonderen , één o€
beide, de pinken afgefneeden hadden : en wy konden toen
geen voldoenend antwoord krygen, wegens de reden van
deeze verminking. Maar thans leerden wy , dat deeze
bewerking verrigt wordt als zy zwaar ziek zyn, en denken
in doods nood te weezen. Zy verondcr(fellen , dat de
Godheid den Pink zal aanneemen als eenti foort van offerbande, van genoegzaaine waarde, om de gezondheid de,s
feheelen Lichaanis te fchenkeu. Zy fnydeil dien af met
een

VAN CAPT. COOK , ENZ.
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ten hunner tleenen bylen. Nauwlyks was 'er één van de
tien of wy vonden ze dus verminkt, aan één of beide de
handen : en dit zor.Itydis zo verre , dat de Pink by 't lid
naast de hand was af„efneden.
Op den zeventienden van July maakte Capitcin cool
zeil van ,lliddellnzrg, of Eaoo, 't laatíte Eiland door heifl
bezogt, geduurende zync verkeering met de Inboorelingen
van dezen Archipel ; en , met een zagte koelte uit eden
Zuid - vosten , ttevende by na de Soc:eteit isiianden. De
tyd, onder de Inboorelingen der Friendly Eilanden gefleeten , zegt Capitein COOK , was niet geheel onnut gefpild.
Wy gebruikten zeer weinig van Onzen fcheepsvoorraad,
doorgaans leevende van't geen de Eilanden, waar wy ons
ophielden , opleverden , en zo veel ververfching mede neemende als wy oordeelden noodig te hebben, eer wy eene
andere legplaats bereikten. 't Was , daarenboven , niet
onnut , gelegenheid gehad te hebben om den toefland te
verbeteren deezer goede Lieden, door verfcheide nuttige
Dieren by hun te maten; teffens kreegen de Beesten , voor
Otaheite gel'chikt , geene geringe vcríterking in de weiden
van Tongataboo. Over 't geheel genomen , waren de voordeelen van deeze Landen aan to doen zeer groot, en ik
had de bylomende voldoening van te mogen bedenken, dat
ze ontvangen wierden, zonder de voortzetting van het groot
oogmerk onzer Reize één oogenblik te vertraagen; dg tyd,
om Noordwaards koers te zetten ,was reeds voorby, eer ik
betloot na deeze Eilanden te wenden.
WAARNEEMINGEN -OVER HET SCHILDER - SCHRIFT DER NOORD AMERIKAANSCHE INDIAANEN. Door WILLIAM BRAY.

(Uit de Arclueologia or Miscellaneous TraEls., relating to An-

tiquity).

Op een Boom, groeiende aan den oever van de rivier Muskingha7n, in Noord- A7nerica, was de bast aan de Bene zyde
omtrent één voet in 't vierkant afgefchild, en deeze algelchilde plaats beschilderd met houtskool en olie. Fraay's kon men
in deeze Schildery niet verwagten, het uiterst van den vinger
of punt van een hokje, in 't vuur gehard , zyn de Benige
penfeelen der Indiaanen in Noord -Arnerica. Dit Pluk was het
Werk van WINGENUNO. een Indiaanfchen Kryger uit liet Volk
C^ er Delaware,

als by ten oorlo7e uittoog. Capitem WHITE-e'vis,

en Hoofd der Delawares , gaf 'er de uitlegging van. Dc cer(te
Ss
„ í^ i-
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Figuur is een Tortelduif, het Teken van del] Stam tot welken
de Krygsheld behoorde: de tweede is WINGENVND'S eigen Merk:
want, de Indiaanen kiezen in hunne jeugd zich zeker vast
Merk uit, 't geen zy zonder eenige verandering tot hunnen
dood toe behouden. Eenige Streepen duiden aan , hoe veel keeren by in den Oorlog geweest is , andere het getal der hairige
Schedels en Gevangenen door hem t'huis gebragt, op onder
tochten. Een andere Figuur betekent een Fort, welks-fcheid
inneemen by bywoonde, en waarlchynlyk een der kleine Forten
aan het Meir Erie, door de Indiaanen, omtrent het jaar 1762,
vermeesterd. Het Fort Detroit en het Fort Pitt, beide door
de Indiaanen in dit jaar belegerd , zyn hier ook afgefchilderd.
De tusfchenruimte tusfchen eenige Streepen geeven te
kennen, dat by eenigen tyd niet ten oorlog toog; andere Streepen
wyzen uit het getal der Krvgshelden die hem volgden, en als
ze ter flinker zyde krom zyn en 'na de Zon gekeerd (deeze
maakt een der Figuuren uit,) dan betekent het dat zy Noord
trokken. Rood is by hun een Vredekleur, en beduidt-wafds
dat hun Toorn voorby is: Zwart" geeft Toorn en Oorlog te
kennen. Wy mogen hier nog byvoegen dat de ,Delawares ver
drie Stammen; de onderfcheiden Tekens van de-delzyni
zelve zyn, de Tortelduif, de Wolf en de Arend (*).

BYZONDER BERIGT VAN DE AANLEIDENDE OORZAAK TOT HET
INNEEMEN VAN YRIHU6GA, EN BET WINNEN VAN DEN
VELDSLAG BY VILLA VICIOSA , DOOR DEN HERTOG
VAN VENDÓME.

Aan de Heet'en Schryveren der Alg. Vaderl. Letteroefeningen.
MYN HEEREN,

„

In uw Maandfchrift heb ik, van tyd tot tyd, gezien, dat

„ Gylieden, overeenkomifig met tiw plan, Geichiedkundi„ ge byzonderheden plaatst; elders vergeefsch gezogt; het in„ gefootene, betrekkelyk uit eene der gewigtigfte voorvallen
in den Oorlog over de Spaanfche Naalaatenfchap, en 't geen
„ den oorlog thans op 't onverwagtst deedt keerera , is van
„ opgemelden aart, en verdient, myns oordeels, overgenomen
„ te worden. De Heer BRUZARD DE MAUVELAIN heeft, in
„ eenen Brieve, gedagtekend Troyes, 30 ,Fan. 1784, gezonden
aan„

() Welk een overeenkomst tucfchen het Schilderjhrifi der ltleaicaanen
en der Noord•Americaarfche Wilden ! Men zie over het eerfta het keurig
Verflag van WILLIAM ROBERTSON , 10 Zyile Gefh :Cd.wis 1'.1/t 4rncice
1Vde Deel. bl. g8.

BYZONDER BERIGT.
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, aan de Heeren Schryveren van het Yournal Encyclopedique
,, het inneemen van Brihuéga, en het winnen van den Veld_
,, flag by Villa-viciofa , twee zo befisfende Gebeurtenisfen
,, aan eene tot nog onbekende oorzaak toegefchreeven. Ik
,, deel zyn Berigt UE mede, en zal zien of Gylieden daar
, over niet my eenftemmig oordeelt , en het plaatzenswaar„ dig keurt. Ik ben enz."

Mevrouw Ijs Mucta , gehuwd aan een Prefident in het Parlement van Dijon, fehitterde, in het begin deezer Eeuwe,
zo zeer door de fchoonheid haarer gellalte en bevalligheden,
als door haar geest. Haar Hart , ligt ontvlamd in Liefde,
was misdeeld van Standvastigheid. Langgevestigde Liefde kon
'er niet in huisvesten.
De Prins vAN CONDt kwam , in den Jaare MDCCVI, de
Staatsvergaderingen van Bourgonje bywoonen. Hy zag Mevrouw de MUCIE, die , ter oorzaake van den rang, welke
haar Egtgenoot bekleedde, zich bevondt op alle de Feesten,
te dier gelegenheid aan Lieden van aanzien gegeeven. De
Prins wiercl verliefd op Mevrouw Da MUciz; zy beantwoordde
aan zyne Liefde, verliet haar Man, en begaf zich met dien
Prins na Parys, naa het fcheiden der Staatsvergaderingen. -Drie jaaren fleeten zy in de grootfte gemeenzaamheid: Liefde
maakte het geluk puns leevens uit: men zou geloofd hebben
dat dezelve.hefland zou weezen tegen den tyd , die niet zeiden een eindpaal fielt aan hevig ontiooke driften.
Ecne zo lange gehegtheid begon Mevrouw DE MUCIE te
verveelen. De Engelfche Veldheer STANHOPE , onbekend door
Parys trekkende, om het bevel over het Engelsch Krygsvolk
in Spanje te gaan voeren, zag Mevrouw De MCCIE. Haare
betoverende bevalligheden hadden op dien Krygsheld dezelfde
kragt als zy geoefend hadden op liet hart van allen die haar
aanlchouwden. Hy verklaart haar zyn Liefde, en haalde haar
over, om hem, in mansgewaad vermomd, na Spanje te vol
-gen.
Welhaast verveelde STANHOPI: haar zo zeer als de Prins VAN
con, en zy verlangde na Frankryk weder te keeren ; doch ,
vermids alle middelen, om dit oogmerk te bereiken , verydeld
fcheenen , door het nauw bedwang, en de foort van flaaverny , waar in de verliefde STANHOPE haar hieldt, werd zy te
raade een Briefwisfeling aan te vangen met den Hertog vAN
VEND8ME; hoopende, door zyne tusfchenkomst , gelegenheid
ter ontkoming te vinden. -- Dit gelukte. Zy gaf
den Hertog te verítaan , dat sTANI-LOPE, op den negenden van
Wintermaand des jaars MDCCX, een Feest zou geeven aan
al.

áO6 13YZ0NDER DERtGT.

alle de Officieren van zyn klein Leger, dat de Soldaaten in
dit feest hun aandeel zouden hebben , en dat , indien VEN
wilde aanrukken, by zyn voordeel zou kunnen doen-Dóm
met de ongeregeldheid; welke doorgaans Feesthouding ver
als mede met de agtloosheid in her bewaaken der-gezlt,
posten, en het Krygsvolk, onledig niet het maaken van goeden
tier, te verrasten.
De Franfc1e Veldheer, deezen raad volgende, naderde helmlyk J'rilméga , nam de Stad op den gezegden dag in , en
waakte STANHorE met de Officieren en Soldaaten, ten getale
van vyfdu1zend , kry'gsgeva },gen. STAHRENBERG, van
vErmóMEs optocht berigt t*ekreegen hebbende , hielde toe om
STANHGPE te verlosten ; doch by kwam te laat om het onheil
af te weeren, en kreeg, gelyk bekend is, 's anderen daags
by Villa-viciofa de nederlaag.
Mevrouw nF MUCIE herkreeg door dit voorval haare verlangde veylieid. Dc Koning van Spanje, PuILIPS na V, en Koning
LODEWYT: DE X1V , beloonden den raad door haar gegeeven,
met ieder aan haar een aauzienlyk jaargeld te befpreeken, van
't welk zy geleefd heeft tot liet jaar MDCCXX, wanneer zy
te Brusfel overleedt ; haar Egtgenoot hadt haar nimmer weder
tot zich willen neemen.
Ik bid u, myne Heeren , dit verlag door uw Tydfchrift
bekend te maaken : het is geenzins ingerigt ons den Krygsroem , door den Hertog VAN VENDSME behaald , niet het vermeesteren van Brihuega, en het winnen van den Veldflag by
villa-vciofa, te verminderen; maar alleen, om te doen zien,
welk Bene kleinigheid de lotgevallen beffist. 't Is de bekwaamheid eens Veidheers dat by de gelegenheden waarneemt,
welke hein het lot des krygs in handen Rellen, 't is de kunst
zich daar van te bedienen, dir doet iemand een groot Man
worden ; doch by heeft de gunfiige medewerking der omftandigheden nood íg.
Men kan dit inneemen der Stad, het behaalen dier overwinning, op de lyst brengen der groote Gebeurtenisfcn, uit
geringe Oorzaaken gebooren : welke een ander dan de Hertog
VAN VENDOME misfchien zou verzuimd hebben. Gy kunt
Staat maaken, tnyn Heeren op de waarheid van het verhaalde.
ik uiaa 'er voor in, ik heb het van Lieden, die de gelleele,
Familie gekend hebben, welke thans is uitgel orvc;p.

CAN-
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Door het Ma°ndagsch Muzykgezelfchap te Nyrnegen.
De Woorden door deszelfs Medelid
L. STOPPENDAAL, PZ.

De Muzyk door
W. G. HAUFF,

Organist aldaer.
CHORUS.

L aet ons, met verëende zinnen,
Vieren deezen blyden stond!
Wie zou guide vreugd niet minnen,
Daer zy heerscht hier in het rond!
Het takten der fhaeren
Verdryft uit het hart,
Daer zorgen bedaaren ,
De knellende (mart!

RECIT.4l'Ir,
Daer daelt de Speelkunst van 's hemels blauw gewelf!
Die overlehoone Maegd lonkt ons vriendlyk toe!
't Genoegen zweeft op haer aenminnig gelaet !
Z'ontvangt, met dankbaerheid, onzen wierook!
Zy deelt in den wellust, dien wy hier finaeken!
D.aer roert zy 't Inaertuig met hacre radde vingren!
Wat goddelyke klanken, die de ziel doordtingen!
I3oe word elk van verrukking opgetoogen!
Aenbiddelyke fpruit! die ons niet uw bezoek verëert!
Laet ons offer u welgevallen !
Stort in onze harten de vuurigf}e drift om u te dienen!
Dat nimmer die gloed verflaeucve!
Die u opregtlyk lief't , fchuwt alle laege uitCpanning,
Die den redclyken mensch vernedert!
Wil ons Koor aenhoudend bezoeken!
Dan zult gy onze harten naeuwer aen u verknechten !

DUO.

e09

C A Xc T A T E,
DUO.
De boog moet eens ontfpannen weezen!
't Vermaek fterkt afgefloofde leên!
Geen fchroom moet angllig ons doen vreezen,
Dat,wy het (poor te buiten tre@n,
Wanneer wy onzen lust hier boeten
in Zang-en Speelkunst, zo geiicht!
Daer wy het levens zuur verzoeten,
Terwyl elk zynen pligt betracht!
Nyd en Dweepzucht mogen tieren!
Kunstrei! gy zult zegevieren!
R E C I T 4TIF

Gelyk eenli:emmigheid de ziel is van de Muzyk,
En zy het kiesch gehoor nooit anders kan behaegen;
Zo moeten heur' aenbidders,
Door zuivre broedermin ontgloeid, de tweedragt fchuuwen,
En, in opregte eensgezindheid, elk het zyne toebrengen,
Om 't onderling genoegen in top te baelen.
Daer de Speelkunst toch de harten lenigt,
En zachte aendoeningen in den boezem verwekt,
Moet haer uitwerking zich het meest onder haer' beoefenaers
Vertoonen.
AR 14.

Prille jeugd,
Die de vreugd
Als een dierbaer goed waerdeert,
Dier word uw geneugt vermeêrd !
Ryper jaeren,
Meêr ervaeren,
Zet at uwe zorg ter zy' !
Wees met haer van harte bly'!

RECD'-1TIF.
Cecilia! Befchermfter van de hartroerende Speelkunst!
Wier dag wy thans zo ftatig vieren!
Neem ons in uwe hoede!
Begunflig deezen Rel met uwe goedkeuring!

Doe
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Doe zyn' bloei en luister toeneemen 1
Weer al 't geen zyn' aenwas kan fchaeden 1
Laet vriendfchap in zyn midden heerfchen !
Bevryd hem voor allen aenval en laster!
Dat zyne famenkomst alleen de kunst ten doel hebbe,
En by geen ander vermaek in zynen kring zoeke !
AR10S0.
Lieve vriendfchap! levens zoet!
Wil u nooit van ons begeeven!
Want gy zyt het wenschlykst goed,
Daer een flervling naer mag fireeven!
Zonder vriendfchap was deeze aerd'
Hein geen enkel zuchtje waerd!
Door de vriendfchap word de fmart,
Die de mensch zo vaek moet draegen,
Zacht geheeld in 't angftig hart!
Zy verligt de wreedlle plaegen!
Vriendfchap kweekt gezelligheid,
Die alom geneugt verfpreid!
Gy, die vriendfchap niet waerdeert,
Kunt geen waere vreugd hier vindent
Daer gy 't edel doel ontbeert,
Dat de harten moet verbinden!
Die haer kragt niet ondervond,
Wyk van dees gewyden grond!
Lieve vriendfchap, enz.
CHORUS.
Dat ons kunstvuur lang moog' blaeken t
Nimmer word' het uitgebluscht 1
Dat wy allen driftig haeken
Naer 't voldoen van deezen lust!
Dat Nymegen, in zyn' muuren,
Eenen troon voor fpeelkunst fticht',
Die, onwrikbaer, moet verduuren
't Woen des tyds , daer 't al voor zwicht!

LUCITS.
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MENGEL WERK,
TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCHAVPEN
BETREKEELYR.

GESCHIEDKUNDIG VERSLAG VAN 'T GEEN DE CIIRISTENEN,
IN STEDE VAN ZEDELYKE DEUGD, HEBBEN ZOEKEN
TE DOEN GELDEN.

Overgenomen Uit JOSEPH PRIESTLI'Y 'S History of the Corruptions of
Christianity.
niet de waare Leer der Rede en OpenO vereenkomftig
baaringe kan niets den Mensch baaten om de Gunst

van cut) te verwerven, en hem van zyne toekumende Gelukzaligheid te verzekeren, dan eene 1)eugzaame Zielsgefteltenisfe, en een Gedrag daar aan beantwoor. !enc e. Dit
is de taal van den Natuurlyken Godsdienst , als mede der
Openbaaringe onder het Oude en Nieuwe Verbond. Mlaar
de Godsdienst der Heidenfclre wereld, en die voeler 'ooden, ten tyde der verfehyninge onzes Zaligmaakers, was
van een' geheel anderen ítempel. -- De Heidenen , geene
dan zeer laage begrippen van hunne Goden koesterende,
hadden geen denkbeeld om zich zelven in dier Gunf'e aait
te beveelen , dan de !lipte waarneeming van zekere plegtigheden , gebaàren , en eerdienften, die , ten beste genomen ,
geen betrekking hadden, op Zedelyke Deugd, en dikwyls
gellonden in de fchriklykile en onbelchaamdite fchennis der
duidlykite voorfchriften van Pligt.
De Pharifeeuityche Yooden desgelyks de uitmuntende natuur der Zedelyke Voorfchriften hunner Wet over 't hoofd
ziende, en liet volmaakt Charac`ler van dat Weezen, tot
welks dienst en naavulging zy geroepen werden, uit her
oog verliezende, gaven zich geheel over aan het byplegtige. Op deeze, en hunne afkomst van Vader ABILAnAaI,
lieten zy liet voornaamlyk aankomen om de Gunst van con
te verwerven , niet eene volkomene uitsluiting der Heidenfche
wereld, hoedanig ook hun Zedelyk Character mogt weezen.
Onze Heer en zyne eerfte Afgezanten verzuimden geene
gelegenheid om zich aan te kanten tegen dit hoofdlbederf
van den waaren Godsdienst, en de aandagt der Meníchen
te vestigen op hun hart en leevenswandel. Iemand zon
veelligt denken, dat, door de afích: fling van alle de byYL DEEL . NNE.N GEL w. \ u. 14.
1, t
Z41.p
-
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zondere Plegtigheden der Joodfche 1 t, en door niets in
derzelver plaats te Rellen dan den Doop en het Avondmaal , zeer eenvoudig in derzelver aart , en tot zedelyke
einden ftrekkende, die oude Bygeloovigheden kragtdaaciig
zouden geweerd zyn. Maar de Menschlyke Natuur dezelfde blyvende , en der Menfchen afkeer van Zedelyke Deugd,
even als voorheen, werkende, bragt te wege , dat zy bygeloovige waarneemingen tot eene vergoeding daar van invoerden: het ontbrak niet lang aan Voorwendzels ,— en
Uitvlugten; en, eindelyk , werd Zedelyke Deugd zo zeer
buiten den Christlyken Godsdienst getlooten, als dezelve
ooit van het bedorven 7ooden-of Heidendom geweerd was:
en men Pelde zo veel kragts in dingen , welke geene betrekking tot Zedelyke Deugd hadden , doch, met de daad,,
daar mede onbellaanbaar en dezelve verwoestende waren,
als nimmer omhelst werden door de bygeloovig{l:en en onlundibiten.
Indien de geloofwaardigUe en echttte befcheiden der Gefchiedenisfe, en zelfs de tegenwoordige geileldheid van
den Godsdienst in de Kerk van Rome , hier van geen
blyk draagen , zou het, in de tegenwoordige verlichte eeuwe, naauwlyks geloof vinden, dat zodanige Handelingen,
als ik thans zal vermelden, ooit door Christenen konden.
gebruikt worden , tot middelen om zich behaagelyk te.
inaaken in GODS oogen.
Wy vinden, reeds zeer vroeg, dat men meer , dan behoorde , Relde in den Doop en het Avondmaal; als of deeze
Plegtigheden op zichzelven , behoorelyk bediend zynde,
(waar toe men noodig keurde, dat een geordend Perfoon
dezelve bediende,) den deelgenooten eene geestlyke genade fchonken.. In dier voege veronderfelde men , dat de
Doop alle voorgaande zonden afwischte; dat het Avond
zekere verborgene kragt hadt om den Gebruiker te-mal
verzekeren van de Zegeningen des Luangelies. Te deezer oorzaake Relden veelen , die betuigden Christenen te
zyn , den Doop uit tot zy zeer verre in 't leeven gevor_
derd waren, ja zelfs tot het fterfuur, op dat zy de Wereld met te gewisfer verzekering van Zondvergiffenisfe
mogten verlaaten, en zich niet op nieuw bezoedelen.
De zodanigen, onder de vroege Kerkvaderen, die het
minst toefchreeven aan de plegtigheid des Doops, veron•
derftelden, dat door denzelven alles kwaads, waar aan het
Menschdotn door ADAMS Val onderworpen was , werd
weggekomen ; 7,o dat zy een groot verfchil maakten tusfchen
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fclien het lot der Kinderen die gedoopt en die ongedoopt flierven. — En de kragt, aan het Avondmaal toegekend ,
11rekte ten grondflap van veelvuldige Bygeloovigheden ten
aanzien dier Plegtigheid.
Toen men eens Zedelyke Deugd hadt toegefchreeveu.
aan een Lichaamlyk bedryf van Godlyke Inílelling, werden de Christenen allengskens opgeleid om zich te verbeel.
den, dat men dergelyk eene Deugd kon verkrygen, door
andere verrigtingen , of tekenen, niet van Godlyke Inflelling, maar die eenige betrekking tot den Godsdienst badden. Dit bygeloovige gebruik werd eerst gemaakt van het
Teken van het Kruis, oorfpronglyk , naar allen fchyn , zeer
onfchuldig ingevoerd, als een byzonder teken van onderfcheiding tusíchen de Christenen en de Heidenen, ten tyde
van vervolging; of in dagen van rust, om den Heidenen
te toonen, dat zy zich het geen het finaadlykst gerekend
werd in hunnen Godsdienst, den Kruisdood van hunnen
Meester, niet fchaamden.
Van dit Teken vinden wy het eerst gewag onder de
Montanisten; en TERTULLIANUS, die zelve tot de Montanisten overging, (preekt 'er met grooten ophef van. Wanneer wy, fchryft by , iets beginnen, wanneer wy uitgaan
of t' huis komen, ons kleeden, eetgin, licht aanileeken $
na bed gaan, nederzitten, of wat wy ook doen, wy maa•
ken op ons voorhoofd liet Teken van 't Kruis (*).
In de derde Eeuwe, was dit Teken in een nog veel algemeener gebruik , en men hieldt het voor een befchermmiddel tegen betoveringen en booze geesten ; geen Christen ving iets van belang aan zonder dat Teken te maaleen.
Keizer CONSTANTINUS , die gezegd wordt het zelve in zyn
Veldbanier gevoerd te hebben, deedt het gebruik deezeg
Tekens nog algemeener worden. In laatere Eeuwen klom
de agting voor 't zelve tot dus eerre hoogte op, dat de
Roomfchen beweeren , dat het Kruis , en zelfs liet Teken
van 't zelve, moet vereerd worden met den Dienst, wel
zy Latria, of de hoogfee Eerbewyzing, noemen (1-).-ken
Naa het Teken van het Kruis , werd eerre heiligende
kragt toegekend aan Heilig Water, of zout en water, zo•
danig als de Heidenen in hunne zuiveringen gebruikt had
den, door een Bisfchop gewyd. -- Desgelyks schreef
men eene zonderlinge kragt toe aan Kaarsfen over dag
bran=
(*) De Corona,.Cap. IV. p. 1ó2.
(1) MosfmM M, Vol I. . 2CY. 205. 239,
Tt a
.
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brandende • aan 't gebruik van Wierook, aan de Overblyfzels der heiligen , en derzelver Beelden. En daar dc bygeloovige eerbiedenisfe, voor het weezenlyk Avondmaal,
een belachlyk voortbragt; zo gaf dit waarfchynlyk gelegenbeid tot eene andere Bygeloovigheid daar na gelykende :
te weeten het vervaardigen van wasfchen Beeldjes van een
Lam, die, of uitgevonden, of meer in zwang gebragt werden door Paus URBANUS DEN VI. De Paus alleen heeft
de magt om ze te heiligen , enkel in het eeríte Jaar van
zyn Pausfchap, en vervolgens in elk zevende Jaar. In
den Dienst deezer Agnus Deis , gelyk ze genoemd worden,
heeten ze gezegend en geheiligd „dewyl, door dezelven
te eeren en te dienen , wy uwe Dienaaren , onze mis„ daaden afgewischt, en vlekken onzer zonden uitgevaagd
„ vinden, vergifrenis verkrygen, genade erlangen , en,
„ eindelyk, niet uwe Heiligen en Uitverkoorenen, mogen
„ verdienen liet Eeuwige Leeven te ontvangen (*).
Nog grouter vermogen Relde men in Yelgrimmadien, in
byzonder Kerken en Plaatsen te bezoeken, die men voor
heilig hieldt om dat ze tot Verblyfplaatzen van Heiligen gediend hadden, of liet toneel van heilige Verrigtingen geweest waren enz. — Dergelyk een invloed eigende men toe
aan het bywoonen van byzondere Plegtigheden. In den
Jaare 1071 beloofde de Paus vergifnis vat) alle Zonden ; heleden door de zodanigen , die de Inwyding van de Kerk
te Montcas!n hywoonden, of, geduutende (le Oc`ttaaf, in
de nieuwe Kerk kwamen: dit veroorzaakte , PChryft FLE UR Y ,
een verbaazenden toevloed van volk, zo dat niet alleen
het Klooster en de Stad , maar zelfs het daar omgelegen
land, met Menfchen vervuld was. SIXTUS DI IV verleen
een uitdruklyken en byzonderen brief , in den-de,or
Jaare I46, Aflaat aan allen , die een Jaarlyks Feest ter eere
van de onbevlekte Ontvangenis der Maagd nTAR1A onder
Dit bygeloovig gebruik der Pelgrimrra--hieldn(t).
dien (}rekte ten grondllage van alle de Yubelfeesten te Rome gevierd.
Alle de Sacramenten der Roomfche Kerke zyn desgelyks
zekere Plegrigheden , aan welker gebruik de Leden dier
Kerkgemeenfchap een bovennatuurlyk en heiligen 1 uitwerkzel op het gemoed toekennen: en zy {tellen vast, dat ze
dit gewigt en dien invloed op het Godlyk Weezen hebben ,
() History of Popery, Vol. III. p. 531.
(t) MoSIi1:IM, Vol. III. p.271.
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ben , die dc Deugd en Deugdzaamheid van Hart alleen
kunnen te wege brengeo.
Indien Zaaken geheel vreemd van Deugd niet te min in
plaats van dezelve geheld zyn , zuilen wy ons geenzins ver
dat men Daaden van weezenlyke waarde in zich-wonder,
zelve, en die, )s ze uit een welgelleld hart voortkomen,
weezenlyke Deugden zyn , zeer veel vergroot heeft; en die
Daaden zelve voor verdienstlyk gehouden, zonder eenig
opzigt en onalzhangelyk van de Get eltenis des genweds.
Dewyl het geeven aan behoeftigen, het milddaadig fchenken tot eenig nut oogmerk , doorgaans voor een blyk van
Deugd gehouden werd, is het geer zins vreemd, dat zulks,
in alle eeuwen , door v,eelen , in de plaats van Deugd ge
ondanks de iferke voorbehoedzels tegen dit-fIeldis.En,
misbegrip in de Schriften des Nieuwen herbonds , en de
duidelyke verklaaring van Apostel PAuLUs , dat by alle
zyne goederen tot onderhoud der urmen zou kunnen uitdee'en ,
en nogthans de Liefde,. de Broederlyke Liefde — niet heb
heeft men vandeeze , alleen in fchyn beftaande, deugd,-ben,
nooit meer werks gemaakt, dan in de bedorvene Eeuwen
der Christlyke Kerk: toen men, om zo te fpreeken, cell
openlyken handel dreef tusfehen den Hemel en de Aarde ,
en niets van Bene geestlyke natuur was, of men verbeeldde
zich 't zelve voor Geld te kunnen koopen.
In de achtffe Eeuw, zegt nMOSHEIN, heerschte 'er een
begrip , dat de Straffe der toekomende Eeuwe kon voor
Gaven teil Godsdienitigen gebruike -kom:enwrd,
van hier wérden'er weinig Uitertte Willen opgeteld, of de
Kerk kreeg een gedeelte der Naalaatenfchap. Want men
oordeelde, in alle GodsdienfHige beilemmingen, over zyne
Schatten, de Kerk, (waar door men altoos de Geestlyken,
en de Monniken verllondt) in 't algemeen een beter voorwerp
dan de Armen. Van hier die verbaazende opeenhooping
van fchatten , die alle enkel burgerlyken eigendom met eenen
vol{laagen ondergang dreigden (*).
Hoe klaar het ons nu voorkome, hoe voliagen wy overtuigd zyn, dat de natuur en de voortreflykheid der Deugd
gelegen is in haare werking om ons gelukkig te manken,
heeft men hier omtrent zo grof misgetast, dat men niet
alleen dingen , daar van geheel vreemd , in plaats geheld,
maar zelfs dingen, die geen andere uitwerking kunnen hebben dan fmert te verwekken, en den Meusch ongelukkig te
dóen
(*) MOSHEIM, Vol. I1. p. 6o.
Tt3
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doen worden , voor Deugd gehouden Nebbe. Dee.
ze ongerymde en valfiche foort van Deugd vertoonde zich
reeds vroeg in de Christlyke Kerke; en de Strengheden ,
aan welken de Christenen zich vervolgens vrywillig onder
om hunnen Vrede met GOD te bewerken en hun-wierpn,
toekomend Heil te verzekeren, gingen bykar.s alien geloof
te boven.
De eerfte verbasteringen der Christenheid waren uit het
.Ieidendona herkotntlig, en boven al uit de beginzelen der
Oosterfche Wysbegeerte; en men treft tot heden dergelyke
Strengheden onder de Hindoos aan. Hun denkbeeld, dat
de Ziel eene Zelftlandigheid is van het Lichaam onderfchei.
den, en dat het laatíte alleen-een gevangenis en last voor
de eerlle is , leidde hun natuurlyk op, om het Lichaam te
plaagen en te kwellen, om dus de Ziel te verheffen en te
zuiveren. Van hier de hoogvliegende denkbeelden -over de
nuttigheid en waardye van het Vasten, het onthouden van
het Huwelyk, en het vrywillig aandoen van Lichaams pyn
en fmerte: tot het eindelyk een grondregel werd, dat de
Mensch, die kon befluiten om zich hier op Aarde den elen.
digften te maaken , zich daar door verzekerde van het
grootst aandeel aan de gelukzaligheid in Bene andere Wereld. Dewyl liet beginzel, 't geen aanleiding gaf tot dit
ftelzel , uit. het Oosten kwam, bevreemdt het ons niet de eerfile
trekken daar van aan te treffen by die Seen onder de
Christen Ketters, die hunne heerfehende begrippen meer on
middelyk uit de gronden der Oosterfche Wysbegeerte ont
-lend.
De Gnostiken, de Stoffe en Stoflyke Lichaamen, voor
de oorzaak van allen Kwaad houdende, waren afkeerig van
het Huwelyk: dewyl het een middel was om Lichaamlyke
Weezens te vermenigvuldigen; volgens het zelfdgbeginzel,
kantten zy zich aan tegen te Opftanding der Lichamen en
derzelver wedervereeniging met den Onfterflyken Geest.
MARCtoN., desgelyks de beginels der Oosterfche Wysbegeerte omhelzende, verboodt het Huwelyk, het gebruik
van Warn, Vleesch , en alles wat het Leeven kon veraangenaamen , • om dus het Lichaam te dooden, en de Ziel
af te trekken van de verlokzelen der Zinnen. Van denzelf
den aart was de Leer van BARDESANES , TATIANtus en veele
gnderen (*).
Fenige der Heidenfche Wysgeeren in 't Westen hebben,

() MostrraM , Viol. I. p, 2004
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ingevolge hetzelfde beginzel , vreemde ftrenglleden omtrent zichzelven , en hunne Leerlingen, geoefend: zints de
dagen van PYTHAGORAS tot den tyd van LUCIANUS , die
den Wysgeer NIGRINUS invoert , deeze handelingen ver
om datze den dood van verfcheide Perfoo--ordeln,
nen veroorzaakt hadden (*). De Griekfche Wysgeeren
droegen eene byzondere bleeding, en veelen hunner deeden hun best om een lomp , flegt en morsfig voorkomen
aan te neemen. De Christen- Monniken volgden deeze
oude Wysgeeren in Gewaad en Toellel, en werden ook
menigmaal gehekeld van wegen denzelfden hoogmoed en
twistgraagen geest (; ).
Om de Leer der f}rengheid, ten opzigte van onze Lichaamen , te verdeedigen, gaf men , in de Tweede Eeuwe, voor,
dat CHRISTUS een tweevoudigen regel van leeven den Christenen hadt voorgefchreeven : de een veel verheevener dan
de ander;_ de eerfte gefchikt voor Menfchen, die na een
hooger volmaaktheid Ronden. Deezen dagten ,dat het hun
was opgelegd liet Lichaam te kwellen, door vasten, waaken, en arbeiden, en zich te onthouden van Wyn, Vleesch,
het Huwelyk en den Koophandel (S).
Groot belang tlelden beide de Oosterfche en Westerfche
Wysgeeren in Befpiegeling, door 'de Eenzaamheid zo zeer
begunfligd. Zich in diervoege van de wereld afzonderen
flipt op verheevene onderwerpen denkende, meen -de,n
Ziel boven alle uitwendige voorwerpen te kun -denzy
verheffen, en dezelve beter voár te bereiden tot een-ne
geestlyken íiaat hier namaals. Veele Christenen , derhalven , en inzonderheid, die, vóór hunne bekeering ", de
Platonifche Wysbegeerte omhelsd hadden, waren hier op
zeer gefield. En dit denkbeeld , fchoon min tfreng dan
het voorgaande, 't welk hun aanzette om het Lichaam te
kwellen en te dooden , bewoog hun nat yurlyk om 't
zelve niet zeer in agt te neemen; zoekende de verbetering der Ziele en de kennis der waarheid , in eene ingebeelde onttrekking van alle zinnelyke voorwerpen. in
deezen Plaat van befpiegeling, gepaard met eenzaamheid
en onthouding, is het geenzins te verwonderen, dat zy
bloot(l:onden voor veele zelfbedriegeryen; zich verbeelden
dat zy aangeblaazen wierden op dezelfde wyze als de-de,

Hei-

("

(f)

U)

MOSHEIM, Vol.
JOETlrl'S

..

p. 178:

I$O.

4ernarks, Vol. lif.p.a .
P. Z6.
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Hei'lenfche Priesters en Priesteresfen zich zulks verbeeld

hadden, en veele Krankhoofdigen in 't Oosten zich nog
diets maaken. Deeze voorgeevingen van Aanblaazimg vindt
neen meest onder de Montan sten, die ook door hunne Streng
-hednuitk.
In de Derde Eeuw, wanneer de Leer van PLATO zeer
de overhand kreeg, vinden wy, dat het Huwelyk, fchoon
den Priesteren, zo wel als anderen, geoorlofd , geoordeeld
wierd ougefchikt te zyn voor de zodanigen , die na een hoogen trap van Heiligheid en Zuiverheid ftonden: men ver
dat het hun onderwierp aan de magt van Booze-onderfl
Geesten , en , om deeze reden , wenschten veelen hunne
Geestlyken ongehuwd te zien (*). ORIGCNES , zeer
aan de Platonifche Wysbegeerte overgegeeven, boeg tot de
Mystike Godgeleerdheid over , en prees de byzondere gebruiken der Heideniche Mystiken aan , gegrond op liet begrip, dat ftilzwygenheld, rust, en eenzaamheid, vergezeld van Lichaamskwellingen , die 't zelve uitputten, de
middelen waren oni de Ziel te verheffen.
De verdraaijingen der Heilige Schrift om deeze onnatuurlyke handelingen te wettigen en te onderfchraagen , zyn ver
JRroNIMUS , tegen het Huwelyk fcllryvende ,-bazend.
noemt de Gehuwden Vaten ter Oneere, en past op hun
het woord toe van Apostel PAULts. Zy die in den Vleefche
z rn knnen core niet belenagen.
Wel haast begonnen dc Wetten der Christen Kejzeren
deeze Grondregels te begun{'igen. CONSTANTINUS herriep
alle de Wetten, die den Ongehuwden Staat onder de oude
Romeinen wraakten, en deedt denzelven een loflyk voorkomen krygen (t'.
Ik moet nu voortgaan om verfcheide andere Geflrengheden
te vermelden, welke jammerlyk bedrooge Stervelingen, die
ik my fchaam Christenen te noemen, zichzelven aandeeden,
vol van de ydele verbeelding, dat zy daar door den Hemel
voor zichtelven en anderen verdienden. Ten deezen opzigte zal ik , doorgaans , de tydorde, waarin ik ze in de
Kerklyke Gefchiedenis vermeld vindt, in agt neemen; aanwerkende, dat de Stukken, door my opgehaald , flegts
Haaltjes behelzen ; doch zy kunnen dienen om ons een
denkbeeld te geeven van de algemeen aangenomene begrippen,
MostrEtvl Vol.i. p. 218.
(f) SuEVR, A. I). 320.
,
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pen, en den geest die in dc duistere Eeuwen der Kerke
heerschte.
Eenige Mystiken van de Vyfde Eeuwe woonden niet alleen onder de Dieren des velds; maar leefden ook als dezelve. Zy liepen moedernaakt , met het fchrikbaareudst voor
Aten gras en kruiden, íchuw.-komen,drwilsf.
den het oog der Menfchen; anderen bleeven , beweegloos,
verfcheide jaaren op dezelfde plaats ftaan, blootgeileld aan
alle de geltrengheden en ongemakken van wind en weer,.
en flooten zich, als hun leevenseinde naderde, op, in enge
en elendige hutten. Dit alles zag men voor waaren
Godsdienst aan, en het eenig middel om de gunst der
Godheid ,te verwerven ; en hier door verwierven zy de
verregaandile hoogagting der misleide menigte. Zekere
SIMEON een Syrier, om zo naby den Hemel te klimmen als by
kon, bragt zeven - en - dertig jaaren van zyn el^ndig leeven
door , op vyf Pylaaretl van zes , twaalf, twee - en - twintig ,
zes -en- dertig en veertig ellen hoog. Anderen volgden
zyn voorbeeld, werden door de Grieken Stylieten, door
de Latynen , Sancti Colurnnares, dat is Pylaar - Heiligere
geliceten; en, onder alle bygeloovige Zotheden, werd deeze
in de hoogfie agting gehouden; tot de Twaalfde Eeuw
hieldt -deeze Pylaar - heiligheid in 't Oosten aan (t).
Onder de Roomfche Pelgrirnmen is eene foort , Palmdroagers geheeten , naar een Palmtak, dien zy in hunne
hand hielden , en overal omdroegen. Zy hebben geen
huis of woonplaats , maar trekken van de Bene plaats na
de andere; hun brood bedelende , tot dat zy den Palm ver
-krygen,lzht ofenvlkmrwining over hunne Zonden, door den dood (t).
Veele der regelen van de Monnik-orden zyn zeer llreng,
STEVEN, een Edelman in Auvergne, die de Orde der
Grandmontainers inflelde, niet verlof van Paus GREGORIUS
]EN VII, verboodt zynen Kloosterlingen het gebruik van
Vleesch, zelfs in ziekte, er_ verpligtte hun tot het waarneemen van een flaatlyk en behendig Ililzwygen (§).
De Heremiten van Luceola in Umbria inogten geen vet
nitoos gebruiken in de bereiding hunner fpyzen. Rauwe
kruiden lhrekten hun tot voedzel, behalven op Zondag en
Donderdag. Op andere dagen gebruikten zy niets dan
,

;

Brood
Vol.I. p. 39r.
(t) History of Popery .l'ol. I. p. 212.
(") MOSHRIM,

(5) MOSHEIM, Vol. II. p. 308.
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Brood en Water , (leeds bezig met bidden en arbeiden.
De geheele week zweegen zy; en op Zondag alleen mogten zy met elkander (ereeken tusfchen de Vesper en het
Avondgebed: in hunne Cellen hadden zy geen dekzel aan
voeten of beenen.
De Perfoonen, die, in de Kerklyke Gefchiedenis boven
allen uitlleeken, van wegen hunne Lichaams-ge(lrengheden
en Godsdienst - oefeningen, waren DOMINICUS, een deezer
Heretniten, en PETRUS DOMIANI, zyn (Jeestlyke Leidsman.
Deeze DOMINicus droeg veele jaaren lang, op zyn bloote
lichaam , een rok van yzeren malien, dien hy nimmer uit
dan_ om zich te geesfelen. Zelden ging 'er een dag-trok
voorhy, of hy zong twee Pfalters, ten zelfden tyde zich
niet beide de handen geesfelende, en dit waren, egter, dagen van de meeste toegeeflykheid. Want, in de Vasten,
en als by boete voor anderen deedt , herhaalde hy ten
niinllen drie Pfalters op eiken dag , onder een ge(iadig
geesfelen ; en dikwyls twee Pfalters, zonder eenige tus%henpoozing, zonder neder te zitten, of voor een oogenblik op te houden met zich te geesfelen. PETRUS
vroeg hem eens , of by met zyn gemalieden rol, kon knielen ?
Hy gaf ten antwoord, wanneer ik wel ben, doe ik honderd
kniebuigingen om den vyftienden Pfalm, 't welk 'er duizend voor 't geheele Pfalmboek uitmaakt; op een anderen
tyd verklaarde by zynen Leermeester , dat hy het Pfalmboek acht maaien in één dag en nags doorgeleezen hadt;
en nog eens , zyn uitterfte best doende , hadt by het tot twaalf
keeren gebragt, én zo verre als de Pfalm die aanvangt Beati
?u^rum, of den Dertienden. Hy liet liet by de honderd,
,(^
vyftig Pfalmen alleen niet berusten; maar voegde 'er de Liedeen, de Lofzangen, de Geloofsbelydenis van ATHANASIUS
en de Litanien , by, welke agter de oude Pfalmboeken ge
worden. Zyn vasten en zyn gemalieden rok-vonde
deeden zyn huid zo zwart als die van een Neger worden,
daarenboven droeg hy vier yzeren ringen, twee aan zynë
dyen, twee aan zyne beenen , waar hy vervolgens nog vier
andere byvoegde, behalven den gemalieden rok hadt by een
dergelyken , om op te leggen flaapen. Niettegenflaande
deeze geftrengheden ; (lierf hy, in hoogen ouderdom , op den
14 Goober des Jaars ro62, een dag door de .Kerk van Rome
te zyner eere gevierd (*). De Geftrengheden van PETRUS
(*) I'LEUItl,

Y£ .
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waren aan deeze gelyk, en men kan 'er, by den.
zelfderr Gefchiedboeker, een vertlag van vinden.
Iu de Dertiende Eeuw Rondt 'er in Italie een Aanhang
op, onder den naam van Geesfelaars , die zich van daar
over geheel Europa verfpreidde. Zy liepen in vermengde:
hoopen van beiderlei Sexen , van allerlei rang en ouderdom , op openbaare plaatzen en in wildernisfen , niet
geesfeltuigen in de handen, teisterende hunne naakte lichaamen met groote gellrengheid; onder een eislyk gefchreeuw,
met een verwilderd oog na den hemel ziende; zy deeden
dit om genade voor zichzelven en anderen te verwerven:
want zy beweerden, dat dit Geesfelen van dezelfde kragt
wa§ als de Doop en andere Sacramenten, en dat, door dit
bedryf, de vergiffenis van alle Zonden by GOD te bekomen
was , zelfs zonder de verdienDDen van JESUS CHRISTUS.
Dit volk verwierf de agting en eerbiedenis niet alleen des
gemeenen volks ; maar ook van de Overheden; doch
toen er zig eindelyk oproerig en woedend graauw onder
mengde, verviel de Aanhang in veragting (*).
De Jan fenisten bragten hunne Strengheden zo verre,
dat zy Menfchen, die, door onthouding en Iichaamsl;welihig, een einde aan hun leeven- maakten, Heilige Slacht
ffers der Boete noemden, en verklaarden, dat zy verflon--o
tlen snaren door het Vuur des Godlyke liefde. Door dit lyden , dagten zy den Toorn van GOD te verzoenen, zegeningen voor zichzelven, voor hunne vrienden , en de Kerk,
te verwerven. De berugte Abbe DE retzis deedt zichzelven een alle nlyki en dood aan, door de onthouding
van alle de zegeningen des leevens, om, naar zyn begrip,
de regtvaardigheid van een vertoornd GOD te verzoenen (t).
Zo beroemd was het Godvrugtig Nonneklooster van
Port Royal des Champs, dat eene menigte van Perfooneu
toevloeide, om in de nabuurfchap van 't zelve hunne dagen
te flyten, en de Zeden dier Nonnen na te volgen : en dit
in een Tydperk zo laat als de Zeventiende Eeuw. Zy lielden zich voor, door ftilzwygen, honger, dorst, bidden,
lichaams arbeid, waaken en andere veywillige bedryven van
Zelfverloochening, de zondefchuld uit te wisfchen, de befinetting der Ziele te weeren, die ontílondt uit natuur
Verdorvenheid of fnoode Hebbelykheden. Veele Per--Jykc

BAMIANI

foo
(*) PLEURY,

Trol. XlIi. p. 205.

) 1tiiusHEt ,Vo!. III.

p. gs. 206,
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fooneu van aauzienlyken rang en middelen verkoozen deeze leevenswyzc (9).
Dr. MIDDLETON gewaagt van een gebruik nog te Rorie in
zwang, 't welk even aani hotelyk is van wegen deszelts
wreedheid en ongerymdheid. „ In een hunner Ommegan„ gen in de Vasten, fchryft hy, zag ik die helachlvke
boetedoening der Geesfelaaren, die, met Geesfclzweepen
„ in de handen, zichzelven onder het voorttrekken, op. de
„ naakte rug geesfelden, tot dat dezelve geheel met bloed
„ bedekt was, op dezelfde wyze als de geestdryvende Pries„ ters van BELLONA, of de Syrifche Godinne, en de Ge„ loftendoeners aan isis van ouds deeden; een dwaas be„ dryf 't welk wy by de Ouden zo dikwyls aangetroffen en
„ belacht hebben. Maar, „voegt hy 'er nevens ",
„ zy hebben nog een ander bedryf van denzelfden aart ,
„ mede in de Vasten , 't geen , onder het denkbeeld van
„ Boete , eene nog ongerymder befpotting is van allen Gods„ dienst : want , op zekeren Dag, 'sJaarlyks tot deeze tugtiging bepaald, verzamelen lieden van allerlei Staat, otn„ trest den avond, in een der Kerken, waar Geesfelzwee,
„ pen , van koorden gevlogten , gereed zyn en toegereikt
„ worden aan elk der inkomenden. Nan dat zy allen ver„ gaderd zyn, en het verrigten van een korten Dienst,
„ worden de lichten uitgedompt op het luiden van een klein
klokje; alle de aanweezenden geesfelen daarop zichzelven
„ bykans een uur lang. geduurende dien tyd is de Kerk,
„ als 't ware, een Hel; men hoort niets dan het gekletter
van geesfelzweepen en ketenen, gemengd met het getier
„ der zelfplaageren. Op een tweede gelui van 't zelfde klok,, je, worden de kaarsfen weder ontftooken en het gejammer
„ heeft een einde (t).
( MosuErM Vol. IV. p. 382.
(r) MIDDLETON Letters from Rome p. igo &c.
('t Vervolg en fdot by de eerjie gelegenheid )
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BELANGVOLLE WAARNEEMINGEN OVER DEN LELFREGEEL
TEN OPZIGTE VAN SPYS EN DiJANK.

(Ontleend uit

Medical Q1fervations and Enquiries. )

DR. FOTHERGILL'S

vindt Benige Lieden, die zulk een verteerkragt der
MMenSpyzen
fehynen te bezitten, dat zy, ten aanzien van

de Hoeveelheid der Voecizels, zich niet behoeven te bekreunen . zy voelen geen hinder of van de Hoeveelheid
der Spyzen door hun gebruikt , of van de verfchiüendheid
derzelven. Zy flaan van de rykst voorziene tafel, waar
allerlei 1pyzen werden opgedischt, op, zonder eeltig blykbaar ongemak; doch is over 't algemeen het geval niet:
de meesten , van beiderlei Sexe , zyn op de Bene of de andere wyze ongemaklyk, door zulk een onnatuurlyke overlaading. Hoe dikwyls hooren wy deezen klaagen over het
(legt bekomen van dit of dat voedzel , daar, ondertusfrhen, hun ongemak irisfchien veeleer ontftaat uit de [doveelheid, dan uit de tirydigheid, van deeze of geene Spyze met hunne gefteltenisfe.
De juiste middelmaat, welke de Maag onveranderlyk
aanwyst ten opzigte van de Hoeveelheid, vordert aandagr,
en een niet min tlandvastig hefluit om 'er zich toe te bWpaalen. [Iet Hoeveel moet door ie er Mensch voor zich zelven bepaald worden: en zy, die gelukkig genoeg zyn
om op te houden met eeten op het eerde gevoel van verzadiging, hebben een groote vordering gemaakt in de kunst
on hun Eetlust in zulk een bedwang te houden, als in
gezondheid een der zeker(le voorbehoedzels is tegen ziekten,
en in dezelve een der beste hulpmiddelen tot hertelling.
Hoe algemeen en verfleeten deeze Les ook moge weezen: dezelve kan niet te diep ingeprent worden: dewyl
liet verzuim van agt te geeven op , de Hoeveelheid van
Voedzel, geëvenredigd aan de behoefte van elke ge[leltcnisfe, vroeger of lanter de ernfligile gevolgen heeft. Ont.
ileekende Ziekten komen 'er uit voort by de herken ; als
mede de zodanige die gebooren worden uit volheid met
fcherpheid van vogten gepaard. By de zwakkere geUellen,
is dit verzuim de moeder eener talrykkroost van ongelteldheden, die Ziel en Lichaam beide aandoen: men kan nauw
Bene Ziekte noemen, of dezelve ontftaat uit dit ver--iyks
zuim
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zuim in den Eetregel , of wordt er door veriimmerd , tot dat
ze, in 't einde , door geene Geneesmiddelen, door Maatigheid zelve , niet te herftellen is.
Lieden van eene zwakke gefteltenisfe hebben hier op
des te naauwer toe te zien: dewyl zy dikwyls onderworpen zyn aan een valfchen Honger, die niet ontftaat uit de
eifchen der gezondheid om voedzel; maar uit eene prikkeling der fcherpe vogten in de maag,, welke hun aanzet om
meer en dikmaaler te eeten, dan de Natuur vordert. Waar
uit ontftaat, dat de zodanigen dikwyls meer voedzels neemen dan zy kunnen verteeren, en eer de fpyzen verflinden
dan eeten: hier door groeijen hunne kwaalen aan, wortelen diep in, verydelen alle de poogingen van den Geneesheer, worden aanhoudend en onherilelbaar. -- Komen
de Lyders of Lyderesfen eens in 't ongelukkig denkbeeld,
en dit bekruipt hun maar al te dikwils, dat een grooter Hoeveelheid van voedzel te hunner herftellinge bevorderlyk zal
weezen, dan is hun onheil volklonken. Dit bygebragte zyn geen harsfenfchimuïen of denkbeeldige trekken in de Ziektekunde; ieder waarneemend Geneesheer is
maar al te zeer van derzelver daadlyk beftaan, door de ondervinding. overtuigd: en men kan ze niet te veel ophaalen, men kan 'er met niet te veel aandrang van fpreeken;
om den wil der zodanigen, die gevaar loopen om de flagtoffers te worden van Onoplettenheid of valfchen Eetlust.
Vroegtydige hebbelykheid van Zelfbewaaring is voor alle
Menfchen een groote zege; zelfs zy, die,. voor tegenwoordig, geen onmiddelyk ongemak gevoelen om tot de grootfte
zatheid te eeten, zullen het hun belang vinden, gemaatigd
te zyn.
De Landsgewoonten , ten opzigte van de Maaltyden ,
verfchillen. By ons heeft men het Ontbyt, het Middag en
Avondmaal. Thans begint men, onder de Grooten, de Avond
af "te fchaffen ; en met rede laat men die uitgetlrek--maltyden
te en overvloedige, welke by onze Voorouderen plaats hadden, agter wege : nogthans zyn 'er eenige gettellen voor
welke die nieuwe Mode geenzms heilzaam is. Twee ge
-matigde'Mlyn, voegktusfchnrim
van tyd, zal men waarfchynlyk gemaklyker verteeren dan
een váileii ,Maaltyd, en beter ftrooken met de leevenspligten in verfcheiden betrekkingen. Eige waarneeming heeft
my doen denken, dat Lieden , die zeggen wy eeten 's avonds
niet , beter zouden doen met 's avonds te eeten , en niet op
eenmaal de Natuur te belasten met een zwaare vragt.
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Het algemeen Morgen -Ontbyt beflaat, van de Aa.nzienlykilen af tot de Gerin ften toe, uit Thee, Coffy of Chocolade. Het algemeen Morgen -Onthyt zeg ik , dewy!
hier veere uitzonderingen plaats hebben van Lieden , die ,
om deeze of geene reden, iets anders in de plaats deezer
Dranken (tellen.
By deeze Dranken voegt :net Zuiker, Brood, met min of
meer Boter. Dikwyls heeft men ons gevraagd, welk van
die gemelde ]Dranken wy oordeelden gezondst te veezen'?
Misfehien zou het beste antwoord hier op zyn, 't geen
Dr. MANDEVILLE gaf aan een der eerfle Graaven van 1vACCLESFIELD , by wien by dikwils ten Beten zynde, meernaalen de vraag moest hooren : Donor , is ait gezond?
waar op by vroeg „ fmaakt het uw Lordfchap "'1
„13ekomt het uw Lordfchap wel ?" — Ja —
Wel dan is 't gezond!
Mogelyk is dit de beste onderrigting, welke wy kunnen
geeven, mits wy den Viaager tellens kunnen hoeden voor
het te veel. Veelt: onwraakbaare proeven uitgeweezen hebbende, dat Boter, in groote ruimte gebruikt,
fchaadt, is deeze by veelen minder gebruikt. Boter. wordt
door veelen zwaarverteerbaar gevonden, inzonderheid als
ze gebrand, of gefmolten is, en in faas. Eene middel
hoeveelheid van verfche Boter , zo weinig aan 't-bare
vuur blootgeíteld als mogelyk, is, of liever koud met een
fneede Brood, komt my gezond voor, en zo zeergefehikt,
als enig ander voedzel, om met andere Spyzen een zagt
en fchadeloos chyl te maaleen.
Ten aanzien van Coffy en Thee mogen wy misfchien
't zelfde zeggen: de hette, de flerkte, en. de hoeveelheid
doen die Dranken gezond of ongezond worden. Men
vindt Volken die even zeer de Coffy, als andere de Thee,
gebruiken: en onder geen van beiden ontmoeten wy kwaalen , die met reden kuijnen toegefchreeven worden aan
deeze trekzels als gewoonen drank gedronken.
De Chocolade fchynt meer bedenkens te vorderen. Dezelve beftaat , gelyk bekend is, uit de vrugt van een
West - Indifchen boom , met andere inmengzels tot een
deeg gemaakt, en dient ten Ontbyt voor veelen. Ik geloof dat men niet ontdekt hebbe , dat zy , die dus de
Chocolade als een gedeelte van hun dagelyks voedzel gebru&ken, aan eenige hyzondere kwaaien onderhevig zyn.
De Chocolade mag derhalven aangemerkt worden als ten
gezond Ontbyt voor die er behangen in, en dezelve welbéko-.
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komend , vinden. Dezelve is van een vetten aart, en over
zulks moet men 'er weinig of geen Boter by neemen.
Dronk men de Chocolade dunner dan men in 't algemeen
doet, met een goed deel Melk daar in , dezelve zou my
beter ten algemeenen gebruike voorkomen dan zo als ze
nu meest gedronken wordt.
By alle deeze Dranken , is de Zniker by de meesten
een noodwendig toevoegzel, en misfchien hangt het zeer
veel af van de Hoeveelheid deezer toevoegzels, of ze gezond dan ongezond moeten heeten. Niets is algemeener
dan de Menfchen, naa het Ontbyt, te hooren klaagen over
de Zoode of liet Zuur in de maag , welke zy toeSchryven
aan de Thee of anderen Drank. Die Vogten zelve hebben weinig of geen aandeel in het voortbrengen van dit
Ongemak. Het ontlfaat uit het Brood, de Boter of de
Zuiker, en firekt ten bewyze, dat men van een, van meer,
of van alle deeze, meer genomen heeft dan de Maag kan
verteeren: en deeze omflandigheid behoort eene geduurige
vermaaning te weezen tegen overmaat in Hoeveelheid ,
zelf van dingen, die op zichzelven onfchadelyk gekeurd
worden. De Coffy maakt, misfchien, hier eerie
uitzondering op het gezegde, dat de Dranken op zichzelven
weinig of geen deel hebben in het voortbrengen van de
Zoode. Coffy, met veel Zuiker, mist zelden die te veroorzaaken; en men zal wel doen met 'er zo weinig, Zuiker by
te gebruiken als mogelyk is.
De Uitwerkzels van een ongefchikt gedrag ten aanzien
dier dingen , welke wy thans tot Ontbyt neetnen , zyn
van weinig gevolge, in vergelyking van dien, welke ont•laan van een welvoorziene tafel ten Middagmaaltyd. De
overmaatigheden by het Ontbyt verfchaffen flegts weinig
ftoffe tot verderf van ons gellel. Herhaalde Onmaatigheden ,
op den Middag, zyn van een ernfliger aart. Men heeft
gedagt dat meer Lieden nadeel leden van ílerk drinken dan
van overtollig eeten. Myne waarneeming brengt my tot
een ander beluit. Voor tegenwoordig gaat het flerk drinken by de Menfchen van fatfoen niet in zwang; dit mag
nog plaats by gemeener volk vinden; doch ten tyde dat
het nog zeer in gebruik was, denk ik dat 'er meer last leden
door buitenfpoorig eeten dan door te veel zuipen. Doch dit
daar laatende , zal ik eenige aanmerkingen , van het grootte
aanbelang voor het Menschdom in 't algemeen , in 't midden
brengen.
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zaak is die meest in aanmerking komt , is nogthans de
Hoedanigheid geen onverfchillig ftuk. ik kan my zelven
niet rekenen onder de ierkile geilellen; misfchien daal ik
beneden het punt van de middelbaar Gerken. Ik vond
het noodig voor my zelven zeer otnzigtig te weezen, en
te letten op de 7uw antia en de 1,& dentia, zonder het , nogthans , ten regel te neemen , dat anderen moesten leeven,
zo als ik voor my het gefchiktst vondt. Een groot ge
heb ik gelleeten onder de zwakken-deltvanmy
en zieken; 't viel my gemaklyk, en 't was noodzaaklyk
waar te neemen , welk eene foort van Eetregel en
Gedrag gefchiktst was voor de meesten. Uit deeze brost
heb ik leering zoeken te putten , en ten dieníle der zul
-ken
dienen de volgende aanmerkingen.
Indien wy het oog vestigen op de gefchiedenis des
Menschdoms, de verfchillende deelen van den Aardbodem, voor zo verre dezelve ons bekend is, bewoonende,
zullen wy bevinden, dat de onderfcheide Volken zeer ver
Voedzel nuttigen : en, nogthans,-fchilendortva
eene maate van gezondheid erlangen, die genoeg warn is
om de levenspligten, in de landen door hun bewond, te
volbrengen. Een groot gedeelte der Oosterfche Wereld
leeft van Ryst en Moeskruiden. In veele Landen bettaat
men van Visch; anderen hebben een vermengd Voedzel
uit het Dieren - en Plinten- ryk. Eenigen drinken geene
gegist hebbende Dranken; zommigen geene andere. Nogthans zyn zy allen, met elkander vergeleeken, gezond.
De Maaker der Natuure heeft ons in diervoege gevormd,
en de deelen tot de Spysverteering zo gehikt, dat wy
ons allengskens kunnen gewennen aan allerlei foort van
voedzel, — van Ryst, van Moeskruiden , van Dierlyk voedzei alleen of 't zelve met Kruiden gemengd leeven • zonder dat het ons nadeel toebrenge. Geene foort van Voed
ons : wy zyn in that om ons aan alles te ge--2eifchadt
wennen; doch dit is het geval niet ten opzigte van (ie
Hoeveelheid. De natuur kan, by trappen, gewend worden bykans ieder deel der fcheppinge te verteeren • en tot
voedzel te doen dienen; doch Inet de Hoeveelheid is het
derwyze niet gelegen : te weinig, baart verval van kragten ,
te veel, vert opping met een rest van kwaalen.
Een der eerfle Artykelen van Voedzel , waar over ik wil
fpreeken , is Brood : om dit behoorelyk te verteeren, al,
het in groote hoeveelheid gebruikt is , wordt een fferke maar,
vereischt. De Landman de Arbeider, voelt 'er zich niet me.
VI. DEEL. MENGELW. NO. 14.
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de bezwaard; doch by veele anderen is dit het geval nit.
In zwakke mangen is een groote portie Brood onverteerbaar. Het wordt zuur, veroorzaakt de Zoode, Spanningen van winden , en verhindert de kooking van alle andere
Spyzen. Men Nebbe dit niet toe te fchryven aan eenig ver
bederf van 't Brood in de toebereiding, ik ge--onde'tl
loof geenzins dat dit zo verre gaat als veelen dugten; maar
aan de eigene natuur van het Í3rood, 't geen fterke maagera
vordert om wel verteerd te worden; en, niet wel'verteerd
zynde, grypt hier Tiede, 't geen in zeer veele gevallen
doorgaat, dat het verderf , van 't geen goed is in zichzelven„
liet allerflimst wordt.
Ingevolge van dit beginzel heb ik, de zwakken en zie
algemeen, getragt te overtuigen van de nood-keni't
om zeer bevlagt en behoedzaam te weezen ten-zaklyheid
opzigte van deeze algemeene Leevensnoodwendigheid ;
nooit van dezelven zich geheel te onthouden , doch met
maatigheid te gebruiken ; het Brood aan te merken als een.
dier dingen, welke, fpaarzaam genomen, noodzaaklyk en
hoogst heilzaam zyn; doch anders oorzaak worden van
veele Kwaalen , die wy weinig vermoeden , dat uit deeze
bron opwellen.
Hier, in Engeland, maakt Dierlyk Voedzel van de eerre of
de andere foort het grootfie gedeelte onzer Spyze uit. I? fit
deeze ligter dan andere te verteeren vallen, weet een leder.
Ik hel, nogthans, over, tot het denkbeeld, dat 'er naauwlyks eenig gedeelte van Dierlyk Voedzel in gebruik is, of
liet zal ons, by tyd en wyle, wel bekomen, dat is zonder.
veel moeite verteerd worden, indien wy zo zorgvuldig waren ten opzigte van de Hoeveelheid als fchroomagtig om
dat denkbeeld althans komt overeen met-trenhfo;
myne bevinding. Indien iemand zo veel eet van Ham, Spek
en Pekelvleesch als by zou mogen doen van Visch of Gevogelte, by zal liet gewaar worden, en door ftnertlyke ondervinding leerera.
1-let Artykel der Puddings is , op een Engelfche tafel, een
fink van belang. Naa een overvloedigen maaltyd van Dier
dunken my lekker toebereide.Puddings-Defer--lykVoedz,
ten, of zelf Fruiten, een zeer onnatuurlyk en oneigen
toevoegzel: boven al, indien de Puddings gebakken zyn :
een weinig Boters, langen tyd aan de hitte van een oven
Minot gefield , wordt dikwyls de oorzaak van veel ongein ks.
Van de Moeskruiden moet ik een kort woord zeggen

De

629

OVER SPYS EN DRANK.

De algemeene regel is die te neemen , welke eene ieder
bevindt, dat met zyne getleltenisfe best ftrool:en. Alleen
zal ik eene kfrte waarfchuwing, hier toe betrekkelyk, voor
aan tafel zittende eenigzins-dragen.Zy,iol
agt te (laan op hunne Gezondheid, behooren zorg te coraagen, dat de hoeveelheid van Brood , van Vleesch van
Pudding,, van Groente, ieder op zichzelven geen maal
'er alleen als een toegift-tyduimake;vnofg
bykomen; doch met in agt te neemen , dat de fom van
alle zgznen genomen de behoorelyke maate niet te buiten
gaa , of inbreuk maake op cie eerie aandoeningen van
verzadiging.
Wat de Vrugten betreft, het is een allerfchadelykfte gewoonte dezelve te Beten , gelyk meest al gedaan wordt,
naa wel geëeten te hebben. 'Er zyn , Menfchen • die gelukkig genoeg fchynen om 'er geen hinder van te gevoelen, hoe ruins zy hier ook toetasten; doch dat dit het
geval der meesten niet is, zal veeler ervaarenis toei'emmen. - De Vrugten zyn ons zo wel ten natte als
ter verkwikking gefchonken : gefchonken om tot
onze Gezondheid mede te werken , niet om dezelve te
benadeelen. De Voormiddag fchynt , tot derzelver nuitiging, de gefchikttte tyd , wanneer men 'er den Maaltyd
niet slede verkiest te doen; dit laatfle is de gewoonte onder veele Volken , en blykt zo wel liet bevorderlykst tot
de Gezondheid, als beilaanbaarst met de Rede, te zyn.
Deeze gewoonte, en eene andere die in Fiankr -k plaats
heeft, zag ik gaarne in Engeland ingevoerd, naamlyl: o m,
te drinken zo veel noodig is , of de trek vordert terwyl
enen aan tafel zit, en voorts de Vies geheel te hiaten (laan.
't Zal niet oneigen weezen te deezer gelea enheid ,
myn gevoelen op te geeven omtrent de verfchillende
Dranken.
Aan hoe minder gegist hebbende Dranken wy ons ge_
wennen, hoe beter.
Men orithoude zich van Sterke Dranken , hoe zeer ook
verlengd, zo veel mogelyk is.
Wel gebrouwd Bier, iemand goed bekomende , mag by
voor zyn Drank houden.
Doch als Water wel bekomt, heeft men daar aan den
voorrang te geeven, en het beflendigte drinken.
Wat de Wyn betreft , hier zal de Gewoonte liet meest
afdoen. Hoe minder buitenfpoorigheid in de Hor_veelVv 2
beid,
-

-
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held, hoe bevorderlyker tot de Gezondheid en een lang
Leeven.
Punch is by veelen de geliefde Drank --- indien niet te
fork , zal ze voor zekere, gellellen gezond zyn.
't Geen wy gezegd hebben van den Eetregel in 't alge
maakt ook den Drinkregel uit; 't is, doorgaans meer-men
de Hoeveelheid dan de Hoedanigheid, welke kwaad doet:
en inn kan, bovenal in de vroegfle Tydlrerken des leevens, niet te fchroomvallig weezen, om de eerfle verlok
-zelstohnajgvIerk
Dranken te fchuwen.
Zints het invoeren van de Thee, is , behalven het Ontbyt, het Middag - en Avond - maal , de Theetafel eene
foort van Leevensnoodwetidigheid geworden. 't Zal, overzulks , hier pasten iets te zeggen over het gebruik van
Thee en Coffy naa liet Midday eeten. Uit verfche`ide omfandigheden mogen wy opmàaken , dat de fpysverteering
naa het Middagmaal eentge uuren aanhoudt. Deeze werking vordert meer of min arbeids en tyd, naar gelánge van
de maate der Hoeveelheid des gebruikten voedzels , en het
vermogen der Spysverteering. Veel voedzel in een zwak
Maag vordert langer tyd, indien 't zelve in 't geheel ver--ke
teerd werde, dan byaldien men minder genomen hadt.
Terwyl dat vermogen, 't geen wy Natuur noemen, deeze taak volbrengt, wordt 'er Gene tweede aan toege^ oegd,
die ,hoewel van eene ligte Hoedanigheid, de Hoeveelheid ver
een bykomende last is dewyl dit weder ver -merdt,n
moet worden met de chyl, die zich dan vormt.-euigd
Voor flerke Geflellen moge dit Bene beuzeling fcbynen , en
zv voelen liet niet, maar voor de zodanigen, die een eenigzïns zwak Lichaam omdraagen, is het een Pluk van eenig
aan belang.
Veelen denken , dat de Thee de Spysverteering bevordert, door de bygcvoegde aanprikkeling der Hoeveelheid.
De Thee moge de Maag en Ingewanden aanzetten om de
verteerendc Spyze raster te doen voortgaan , dan ze anderzins zou gedaan hebben , en fehielyker dan de chyl geheel
bewerkt is , zy moge misfchien helpen om de opi-panning en het voedzel te gelyk weg te necmen. Dit , althans,
is myn denkbeeld daar over, en ik oordeel , deswegens , dat
de Perfoonen, van welken ik laatst gefprooken heb, Thee
of Coffy zeer gemaatigd behooren te drinken; dezelve, inzonderheid de Col y, nooit zoet te smaken : en daar by, zo
zelden als mogelyk is, te eeten. Want Koekjes , Zuitergebak, of Boter , in hoe gering een hoeveelheid ook,
ver,
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wertraagen eer de Spysverteering dan dat zy ze bevorderen. De eenige gepaste tyd van Thee, Coffy , of ecnigen drank van dien aart veilig of met voordeel te drinken, is, tertiond naa den Middagmaaltyd, in Rede van
dan aan de vies te gaan. Dit is Bene dier gewoonten ,
welke by ons misfchien met minder nadeels, dan veele andere, van onze Nabuuren zou kunnen overgenomen worden. Naademaal, van het wel voltrekken der Spysverteeringe , onze Gezondheid , Rust en 't vooruitzigt op een
lang Leeven zo zeer afhangt, behooren wy,, op liet allcr-zorgvuldigst , alles te vermyden , 't geen eeniger maate
kan trekken. om die te vertraagen of van ftreek te brengen.
Ik heb reeds het Avondesten den Zwakken aangepreezen; van oordeel zynde, dat de Natuur met gemak in
twee keeren kan verrigten , 't geen op Céns in zekere inaate belemmering zou veroorzaaken. ik heb gelegenheid gehad om aan te merken , dat de Sterken niet geheel beveiligd zyn tegen de gevaarlyke uitwerkzelen van een te zeer
opgevulde maag. Beroerten ontifaan rnogelyk meer uit
deeze oorzaak dan uit alle andere zamengenomen. len1hen , die geen ongemak gevoelen van tweemaal daags
te Beten, of van een Maaltyd genoegzaam om de oog.
merken van het bewaaren der Gezondheid op één maal te
bereiken, dat zy zich daar aan houden. Welgeraadpleegde Ondervinding is zeker de veiligt}e Leidsvrouw.
De Gewoonte, om het Avondeeten geheel naa te maten,
fchynt, om eene en andere oorzaak, veld te winnen, er.
Jaag, in zeker opzigt,aangepreezen worden : want zy, die,
by den Middagmaaltyd, maar weinig bedwangs over zichzelven hebben , doen veilig, met de verzoeking , om tenzelfde
dage tweemaal te Beten , te ontwyken. Doch waar Maatigheid
voorzit, en inzonderheid by Perfoonen , wier bedryf aan.
dagt vordert , zal het plan , om de Maaltyden te verdeeles ,
beter gevolgd worden: bovenal wanneer de bezigheden de
volkomene en onmi.ddelyke te werkftelling van alle vermogens eifchen.
Ik zal 'er, ten [lot, alleen nog byvoegen, dat de Spvs
hoe minder in Hoeveelheid en hoe ligter in foort, best is.
Veele zwakke gefteller, zullen 's avonds ligter vaste Spyzen, dan Pap, verdraagen kunnen. De menigte fchaadt
hun meer dan iets anders. Vleeschzoep, Naveren -gorten
pap , geraspt brood en Korenten in water gekookt, en
dergelyke, liggen hun niet gernaklyk, zy verwekken fpantring van winden, en benauwdheden.
Vv 3
NJl:U•
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NIEUWE WAARNEEMINGEN OVER EEN OUDE FABELAGTIGE
VERTELLING , ALS WAAR VERMELD , DOOR SIMON
PAULI, WEGENS ENE NOORWEEGSCHE PLANT,
Gramen Osfifra,gum Norwegicum Sim. Pauli,
GE HEETEN. Door den Heer GLEDITSCH. (*)
de voorgaande Eeuw verhaalde
, dat
Jazekere
Plant , in Noorwegen, zulk Bene vreemde uitwerSIMON PAULI

king hadt op het Hoornvee , dat deszelfs beenderen ver
werden en braken, als zy daar van aten. PAULS-inorzeld
was ligtgeloovig, en eenige Planten van dit Gras ontvangen hebbende, met eenige getuigenisf n, die deeze wonderbaare uitwerking verzekerden , gaf by 'er den naalp
aan van G amen Osfzfragum Norwegicum ; of Noorweegsch
Bcenbreekend Gras. Dan het bleek naderhand aan bekwaanier Plantkundigen , dat deeze Plant niet behoorde tot de
Gramina of Gras - PL men. BARTHOLINUS noemde de Plant
Asphtdeium paludofum of Gramen Osfafragum innoxium (t);
en men bevoudt, by verder onderzoek, dat die Plant tot
de Leliën behoorde. - De Kruidkundigen namen, in
't algemeen , dit denkbeeld aan. LINNrEUS fchikte, op een
nauwkeuriger hefchouwing van Bloem en Vrugt, deeze Plant
met zekere fuorten van den Asphodelus : de Phalangium &c. onder de 4nthericums : en de Heer GLEDITSCJ
bef'chryft, (in de Memorie waar uit wy dit ontleenen)
deeze Plant in 't breede , als mede de gronden , waar in
dezelve groeft, en de Landen waar in ze voorkomt.
Laatstgemelde Heer, die zich in de Natuurlyke Historie eersen grootera naam verworven heeft, onderzocht ver
vraag wegens de fchadelyke uitwerking deezer-vrlensd
Plant op het Hrornvee, welke daar aan den bynaam van
J fifragum gegeeven heeft , en bewyst, dat dezelve die
Beenbi coke de hoedanigheid niet lebbe , verkeerdlyk daar
aan topeg kend , en geeft 'er voorts dit berigt van. Ike
eerfte ui;fpruitzels , die zich zeer vroeg in de Lente ver
gronden , kunnen onge--tone,ilzagmrsfe
zo nd genoeg weezen, om het Vee mager, en zwak, te
maa(*) Nouveaux Memoires de l'.Academie Royale des Sc. a Berlin.
1781.
(f) Act. Med. Danic. Vol. 1I. Obf 130,
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iiiaalten, inzonderheid, wanneer gezonde weiden, die den
Dieren het recht voedzel verlhaftèn, agterlyk zyn in den
groei. In zulk een geval kan het Ruggebeen , voor 't oog
van onkundigen, zich als gebroken vertoonen. In die
vroege jaargetyde , heeft bet Vee, in veele Noordlyke ge.
deelten van Europa, zeer groot gebrek aan vóedzel: tic
Wintervoorraad is op, de uitfpruitzels der Lente konen
traag te voorfchyn en zyn fehaars, de honger dringt hun
om alles in te fingeren, wat hun voorkomt. Zulks brengt
verandering in der Dieren geftel te wege; cie deelen ter
Spysverteering gefchikt verzwakken; de voedende Pappen
bederven; - en Bene broosheid der Beenderen kan -zotnwylen het gevolg geweest zyn van dit natuurlyk bederf
tier Dierlyke Huishoudinge. 't Is zeker , dat in, of omtrent,, liet Jaar MDCCILXXCX, eene Kwaal, vergezeld van
eene breekiiig of ontbinding der Beenderen , zich onder
het Hoornvee , jong en oud, vertoonde in het Keurvorltendom Brandenburg; waar de Plant, aan welke dit zon
-derling
vermogen word toegefchre.even , niet groeit.

MEMORIE EN RAPORT,WEGENS DE VERRIGTINGEN VAN DEN
VYZEL-iltODDERMOLEN , GEINVENTEERD DOOR W. WRITS;
VOLGENS DE LYSTEN VAN DEN STADS OPZIGTER EN
DIOLENBAAS: VAN DE MAAND MAY TOT DE MAAND
OCTOBER A 6 1784; GEDIEND HEBBENDE TOT BERICHT , AAN DE WEL EDELE GR. ACFITE. HEE REN BURGEMEESTEREN, EN THESAUBIEREN,
DER STAD AMSTERDAM.

, gemaakt volgens de Uitvinding
D evanVyzel-moddermolen
, heeft, in deezen Jaare 1784,
OrW. WRiTs

Op

der van haar Ed. Achtb. ten dienste deezer Stad gewerkt
in het Dok, tusfchen de Eilanden Wittenburg en Oosten burg, alwaar dezelve thans nog werkzaam is. Te deezer
plaatfe heeft gezegde Molen , van de Maand May tot
de Maand Oober,, en dus in den tyd van omtrent 6 Maanden, gemaalen en opgebragt , eene hoeveelheid van circa
5800 Schaften Modder; doch deeze kwantiteit is alleen opgehaald in 130 dagen , vermits de Molen den overigen, tyd
niet heeft gewerkt , zoo wegens de.Zon - en Feestdagen,
áls die , op welke dezelve wegens het láage water hccft
í1i1 geleegen, zoo als blekt uit de Lysten van den Stads
Vv4
Op-
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Opzigter en Molenbaas, en waar van de Copyen ter vifie
voorhanden zyn.
Uit deeze Lysten zal men tevens kunnen zien, dat de
nieuwe Flyzel-moddermolen, met twee Paarden, in ífiaat is,
om So, cao , ja too Schaften Modder daags te kunnen opbrengen; mits dat 'er fleets zoo veel water is, dat de Modderf houwen of Praamen kunnen vlotten, en dat de Loswallen genoegzaam en niet te ver afgeleegen zyn. Indien
men nu bezeft; dat de grootfte Stads' Moddermolens, op
óo Schaften Modder daags bepaald zyn, en deeze met vyf
Paarden werken, dan zal men hier uit genoegzaam kunnen
opmaaken, dat de nieuwe manier om Vaarwaters te verdiepen, en de Modder - f}offen op te haalen door middel
van de Vyzel of Schroef, veel beter, fpoediger en voor
dan de oude wyze op welke men zulks door-deligrs,
middel van den Kettingmolen verrigt. Doch om dit ver
te weeten , dan hebbe men flegts de vol -fchilnaukerg
te maaken , en (r te overweegen het-gendvrlyki
verfchil der grootte, (2 de flerkte en (3 het getal der
Paarden , te weeten : (r De oude of gewoone Stads
Modderm,leni van de grootfie foort, die eigentlyk Ketting
zyn , hebben de langte van 8o en de breedte-molen3
van 24 voeten. De Nieuwe, of hy zel-Modderrnolen,
heeft flegts de langte van 5o, en de breedte van i6 voeten;
gevolglyk is de Hefboom van den ouden Molen , aan welken
de Paarden werken , 4 voeten langer dan die van de nieuwe
Molen, en dus kan de eerfle ongelyk meerder kragt oeffenen dan de laatfte. (2 Is de oude, of Kettingmolen , zeer
kegt en fterk gemaakt, en kan derhalven een zeer grooten
tegeneland verduuren. In tegendeel is de Vyzelmolen zeer ligt en rank gemaakt , om dat dezelve in den beginne flegts tot een Proef gefchikt was, en kan dus veel minder rampen wederflaan dan de eerfle. (3 Heeft de
Kettingmolen 5 Paarden nodig tot zyne beweeging, die,
wegens haar Conflruéie ,zeer zwaar moeten werken ,en fomtyds moeten ophouden, om dat zy de nodige kragt niet
kunnen fourneeren. ----- De Vyzelmolen heeft maar 2
Paarden nodig, welke een zeer langen tyd , en met liet grootfte
gemak, de werking der Machine kunnen doen verrigten.
Her verfdril, derhalve, dat in deeze beide werktuigen plaats
heeft, bellaat dan vournamelyk hier in, te weeten; dat de
17yze1,1.olen go voeten korter en 8 voeten finalder is; dat
zy een veel kleintier Hefboom, en 3 Paarden minder heeft;
en boven dat ongelyk zwakker en ligter gemaakt is dan de

oude
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oude Stads Moddermolen. Hier uit zoude men gereédelylc
betluiten, dat deeze laat1 e ongelyk meer zou verrigtea
dan de VyzelmoLen ; doch het tegendeel zal men uit dit
uaauwkeurig Raport der Proeven, en dus door de uitkomst
en ondervinding zelve , ontwaar worden; en derhalve blykt
duidelyk, dat de nadeelige Conitruc`}ie des eerften, en de
voordeelige famenitelling des laatilen , welke reeds vooraf
wiskunstig betoogd is, nu door proeven en bewyzen vol.
komen is bevestigd. Dit zal men nog duidelyker zien ,
Wanneer men flegts het 3de Artikel , te weeten het getal
der Paarden van beide deeze Molens, alleen , in aanmerking
neemt, zonderde andere voordeelen, van grootte en íterkte, hier by te voegen, en dan zal de vergelyking en berekening dus uitkomen.
leder Stads Moddermolen is gecalculeerd op een zekere
hoeveelheid fpecie, die by naar evenredigheid van zyne
grootte, en van het getal van zyne Paarden , moet opbrengen, zoo als bekend is; deeze hoeveelheid is, voor de
grootste Molens, bepaald op 6o Schaften Modder, daags;
en dewyl elke Molen van 5 Paarden voorzien is, zo maakt
dit voor ieder Paard 12 Schaften per dag. Nu
heeft de Vyzelmolen maar a Paarden , en wanneer men deeze mede berekent op Ia Schaften, daags , voor ieder Paard,
dan was dit 2} Schaften zamen: gevelglyk; wanneer de
kleine P'yzelniolen 24. Schaften Modder daags opbragt, dan
frond dezelve, naar evenredigheid van het getal der Paar
grootte Stads Ketting - moddermnlens.-den,glykmt
Doch uit de Stads Lysten , en voor al van de Maand Septeniber laatstleden, blykt , dat dit kleine werktuig geen 24,
maar g¢ Schaften fpecie daags heeft opgebragt, dat is in
proportie 70 Schaften daags meerder', dan de grootfle der
oude Molens doen. Hier uit kan men nu duidelyk beleffen , van welk een vermogen deeze nieuwe Molen zonde
weezen, indien zy even groot en even flerk gemaakt was,
en tevens niet een zelfden langen Hefboom, en met het zelfde
getal van Paarden kunde werken als de oude Molens. Teil
min{ten is het wiskunílig betoogbaar , dat één zodanige
Molen , na behooren zaniengefteld , ongelyk meer in den-.
zelfden tyd zonde uitvoeren enverrigten, dan twee van cie
groottle gewoone Ketringmolens.
Het is waar, dat de Stads Molens, fomtyds, meer dan 6o
Schaften fpecie daags opbrengen , en dat er werd overgemaalen wanneer de gelegenheid zulks toelaat ; doch veelal
gebeurt het ook, door de zwaare bewerking , dat zy vry minVv 5
der
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der dan dit getal opmaalt, en dat trien de Paarden om die
reden moet uitfpannen. Maar het is ook tevens waar ,
'dat de Vyzelmolen , door zyne gemakkelyke bewerking, vry
meer dan het bovengemelde getal, en ten minnen i2o a
igd Schaften of meer, daags zonde kunnen opbrengen;
doch de weinige Loswallen; de verre afCtand van dezelve;
het kleine getal Vaartuigen tot het tranfport der fpecien nodig; maar inzonderheid het laage water; zyn alle beletfelen
die de werking kunnen vertraagen: en het eerfle en laatfie
is alleen oorzaak geweest, dat er met deeze Molen niet
nog meer verrigt is, fchoon men zig egter over zyne werk
-zamheid
niet behoeft te beklaagen.
Uit al dit bygebragte , zal men gereedelyk kunnen begrypen, van welk een groot Nut het algemeen; gebruik
der Vyzelmolens, voor deeze Stad en haare Scheepvaard, zoude zyn : doch dit zal men nog beter befpeuren en zyne
voordeelen nog duidelyker zien, wanneer men agt geeft
op de volgende vergelyking, tusfchen deeze twee verfchil.
lende werktuigen. (i. De oude of Kettingmolens gaan door
hunne zwaarte omtrent 3 voeten dieper dan den kleinen Vyzelmolen, en gevolglyk kan deeze laatfle werken, ter plaatfe
daar weinig water is, en alwaar men de eerlte niet kan gebruiken. (2. De kleine Vyzel?nolen kan door zeer laage,
naauwe en finalle plaatfen, en dus door meest alle Sluizen
en Bruggen pasfeeren , het welk de Kettingmolen niet kan
doen. (3. Dew jl de Bak der kryzelmolen , van ouderen,
omtrent a voeten breeder is, dan die van den Kettingmolen;
zo kan de eerlle zo veel meerder Modderflof bevatten ,
en de gronden zo veel meerder in de breedte afneemen
dan de laatfte. (4. De Vyzelsnolen kan de Modderitoffen
egaal , en gelyk, afneemen, om dat dezelve aan twee Kabels
vast is , en om die reden lings en regts kan beweegen,
dat de Kettingmolen niet kan doen, om dat deeze maar aan
ééne Kabel vast is, en daar door altoos ribben en hoogten
overlaat. (5. De hyzelmolen kan niet alleen harde , vaste , en 1}yve fpecie , maar ook zeer dunne en flappe Modder(}offen, ophaalen, welk laatfie de Kettingmolen niet kan
doen, door de groote ruimte tusfchen den Mo,Iderbak en de
Kleppen, door welke de dunne flemp wederom te rug loopt.
(6. De hyzelmoleen kan de fpecie veel hooger uitstorten dan
de Kettingmolen, wyl zyne Stortbak wel 3 voeten hooger
geplaatst is, en dus kunnen hier Vaartuigen met hooge
boorden onder gelegt , en deeze met veel meer voordeel
gebruikt worden dan de gewoone Schouwen, die in geen
bul
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hol water kunnen vaaren. (7. De Modderbak van den C-yzel,nc lcn kan , door i a a Man , in den tyd van 2 Minuten geligt worden , waar toe in den Keningrnolen wel 6 of
8 ,titan • en futntyds wet een Uur tyds, vereischt werd. (8.
De kleine IZyzeLmcle,n heeft maar a Paarden nodig, dat is
3 Paarden minder dan de groote Kettingmolen. (9. De
!f yzelmolen kan, door middel van zyn intapkokers en pompen, ryzen en daalen, en dus in diep en in ondiep water
werken , waardoor haare helling <altoos een zelftien hoek behoud, al het welke de oude Molen mede niet kan doen ,
wyl deeze altoos even diep in 't water ligt, en, om die reden, by groote diepte, een fchuine offteile helling heeft,
dat zeer nadeelig is. (zo. Eindelyk kan de nieuwe T7yzelmolen • van d grootile toort , de gronden wel 8 a to voeten dieper afneemen dan de oude Kettingmolen , zonder
dat zulks zyne werking merkelyk zal verzwaaren.
Uit deeze Vergelyking, zal men dan genoegzaam kun
opmaakes, welke gewigtige voordeelen het gebruik-ne
deezer nieuwe inventie oplevert, in tegenovérflelling van
het gebruik der oude of gewoone Stads Ketting-rnoddermohens die men in deeze enkel tot een voorbeeld genoomen heeft, om dat dezelve tot hier toe alleenlyk in Stads
dienst gebruikt zyn.
Wat nu de Wiskundige Demonf7ratie deezer Uitvinding
betreft, deeze is uitvoerig betoogd, in de Verhandeling,
welke door den Uitvinder, in de Vergadering van de Maat
is voorgeleezen, en welke Ver--fchapyderVtn,
handeling, benevens de Afbeeldilig en Befchryving der Machine, mogelyk, eerlang -het licht zal zien-; derhalven zat
men dit in deeze korte Memorie niet inlasfen, te meer,
dewyi een iegelyk, van dit geraporteerde volkomen kan
overtuigd worden, door de Lekhouting der Machine zei.
ve, en van de uitwerkfelen door deeze te wege gebragt,
ter plaatfe waar zy thans nog werkzaam is.
Dit Bovenllaande, ter Elucidatie genoegzaam zynde, zoo
dient wyders by deeze Memorie tot berigt, dat, door bovengemelde Aucteur,, ook nog is uitgedagt , een Machine
of Werktuig , welke tot zyne inventie der Vyzelmolen
betrekkelyk is, en 't geen dient, om de Vaartuigen , of
Schouwen, even zoo fpoedig en gemakkelyk te losfen, en
ale Modderfiolen uit de Vaartuigen op het land te werken, als deeze nu door middel van de Molens hunnen la-st
ontvane:en : al het welke niet alleen tot preferveering der
Loswallen zoude dienen, maar tevens voor de Stad van
veel nut en voordeel zyn, verwits als dan, by gebrek van
Man,

;
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Manfchap, flegts 6 of 8 Schouwen of Praamen, en even
zo veel Werkluiden, het zelve zouden kunnen verrigten als
nu 20 dergelyke Vaartuigen doen ; en welk een voordeel
dit zonde toebrengen , kan een iegelyk ligt befeffen. — Nu
zoude men by dit alles nog kunnen voegen, de Copyen der
Lysten, of dagelykfche Aantekeningen van den Stads Opzigter en Molenbaas,zoo als dezelve in ieder week zyn opgemaakt van May tot October , met dc fpecifigee opgaave, hoe
veel dagen de Nieuwe Vyzelmolen in ieder week heeft gewerkt,
en hoe veel Schaften fpecie dezelven in den gezegden tyd, op
ieder dag, heeft opgebragt ; als ook, welk een hoeveelheid
Modder[toffen , in dien tyd , zyn gebeugeld , dat is met het
baggernet opgehaald, alzo dit enkele reizen gebeurd is, ter
plaatfe waar men den Molen niet konde brengen , of ter tyd
als dezelve onklaar was, en het welk, hoe gering dit ook
zy, van de bovengemelde hoeveelheid moet worden afgetrokken. Dan dewyl deeze origineele Notitien of Lysten,
aan het Comptoir der Stads Modderwerken, en de Copyeu
daar van, by den Inventeur deezer Machine , berustende zyn',
zo kunnen dezelve door alle, desbegeerende , aldaar worden
nagezien; en derhalve agt men het onnodig, om zulks in
doezen te infereeren , dewyl het bovengezegde , genoeg ter
overtuiging zal kunnen trekken : doch dit niet voldoende
zynde, zo kan een iegelyk, door de Befchouwing van dit
Werktuig en haare verrigtingen, ter plaatfe bovengemeld,
zig nader informeeren , of zig vervoegen by die aanzien
kundige Peifoonen, welke deeze Machine en haa--lyken
re werking, met hunne tegenwoordigheid en volkomen goed
hebben. En op wier ampel Raport door naar-keuringvëd
Ed. Gr. Mog. de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, aan den Uitvinder een gunftig Oétroy verleend is,
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(Vervolg van bl. 603.)
den Negenden Augustus des Jaars MDCCLXXVII,
® pontdekte
Capitein coos het klein Eiland Toobuai , op
Zui-
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Zuider Breedte van ai o , aS en 2IÓ„ g7 Oostc: Lengte Doch , dewyl de Inboorlingen , met hunne Canoes de
Schepen naderende , niet konde bewoogen worden aan
boord te komen, en de Capitein geene begeerte hadt, om
daar te landen, zette by zyne reize voort. Op den
twaalfden, zag. hy Maitea, eene der Societeit Eilandel , en
kort daarop UtaIieite. Dit Eiland was t voorheen, twee•
maaien bezogt door onzen grooten Zeeman , zo wel als
door de Heeren WALLIS en DE ttoUGAINVILLE. Dit Eiland
uit voorgaande befchryvingen reeds bekend zynde, zullen
wy ons meest bepealen tot de ontmoeting, die OMA! hadt
onder zyne Landhgenooten; en tot eenige der opmerkenswaardigfte handelingen van Capitein cools met de vriendelyke Inwoonderen.
Wanneer wy eerst naby het Eiland kwamen , fchryft Capitciu coo:c, wenden verft:heide Canoes na ons toe, elk
met twee of drie man. Maar, vermids liet gemeelie lieden waren, Ploeg ost9i geene byzondere aandagt op hun,
en zy even min op hem. Zy fcheeneil zich niet te begrypen , dat hy een hun-Ier Landslieden was , fchoon by
eenigen tyd met hun fprak. Eindelyk verfcheen een Opper
dien ik voortyds gekend had, OOTEE geheeten, en-hofd,
óMnIs Schoonbroeder, die by geval aan deezen hoek d10%
Eilands waren , met nog drie of vier Pèrfoonen , die alletl
oMni , gekend hadden, eer by by Capitein FIJR EAVX a*ri
boord ging, op ons Schip. Niets teders of treffende was
'er in deeze ontmoeting: in tegendeel , zy fcheenen te weder
zyden volftrekt onverfchillig omtrent elkander , tot dat
f4 NI AI, zyn Schoonbroeder met zich in de Kajuit genomen
hebbende, de kist opende, waar in hy zyne Roode Vederen hadt, en hem eenige van dezelve gaf. Dit bekend geworden zynde, onder de overige zynerLandsgenooten op het dek, veranderde de gedaante der zaaken , te
eenemaal, en OOTEE ,die OMA! korts nauwlyks verwaardigde
toe te fpreeken, verzogt nu dat zy Tayos of Vrienden mogten veezen , en Naamen wisfelen. OmAx nam dit eerbetoon aan, en bekragtigde het van zyn kant met een ge.
fchenk van Roode Vederen; en OOTEE zofidt, by wyze
van tegengefchenk, na Strand om een Varken. Het
bleek, voor ieder onzer, ten klaarllen , dat het de NIan
niet, maar zyn Goed , was, 't geen zy beminden. Hadt
omAi zyn Schat van Roode Vederen niet getoond, welke
op dit Eiland in de hoogffe waarde gehouden worden, ik
twyfel zeer of zy hem wel één Cocusnoot zouden gegeeven
heb.
-
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hebben. Dusdanig was OSIAI 's eerfte ontmoeting onder
zyne Land-enooten. ----- Ik heken, dat ik nooit eerre
andere verwagt hadt ; doch ik bleef nog hoopen, dat de
ruime en aanzienlyke voorraad van goederen , met welke
de milddaadigheid van onset's Vrienden in ngel ,n r' hem
ryklyk begiftigd halt, het middel zou «veezen on hem een
groot Man te maaken, geagt en gevierd door de voor
-namtePrfoidghluterkidSocteit Eilanden. Zulks zou ook , ongetwyfeld , her gevolg
geweest zyn , hadt by zich met Benige manre van voor
Doch, in Tiede hier van, het finert-zigthedran.
my het te moeten zeggen , floeg by te weinig agrs op de
herhaalde raadgeevingen zyner welwens heren, en liet zich
bedotten door eiken loozen knaap.
Het gewigtig nieuws der Roode Vederen aan boord
onzer Scheren , door oliei's Vrienden aan land gebragt
zynde: was de dageraad 's a«daren daags niet aan de kim,
of wy vonden ons omringd l door eene menigte van Canoes,
opgepropt met volk; Varkens en Vrugten ter markt brengende In 't eerst kon men voor Bene hoeveelheid Vederen, niet meerder dan men van een ,vlees zou kunnen pluk.
Zien , een Varken koopen van veertig of vyftig Ponden.
Maar, dewyl bykans een ieder aan 's Scheepsboord eenigen
voorraad hadt van deeze kostbaars koopmanfchap , daalde de,
waarde, vóór den avond ,zeer; doch het bleef aan onze zyde goede Koophandel ; en de Roode Vederen behielden
hunne meerdere waardye boven alle andere waaren. Eenigen der Inboorelingen wilden geen Varken afgaan • of zy
moesten 'er een By1 voor krygen; doch Spykers, Koraalen.
en andere fnuisterijen, die, op onze voorige Tochten, op
dit Eiland zo veel en sterk gezogt werden, wilde men thans.
niet aanzien.
Capitein COOK ankerde den. Dertienden 's morgens in een
Baay Olieitepeha geheeten. Kort daar op kwam oMar's
Zuster aan boord om hem te bezoeken. De Capitein halt.
het genoegen op te merken , dat, tot beider eer, hunne
ontmoeting gepaard ging met uitdrukkingen van de tederfle
toegenegenheid. Naa dit aandoenlyk tooneel, gingen de
UMAI en de Capitein aan land. Hier werd de aandagt des
eerstgemelden welhaast getrokken door eerre oude Vrouwe,
de Zuster zyner Moeder. zy lag terftond aan zyne voeten ,
welke zy ryklyk befproeide met, vreugde trainen. De Capitein liet hem.'by de orde Vrouw, omringd door een menigte volks, om. een Huis en Kruis, door de Spanjaarden,
op-
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opgerigt, te gaan bezigtigen. By zyne wederkomst voildt
by OMAI fpreekende, in eene groote vergadering, en het
was, niet zonder moeite, dat men hem met den Capiteini
aan boord wilde laaten gaan.
De Inboorelingen berigtten Capitein cook , dat, zints
zyn laatst bezoek, in den Jaare MDCCLXXIV , twee
Spaanfche Schepen van Lima, twee maaien, in Oheitepeha.
J3aay geweest waren. Zy hadden eenige Zwynen,. Honden, Geiten, een Stier en een Ram daar gelaaten. Toen
zy 'er de eerlte keer kwamen, bouwden zy een Huis,. eIl
ligten vier Man agter,, vier der Inboorelingen mede neemende. Binnen omtrent tien Maanden kwamen &zelfde
Schepen weder , twee der Eilanderen te rug brengende:,
ale andere twee waren te Lima geílorven. Naa een kort
verblyf, namen zy hunne eigene Landsgenooten mede,
doch lieten het Huis blyven. 't Zelve ílondt niet verre
van 't firand. De binten en planken, waar uit het was
zamengefteld , bleeken , by voorraad , gereed gemaakt te zyn,.
om by gelegenheid zamen te voegen: dewy! ze alle gds
merkt , en met getallen onderfcheiden waren. Het was
verdeeld in twee kleine vertrekken; in 't agterfle was. een
tafel, en beditede, eenige oude, hoeden en andere dingew
van .geen waarde; voor welke de Ingezetenen zeer zorgt
vuldig fcheenen, gelyk ook voor het Huis zelve , 't welib
geen ongemak van het weer geleden hadt , 'er was eam
fchutdekzel over heen getimmerd. 'Er waren luiken anti
alle kanten , die tot logt- en lichtgaten dienden; doelt
nol; ingerigt fcheeneti , om 'er, des noods ., uit te. kunnen:
fchieten met klein geweer. Op eenigen afftand vair
het Huis, Rond een houten Kruis, op een dwarsbalk van
't zelve waren deeze letter gefneeden.
CHRISTUS VINCIT.

Op de I .rnispaal flondt ,
CAROLUS III Imperat. MDCCLXXIV.
Op de tegenzyde liet Capitein coon zetten, ten einde
de gedagteriis van het vroegere bezoek der Engelfchen te
bewaaren,
GEORGIUS TERTIUS REX,
ANNIS MDCCLXVII.
MDCCLXIX, MDCCLXXIII, MDCCLXXIV &
MDCCLXXVII.

Aan
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Aan den voet van dit Kruis, was de Begraafplaats van
den Bevelhebber der twee Schepen, die ftíerf toen zy de
eerlle keer in de Baay lagen. De Spanjaarden fcheenen,
ten tyde huns verblyf, zich zeer veel moeite gegeeven te
hebben, om zich by de Inwoonders bemind te maaken,
die, by alle voorkomende gelegenheden, met de llerl.[le
betuigingen van agting en eerbied van hun fpraken. De
eerstgemelden haagden , egter , niet in hunne poogirgen
om de Engelfchen in de volflaagendfle wanagriug te brengen.. Een der vier Perlhonen door hun agter gelnaten,
door de inboorelingen MATT EMA geheeren , 11.klr e zich
zeer gemeenzaam aan. Hy deedt ongemeen veel moeite ,
om hunne taal te leeren, ten einde by in slaat tnogt weezen om hunne gemoederen met de ver'heevenfle denkbeelden van de grootheid der Spanjaarden te vervullen , en
hun laag van de Engelfchen te doen denken. Hy was.
zelf zo verre gegaan van hun te verzekeren , dat wy niet
langer beilonden als een onafhanglvh Volk , dat Pretane
niet meer was dan een klein Eiland , 't geen zy (Spanfarden) geheel te ondergebragt hadden; en dat, wat Capitein coot betrof , zy hem op Zee ontmoet , en met
eenige weinige fchooten in den grond geboord hadden,
zo dat by met alle leevende Zielen, op zynen bodem, in
de diepte verzonken waren. Dit alles , en veele andere
valschheden , zogten de ; panrjaarden dit Volk op de
mouw-. te fpelden. Doch, indien Spanje, niet deeze toch
geen ander oogmerk hxdt dan om de 1;ngelfchen te-ten
lasteren, mogten zy liever hunne Schepen hebben t'huis
gehouden : want Capitein cnox's wederkomst op dit Eiland, (welke diensvolgens geheel ouverwagt was,) werd
aangemerkt als eerre volfaagene wederlegging>.van alles wat
MMATEEMIA gezegd haat.
WAHEIADOA (*), de Vorst van Tiaraboo, (dus werd
dit gedeelte des Eilands geheeten,) was afweezig. Doch
kor-

,

,

:

,

(*) Dit was dezelfde Perfoon niet, fchoon by denzelfden
naam voerde , met het Opperhoofd door co'K hier, op zyn
laatsrvoorgaanden Tocht, gezien ; doch diens Broeder, een Jongelingr omtrent tien Jaaren oud, die den ouden WAt3E)Anon ma
diens Herven was opgevolgd , nu hykans twisttig Maanden geleden, en thans onder de VougdyIchap fum?t, van een Hoofd
ETORF. geheeten. De geroemde Koningin OBEr<EA was overleeden.
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korten tyd daar uaa zoudt by een Boode om zyne aan
bekend te maaken, en te verzoeken, dat de Capi--komst,
tein een bezoek by hem aan ftrand zou afleggen. OMM
en de Capitein maakten zich gereed om hem flaatiyk te.
begroeten. Te deezer gelegenheid kleedde oMAI zich
met behulp van oenigen zyner vrienden, niet op de Engelfche wyze, noch naar die van Otaheite , noch naar diovan Tongataboo, noch naar die van eenig land op den ge+
heden aardbodem : maar .met het vreemd;le mengzel van
alles wat by bezat. By deeze ontmoeting viel niets.
opmerkenswaardigs voor, dan het berigt, 't geen Capitein
cook ontving , dat de Spanjaarden , toen zy dit Eiland
bezogten, begeerd hadden, dat cie Hoofden des Volks
hetfi niet zouden toelaaten in de Baai van Oheizepeha ta
komen, indien by mogt wederkeeren; want dat het Eiland hun toebehoorde. Doch de Perfoon, zegt Capiteii.
coot y die my dit berigt gaf, verzekerde my dat zy zo
verre waren van aan dien eisch het oor te leenen, dat h
thans gelast was het Landfchap Tiaraboo , met alles wat
'er in was, aan my, op 't flaatlykst, over te geeven: dit
wyst duidelyk uit, dat deeze Lieden geen vreemdelingen
zyn in de flaatkunde , om zich naar de tegenwoordige
omttandigheden te fchikken. In 't einde werd de jonge
Vorst , door zyn Oppasfers onderrigt, my te naderen en,
my te omhelzen : ter bevestiging van ons Vriendfchaps.
verdrag wisfelden wy onze Naamen. Naa het verrigtett
deezer plegtigheid, vergezelden hy en zyne Vrienden my^
na boord om het middagmaal te houden.
OMAI hadt een Maro gereed gemaakt , beflaande uit
roode en geele vederen, gefchikt voor oTOO, den Koning
van het geheele Eiland; en, in aanmerking genomen zynde waar wy ons bevonden , was het een gefchenk van zeer
groote waardye. Ik bragt in 't midden , alles wat ik kon,
om hem te overtuigen, de Maro nu niet over te geeven ;
doch aan boord te houden tot zich de gelegenheid aan
om dezelve OTOO in eigen handen te fteller.-bodt,
Maar hy hadt al te goed een denkbeeld van de eerlykheid en trouwe zyner Landsgenooten om myn raad te
volgen. Niets kon hem te rug houden óm dit dierbaar
kunstftuk aan land te brengen, en het aan WAHEIADt10A
over te leveren , om door hem aan OTOO overgereikt te worden , ten einde men het by de Koninglyke Maro mogt
voegen. Hy dagt , door deeze handelwyze , beide do
Hoofden aan zich xe verpligten: terwyl hy den étrnn, wiens
VI. DEEL. MENGELW. NO. J4.
XX
gunst
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gunst voor hem van het hoogile belang was , verloor,
zonder eenige belooning van den ander te ontvangen.
't Geen ik voorzien had gebeurde: want VAHEIADOOA
hicidr de d aro voor zich , en zondt aan OTOO een zeer
klein hoopje vederen : niet liet twintigfle gedeelte van liet
gelèhenk.
Op den vier- en twintigften Augustus verliet Capitein
COOK de laai van O^;e,tepeha, en ankerde 's avonds in de
1bF t vai Paai, op een ander gedeelte van het Eiland, waar
hy• zyn voornaaniFce voorraad dagt in te neemen. Hier
hadden by en OMA! Bene zamenkomst, op 't flrand, met
or•oo , den Koning van 't geheele Eiland. OMAI hadt
zich , verhaalt COOK , tot deeze plegtigheid voorbereid ,
met zyn beste gewaad aan te trekken , en Relde zich zeer
eerbiedig en nederig aan. Desniettegentlaande werd 'er
weinig agt op hein gefaagen. Nyd hadt, misfchien , eenig
deel in het veroorzaaken van deeze koele ontmoeting. Hy
deedt den Koning een gefchenk van een groot bos Roode
Vederen, en eenige ellens goud-laken ; ik gaf hem een
Pluk fyn linnen, een hoed met een gouden rand, eenige
werktuigen; en, 't geen meerder waardig was dat alle de
andere gefchenken , eene menigte van Roode Vederen ,
en één der Mutzen, welke men op de Friendly Eilanden
draagt.
Naa dat de drukte deezes bezoeks voorby was , vergezelde de Koning, met de gehcele Koninglyke familie , my
na boord, gevolgd door verfcheide Canoes, gelaaden met
allérlei íbort van Ieevensmiddelen, in eene zo groote menigte, dat het Volk van beide de Schepen 'er voor een
week genoeg aan zou gehad hebben. Elk van de Familie
eigende er zich een gedeelte van toe, of gaf zulks voor;
zo dat ik van ieder hunnér een gefchenk ontvangén balt,
en ieder ook afzonderlyk een gefchenk van my verwagtte ;
dit was blykbaar liet oogmerk. Kort daar op kwam 's Koiíin'gs Moeder, die zich bv éle eerfle zamenkomst niet'bevondt, aan boord, medebrengende een menigte van ververfching, enz. , welke zy rutsfchen my en OM AI verdeelde. Want, fchoon zyne Landsgenooten , in den beginne, weinig agt op hem íloegen , waren zy van zyn
rykdom niet overtuigd , of zy zogten zyne vriendfchap te
winnen. Ik kweekte dit zo veel aan als my mogelyl: was;
want ik had voor, hein by OTOO te laaten blyven , en aan
dien te verbinden. Dewyl myn toeleg was alle myne Beesten, uit .LL;uropa mede gevoerd, op dit Eiland te laaten ,
oor,

-
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oordeelde ik dat by in (laat zou weezen zyne Landgenooten Benige onderrigting te geeven , hoe zy behandeld moesten worden , en welk een gebruik niets 'er van kon maaken.
]Daarenboven wist en zag ik duidelyk, dat hy, hoe verder
van het Eiland zyner geboorte verwyderd, des te meer eer
zou ontvangen. Maar, ongelukkig, verwierp de-hetonigs
arme on7Ar myn raad, en gedroeg zich zo onvoorzigtig,
dat by welhaast d.e vriendfchap van OTOO verloor, en van
elk aanzienlyl:, man op Otalaeite. Hy verkeerde met geene
anderen dan zwervers en vreemdelingen , die alleen ten
oogmerk hadden hem te berooven. En, indien ik 'er niet
tusfchen beide was gekomen, zouden zy hem niets gelaaten
hebben, , dat medeneemenswaardig was. Dit haalde hens
noodwendig het ongenoegen op den hals van de voornaam flu Hoofden, die bevonden, dat zy van niemand op het
Schip zulke kostbaare gefchenken konden ontvangen, als
OMAi weg gaf, aan het geringfle Volk, zyne gemeenzaame
makkers.
Vervolgens deedt Capitein COOK het Gevogelte, 't welk
by op dir Eiland wilde planten, aan land brengen; 't beil:ondt uit een Paauw en Paauwin, een Kalkoenfche Haan
en Hen, drie Ganzen met één Gent , vier Eenden niet één
Woord. Deeze alle liet by te Oparre , in 't bezit van
oTOO; de Ganzen en Eenden begonnen te broeden , eer
Sty vertrok. Te Oparre vondt hy. een Gent , welke de
Inwoonders verklaarden dezelfde te zyn, die Capitein wnr.i.is, tien jaaren geleden, aan OBEREA gegceven halt; ver
Geiten, en een Spaanfchen Stier , deeze laatfle zou-fcheid
jzun van' geen dienst hebben l;unnen weezen, indien Capitein coos niet gekomen was, dewy! de Spanjaarden geen
Koeijen aan land gelaaten hadden ; waarfchynlyk waren
deezen, op den overtocht van Lima, gef'orven: COOK gaf
drie Koeijen by deezen Stier; den Stier, dien hy zelve hadt
mede genomen , met den Hengst en Merrie en de Schaapen, zette by te Matavai aan land. Hy plantte desgelyks,
op eene afgeperkt fink lands, eenige Planten; doch dat
dat de Inwoonders na de overige derzelven zouden omzien.
Eenige Meloenen, Aardappelen, en twee PynappeLplanten
gaven, eer hy deeze plaats verliet, goede hoop van te zul
plantte 'er desgelyks Benige booroen , me--lenfag.Iy
degebragt van de Friendly Eilanden. geeze, dagt hy, zouden niet misfen daar wel voort te willen, zo derzelver groei
niet belet wierd, door dezelfde te voorbaarige nieuwgierigheid , die den Wyngaard , door de Spaa jaarden , te
X a
Olei
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Oheitepelia geplant, deedt uitrukken. Een aantal Inboore
lingen kwam zamen, om de eeríte vrugt te proeven : doch
dewy! de Druiven nog zuur waren, hielden zy dezelve
weinig beter dan vergif , en beflooten , eenpaarig , den
Wyntlok uit te rooijen , en onder hunne voeten te ver
OMAI vondt dien , by toeval, in zulk een ftaat,-trapen.
en was zeer verheugd over die ontdekking : want hy ver
dat hy, Druiven hebbende, gemaklyk Wyn zou-trouwde,
kunnen maaken. Hy fneedt verl'cheide ranken af om ze
met zich te neemen, en het overfchot werd weder in den
grond gezet. Misfchieu zullen zy, door oMAI'S onderrigtingen wyzer geworden, de Druiven nu tot volle rypheid
laaien groeijen, en 'er geen zo verhaast vonnis over Elryken.
Te Matavai vernieuwde Capitein coox zyne verkeering
met alle zyne oude Vrienden. Een der Inwoonderen, die
de Spanjaarden niet zich na Lima gevoerd hadden, gaf
leem een bezoek. Schoon hy ,in zyn uiterlyk voorkomen,
niet verfcliilde van zyne Landgenooten , hadt by Benige
Spaanfche woorden onthouden. ;Meest hadt by het woord
Si Sennor in den mond; en als eèn Vreemdeling by Item
gebragt wierd, itnndt hy altoos op, en begroette deezen
zo goed als by kon op de wyze der Europeaanen. Wy
vonden hier ook, fchryft Capitein cooK, den Jongman,
dien wy OEDIDRE noemden ; doch wiens rechte naam
1utwrF HEETS was. Ik had hem van Ulietea, in 't Jaar
MDCCLXXIII, mede genomen, en ,naa een zeetocht van
zeven maanden , in den faare MDCCLXXIV , weder te
rug gebragt. Hy hadt zo veel van zyne verkeering onder
ons overgehouden , als zyn Landgenoot van de zyne te
Lima, het Yes Sir, of if you pleafe Sir, herhaalde by zo
dikwyls als de ander Si ,'-ennor. — HEETEHEETÉ , is
een Inbooreling van Boltibola, en was op Otaheite, omtrent drie maanden geleden , gekomen , met geen ander
oogmerk, zo veel wy konden verneenmen, dan om zyne
nièuwsgierigheid, of, misfcbien, eenige anderen geliefden
lust te voldoen , 't geen wel meer de eenige oogmerken zyn
van reizende Heeren. Het bleek dat by de Gebrttiken en
de Kleeding zyner Landsgenooten boven de onze ftelde.
Want, fchoon ik hem eenige kleederen gaf, die onze Admiraliteit hem toegefchikt hadt, (by welke ik een kist niet
gereedfchappen, en eenige andere dingen, als een gefchenk
van my, voegde,) weigerde hy, naa 't verinnp vair weinig
dagen, dezelve aan te trekken. Dit voorbeeld, en dat des
Maus
,
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IV1ans die te Lima geweest was, kan bygebragt worden als
een bewys van de f'terke gehetheid, tien Mensch natuur.
lyk eigen, om wetter te keerera tot hcbbelykheden, in een
vroegen leeflyd aangenomen, en allen, by toeval , afgebrooken. Mogelyk mogen wy hier uit afleiden, dat oaiai,
die byl:aus alle Eng, lie±e Zeden aangenomen heeft, binnen
kort, naa dat wy hem verlaaten hebben, gelyk 0FDlniE,
en de Reiziger na Lima, de kleeding zyner Landsgenooten weder boven de Engeifche zal ftellen.
Terwyl Capitein coex zich te Matavai onthieldt, kreeg
men kundfchap, dat .f imeo, een nabuurig Eiland, weder
geworden was. Alle de Volkshoofden vergaderden-fpanig
terftond , en Capitein coos werd in de Raadsvergadering
toegelaaten , welke hy vondt dat in begrippen verfchilde.
Het gefehil werd een geruimen tyd vry geregeld voortgezet ,
niet meer dan één teffens fprak. ------ In 't einde werden zy
vry luidrugtig; er, hy verwagtte dat liet een Pooifche Ryksdag zou geworden zyn. Doch de twistende Grootcn
bedaarden even t'chielyk als zy ontftooken waren , en de
goede orde greep ras ítand. De Party voor den Oorlog
kreeg dé meerderheid; en vervoegde zich by Capitein cooK,
met verzoek dat by hun wilde byft^.an. Hy betuigde, dat
by, niet ten vollen onderrigt van de natuur buns gefchils ,
en geen de miinfte belediging ooit van het Volk van Eimen
ontvangen hebbende, geen vryheid vondt tot eenige vyandlykheden tegen 't zelve zich te verbinden. Met deze ver
eerst te vrede; fchoon zy hem-klaringfcezy't
vervolgens op dit ftuk dikwyls lastig vielen. By dit voor
onder andere toebereidzelen tot-valhdtCpienco;,
het aanvangen der vyandlyl;heden , gelegenheid om tegen
te zyn by een Menfchenoffer: by woonde 't zelve-wordig
by , niet door enkele nieuwsgierigheid gedreeven ; maar,
om als ooggetuigen de zekerheid van een betwist ftuk uit
te maaken. De befchryving van deeze fchriklyke plegtigheid doet de hairen te berge ryzen. Wy zullen ons tot
liet overfchryven niet inlaaten; maar ons bepaalen tot de
opgave der bedenkingen, welke Capitein coos maakt by
dit droevig bewys van Bygeloof en Wreedheid.
Het flachtoffer was zonder eenige pyniging ter dood ge
een fteen op 't hoofd te haan.-bragt,doin'hemlyk
Naa allen gedaan onderzoek , heb ik niet kunnen ontdek
dat dit Nachtoffer gekonzen was, uit hoofde van ee--ken,
nig byzonder misdryf, door deezen Man bedreeven ,'t welk

den dood verdiende. Vast gaat het , xogthans , dat zy
Xx;
door.
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doorgaans zulke ftraflchuldigen tot hunne offeranden kiezen, of ze anders neemen uit de heffe des Volks, en bovenal zulke knaapen, die , van plaats to plaats , van eiland
tot eiland, zwerven, zonder eenig vast verblyf, of eenig
kennel k beroep ter kostwinninge waar te neemen ; Lieden van welk enen ftetnpel op deeze Eilanden niet weinig
gevonden worden.
't Is zeer te bejammeren, dat eene Gewoonte, zo fchriklyk in llaarc eigen natuure , en zo ftrydig met het onfchendbaar refit van Zelfsbehoud, waar mede een ieder gebooren
wordt, nog ftand houdt; en, (zo groot is de kragt des
By eloofs , om , frrydig met de eerfte beginzelen der
Mn^cihlykheid , te handelen!) ftand houdt onder een Volk,
in veele andere opzigten, der woestheid van het wilde leeven onttoogen. Ja, 't geen nog erger is ,het is zeer waar
dat deeze bloedige Eerdienst heerscbt op alle-fchynlk,
Eilanden van den Stiller Oceaan. De gelykvormigheid van
Gewoonten en Taal, welke : wy op onze reizen hebben
kunnen ontdekken, tusfchen de verst van elkander verwyderde deczcr Eilanden, geeft .allen grond om te denken,
dat eenige hunner aangelegenfte ftukken van Godsdienftige
Inftelling overeenkomen. In de daad, wy kreegen het geloofwaardigst berigt , dat men op de Friendly Eilanden
MenfchenoWers fiachr. Toen ik de Natche op Tongataboo
befclireef, heb ik gemeld, line op dat Feest, gelyk men
ons verhaalde , een offer van tien Menfehen volgde. Dit
kan ons een denkbeeld geeven van de uitgeftrektheid deezer
Go'sdienitige (achting op dat Eiland. En, fcboon wy
veronderfrelden , dat te Otaheite nooit neer dan één Perfoon
te gelyk, by elke gelegenheid, gedacht wordt, is het meer
dan waarfcilynlyk , dat deeze gelegenheden zo veelvuldig.
voorkomen, dat ze eene vry groote flachting onder de lnwo:i:?rs aanrigten : want ik telde niet minder dan regen
veertig 1Pe?:keneeTen van voorheen opgeofferde Men--en
fchen , voor de ,M✓f ;r ai liggende , by welke wy het vyftigfte
zagen volgen. En dewyl geen deezer Bekkeneelen nog
eenige ammerTkelyl:e verandering door bet weer ondergaan
hadt, reogten wy daar uit opmaaken, dat 'er geen geruime
tyd vcrftreeken was , zints , ten mirften dit aantal van
clendigen, voor dit bloedig altaar ge!lagt werd.
Deezc gewoonte, feltooti geene bedenking, hoe genaamd,
de verfoeilykheid daarvan koene wegneernen , zou min nadcelig kunnen gekeurd worden , indien dezelve, eenigerm7aate, diende om ontzag voor de Godheid in te boezemen,
of
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of eerbied voor den Godsdienst in dc gemoederen der menige te verwtkken. Maar dit is zo verre van liet geval
te veezen , dat. íchoon Bene groote menigte Volks, te
deezcr gelegenheid, by de Ilorai vergaderd' was , dezelve
geen de minne eerbied betoonde voor 't geen 'er verrigt
of ,gefprooken werd, geduurende het volvoeren deezer plet;
tigheden. - 0 MA i aankomende, naa dat ze rcc-ts
begonnen waren, voegden zich veelen der aanlèhonweren
rondsom hem , en hielden het overige van den tyd zich
onledig niet hem eenige zyner lotgevallen te doen verliaalen , na welke zy. met de ingefpannendile nandagt lt,isterdeu geep, agt altoos flaande op de ílaatl}ke verrigtinggen
des Oflèraars. In de daad , de Priesters zelve, uitgefnon;en
de één, die de gebeden uittlortte, betoonden, 't zy noor
dien zy gewoon garen aan zulke voorwerpen, 't zy ze
wantrouwden aan de kragt hunner verrigdingen , pvc :. x;
van die ftaatlykl;eid, welke noodig is, om aan G.dsoi.uftige verrigtingen het behoorelyk gc^i'igt by te zett:n.
Hunne klceding was Beene andere dan de gewonone; zy
praatten zonder eennigen fchroom met elkander, en de ccnige pooging.,,,vvvelke zy deeden om vertoon van welvdenelyizheid te bewaaren, was dat zy door hun gezag het Volk
weerden varl' de plek gronds, waar men de Plegtigheocn ver
te laaten , .dat wy, als Vreemdelingen, alles-rigte;no
ivat van nader by befehcntwden. ---- Zy waren, nogthans, zeer opregt in hunne antwoorden • op eenige vragen
door ons gedaan , wegeis deeze lntlellin . In 't byzon der
gevraagd, wat liet oogmerk daar van was? gaven zy hier
op te kennen, dat het een oud gebruik was, en aangenaam
aan hun God, die fnnaak vondt in , of, niet andere woorden, kwam, en zich verzadigde met, die Offeranden; in gevolge van 't welke by hunne gebeden verhoorde. Wanneer
wy hier tegen iubragten, dat de Goj zich hier mede niet
kon voeden : dewyl zy nimmer zagen dat by het dee,it; en
zy zelfs het Menfclhenoffer in den grond delfden', aiitwoor,lden zy, dat God in den nagt en .onzigthaar kwam, en alleen te gast ging op de ziel, of het onitoflyk deel, 't well:,
naar hunne bevatting, omtrent de plaats der opoffering
bleef, tot dat het Lichaam des geofferden geheel verteerd
was door verrotting:
't Ware zeer te wenfchen dat dit misleide Volk mogt
leersen, denzelfdlo n affrhrik te l;rygen van Iet moorden bearer Medemenfclien, om hun God op zulk een onzigtl, aar
banket te onthaalen, als zv thans hebben om zelve Men.
Xx4
fchcn.
-
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fchenvleesch te eetera. En, nogthans, hebben wy, alle reden
om te gelooven, dat 'er een tyd geweest is, op welken zy
onder de Menfcheneeters behoorden. Men verhaalde ons;
(en deels zagen wy het,) dat het eene noodwendige plegtigheid is, als zulk een ongelukkige geofferd wordt, dat de
Priester hein -het {linker oog uitneeme. Dit biedt by den
Koning aan , het voor diens mond houdende, met verzoek
-dat by dien opene; doch ,in lede van het daar in te í'eeken,
het oog terftond weghaalt. Dit noemen zy „ den Man
„ opeeten" of „ het Voedzel des Opperhoofde;" misfchien
kunnen wy hier eenige voetftappeu van vroegere tyden ontdekken , toen men gewoon was het geheele Lichaam des
Slagtoffers te nuttigen.
Dan, om hier op niet langer ftil te ftaan, 't is zeker dat
de Menfchenoffer de eenige barbaarfche gewoonte niet is,
welke heerscht onder dit goedaartig en menschlievend Volk.
Want, behalven, dat zy de kaakbeenen van hunne vyanden,in den flag gefneuveld,.uitfnyden,en alszegetekensomdra'agen , offiren zy eenigzins derzelver Lichaamen op aan
de EATOOA . Kort naa een flag, in welken zy Overwin
geweest zyn, verzamelen zy de lyken van alle.
-ilars
gefueuvelden, brengen ze na de Marai, .Waar zy, met
veel plegtigheids, een kuil delven, opi dezelve in te begraaven, als zo veele offeranden aan de Goden; doch de
bekkenelen dier begraavenen worden nooit opgedolven.
Hunne eigene groote Opperhoofden, die in den kryg
vallen, worden op eene andere wyze behandeld. Wy werden onderrigt dat hun gewezen Koning TOOTAHA, TUBOURAI-TAMMAIOE, en" andere Hoofden, die met hun fneuvel,
den in eenen oorlog tegen die van Tiaraboo, gebragt wier,
den na deeze Alorai te Attahooroo. Daar fneeden de
Priesters de ingewanden uit, voor het groot altaar, en de
Lichaamen werden vervolgens begraaven op drie onder,
fcheide plaatzen , welke men ons aanwees in den grooten
Steenhoop , die het aanzienlykst gedeelte van deeze Morai
uitmaakt. Het gemeene Volk, in dien zelfden flag gevallen,
werd bedolven in één kuil aan den voet des fleenhoops.
Dit werd, volgens het verhaal van oMAr, die 'er by te,
geuwoordig geweest was, gedaan op den dag naa het ge
veel f:aatfy, onder een grooten toeloop des,-vegt,m
Volks, als een dankoffer aan EATOOA , voor de overwin.,
ning, welke zy behaald had.len; tc^twyl de overwonnenen
de vlugt na het gebergte namen. Zy bleeven daar eene
ysxit, tqt dat cie wede 4r ove;wi i}aargtt bedaard was

en
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en liet verdrag werd gemaakt op dien voet, dat OTOO,
Koning zou weezen van het geheele Eiland. De plegti
held, om hem de Maro op te zetten, werd volvoerd op
dezelfde Morai met veel plegtigheids, in tegenwoordigheid
van alle de voornaarallen des lands.
De uidlag des Oorlogs, door oTOO aangevangen, firekte
geenzins ten bewyze van de kragtdaadigheid deezer Offeranden. Town., de Bevelhebber der Vloot, vundt zich
genoodzaakt Benen geenzins roemryken Vrede te duiten
met de Eilanderen van Eiineo.
Eer die Oorlog zo ongelukkig afliep hieldttapitein cook
een gefprek met TOWHA. Hy vroeg ons, of de plegtigheid, door ons bygewoond, voldaan hadt aan onze ver
welk denkbeeld wy hadden van derzelver kragt?-wagrin?
en of wy zodanige Godsdienstoefeningen in ons land ver
volvoering der fehriklyke Plegtig--rigten?Gdu
heid hadden wy een diep ftilzwygen in agt genomen;
doch, zo ras dezelve geëindigd was, maakten wy geene
zwaarigheid om ons gevoelen daar over vrylyk te zeggen
aan oToo en die hete vergezelden , ik verborg myne verfoejing daar van geheel niet, in her gef rek met TOWUA.
Behalven de wreedheid van dit bloedig beclryf, drong ik
íferk aan op de onredelykheid van 't zelve; het Opperhoofd
verklaarende , dat zulk een Offer, wel verte van de t
-oo den Volke genegen te maaken, gelyk zy, in hunne
onkunde, waanden, diende om diens wraak op het Volk
te laaden. Om onze denkbeelden hier over aan Town
Wrede te deelen, diende omAI ons voor tolk: en by 11-cl(1c
onze bewyzen met zo veel klems voor, dat het Opper
begon te worden : inzonderheid als by hoor.-hofdangil
de, dat, indien by in Engeland een Man ter dood ge,
bragt badt, gelyk hier, zyn rang hem niet zou hebl,erl
kunnen befchutten voor opgehangen te worden. Hy riep
uit maneo ! maneo ! ( laag! laag!) en wilde geen woord
meer hooren. By deeze twistredening waren veelcn
der Inwoonderen, bovenal de Hofitoet en de Slaaven van
rowHA tegenwoordig, en wanneer ont41 eene verklaaring
gaf van de ifraffe, welke in Engeland den grootfien Man
zou aangedaan worden, indien by den minflen Knegt doocide, lCheenen zy met verdubbelde aandagt te luisteren;
gn hadden waarfbhy;tlyk een ander .gevoelen over dit hulk
in hun Opperhoofd.
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EEN HEER NAAR DE MODE,

TEGENOVERSTELLING VAN EEN HEER NAAR DE MODE, EN
EEN BURGER DER WERELD.

De Man naar de Mode word geleerd, hoe te wandelen, hoe
te flaan, hoe te dooien, hoe te ryden,hoe te glimlachen,
hoe in een luidrugtigen lach uit te bartien, hoe het aangezigt
onvergenoegd te frontzen , hoe toornig te zyn , hoe te vegten, hoe gemeenzaam te weezen. Hy leert cene wyze van
eeten, van drinken, van fpeelerl-, van vloeken; en hoe hy,
door de bye^rvoeging van dit alles, een 1Van naar de Mode
wordt.
De Burger der Wereld heeft de Natuur tot zyne 'Voedf er.
vrouw, en onderneemt niet te gaan eer by ftaan kan. Zyne
belchaafde bekwaamheden volgen de voorfchritten der Rede,
en het Lichaam maakt, in zyne verrigtingen, dc; rechtmaatige
Fevattingen des Ver(tands nooit belachlyk. Eene voeglyke
fclr.'king van dit alles vereenigt den Heer en den Man van
Vc I and.
De Man naar de Mode doet de groote Tour, enkel om te
kunnen zeggen dat by buiten 's lands geweest is. Hy praat
van vreemde Plaatzen en Steden , Zeden en Gewoonten,
zonder befpiegelende kundigheden , of daadlylce beoefening.
Hy fpree'cr Fransch en It_aliaansch, zonder de beginzelen. zyner
Moedertaale te kennen : en geeft altoos aan de il2aniere en
het je ne /cai-quo! van F;anteryk of Italic, den voorrang boven
het laage en lompe Neclerlandsch.
De Burger van de Wdreld fchikt zich naar de gewoonten
onder elke lugtftreek , by elk volk, en verbetert zyne aangeboorene bekwaamheden , door 't geen by goeds in vreemde
Linden ontdekt; doch versvisfelt nooit het goede zyns Lands
voor de gebreken zyner Nabuuren.
De Man naar de Mode begeeft zich in de groote Wereld ,
langen tyd vóór dat by het opzigt zyns Leermeesters behoorde
te veriaaren. Zyne jeugd wordt., in gevolge hier van, een
tonneel v uI Lo:-bandigheid . en 'óór den tyd verliest by de
kr,igt zyner manlyke jaaren. In deezer voege wordt de ge.
heelti zaak des leevens verydca,1 , en het groot einde der
fche pinkte vertwest , fly sluipt in een binnenkamer, als her
Vaderland zyn arm vordert. Fly peinst op ingebecide zege
r;en , als de bekwaamheid o'?t te gemeten vervloogen is.-nte
Cer.n>uw verfchynt by Taan de l'etafel, en woont 'de Avond
houdt ziel; doof in de Opera, en lacht-waudelingby.F
in Scnonwburg , onder het Trclir'pal, zo hard, dat het anderen ftunt; liet toppunt zyns roams is; aangezien te worden
voor den „ezitter van 'r geen by niet heeft.
De Bus,yer van de II ereid "aanvaardt de Leevensbezigheden ,
wafl.
-
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wanneer de Man naar de Mode het tooncel des manlyken
leevens verlaat. Zyne Jeugd , zorgvuldig in agt gemmen ,
bezit alles in volle lkragt, en zyn geheel voorkomen wy-t de
gezondheid zyner ge[leltcnisfe uit. Hy dingt na r.^cnm , en
zvvn h •a t haakt na de gelegenheid om dien te verwerven.
Indien pie :a aak zyns Lands den byftand van zyn arum vordert
by heft dien ter verdeediging op : of wordt by in den R. ad
geroepen ons Volksregien en Vryheden te vcrdcecii en, dan
is zone welfpreekenheid manlyk, en zyn ReLiensbeleïd onwederitaanbaar. Hy heeft een afkeer van bloedvergietcnn, nitgenomen , wanneer de noodzaaklykheid vordert dat het zwaard
ter fchede wordt uitgerukt : de goedaartigheid van ayn hart
verlangt na

de

zegeningen

des

Vredes,

fchoon de kragt zyns

lichaants hem genoegzaame verzekering geeve, dat in den kryg
de overwinning hem niet ontftaan zou.

DE DWAASHEID) VAN ZYNL+ SCHULDEN TE BETAALEN VOOR
LIEDEN VAN FATSOEN.

Een Vertoog, dat zeker thans in den Smaak moet vallen,
daar de tyd der lastige Nieuwjaars- Rekeningen nadert.
To- morrow, and to- morrow , and to- morrow

Creeps in this petty pace from day te day.
SHAKESPEARE.

vorderingen in alle Kunfren , Weetenfchap.
D epend .gelyifche
en \Velleevcnhcid, 1^henken, aan eenen opn:erkzaa.men

geest de aangenaamfte denkbeelden, en doen hem deeze Eeuw
boven alle voorgaande verheffen. Doch, onder alle Verbeteringen , welke by ons langs hoe meer veld winnen, is 'er een
die boven allen uit(leekt, en te meer te waardeeren is, dewyl
zy eerie grensrcheiding uitmaakt tusfchen den Welopgevoeden
Heer van Fatfoen , en der. alles berekenenden Koopman, Winkelier en Handwerksman. Ik bedoel die allerheerlykfie
Vind'Ing om alle de Noodwendigheden des leevens niet alleen,
maar alle de Verkwikkingen en Gemakken te verkrygen, zon-

der

daar voor iets te

betaalen.

Eerie Kunst, reeds voor lang door veele Grooten enAanzien_
lyken met greetigheid verlangd; en in de Theorie, reeds Eeuwen geleden, goedgekeurd; nogthans heeft zekere oude Ge-

woonte,

gegrond

op

een vooroordeel

der Opvoedinge, tot nog

naar weinig jaaren geleden, het volvoeren van een zo edel
plan, of het daadlyk bewerkflelligen van die 1 oflyke Kunst,
verhinderd. Maar , vermids alle dingen van de aangelegenfle
,

tot
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tot de minre, door de Mode geregeld worden , is deeze vertvonderlyke Kunst , in 't einde, door de alg^mceene tocflemming van Adelyke en Fat(beulyke Lieden, in zwang gebragt;
en ten einde dir liedryf niet gelyk andere in veragring kopie,
door dien de heffe des Volks, daar in, de Grootel des Lands,
volgen, heeft men zo veel mogelyk zorge gedraagen om deezcn
zulks te beletten.
Doch, gelyk Nieuwigheden van allerlei aart, ze mogen der
Maatfchappye zo voordeelig zyi als zy willen, doorgaans eenige tegenkanting ontmoeten, zo vindt neen heden ook, onder
Lieden van Iaatfoen , did door eerre ierke verkleefdheid aan
oude Gebruiken, of door eerre hal(larrige verzetting tegen alles wat niet met hunne zinnelykheid overeenkomt, of door
Bene onbegryplyke grilligheid , nog op den ouden voet met
Nieuwe jaar hunne Rekeningen betaalen, en groote geldlommen
verkwi'sten , door te voldoen , 't geen men in de gemeene
taal tíiettige Schulden heet: dit getal is , nogthans , klein, en
gelukkig vermindert liet van dag tot dag: en ik wil dus hoopen, dat hunne hardnekkige verfchillendheid van begrip geen
hinder van aanbelang zal veroorzaaken: dewy! nogthans ecre
gemeene dwaaling zou kunnen te wege brengen, dat zodanige Lieden daar door een Charaéler verwierven , 't welk bewondering verwekte, en jonge Lieden van Adel en Fatfoen
zou kunnen verlokken om hun na te volgen, oordeel ik het
den onvermvdelyken pligt van iemand, die hun welweezen ter
harte neemt, den zodanigen de Ongerymdheid van dien Handel klaar onder 't oog te brengen, en de onbedreevenen tegen
deeze Geestdryvery te waarfchuwen. Geestdryver noem
ik .het: want deeze Scheurmaakers, (hoe zal ik ze anders betytelen?) fpreeken van Geweeten, van een inwendig Gevoel,
't geen hun aanzet tot deeze A elyke en Farfoenlyke Heeren
zo weinig voegende bedryven ; die te$èns zo veel van de aan
gezelligen leevens wegneemen.
-genamhids
Voor af moet ik een weinig van myn Onderwerp'afwyken, om
eerre behoorelyke onderfcheiding te maaken tusfchen twee dingen , die men onlangs onder elkander heeft beginnen te ver warren — met voordagt te verwarren -- om de begrippen
der weder[Ireevende Party te onderfchraagen : te weeten Eer,
en Eer!ykheid. ---- Langen tyd hebben zy vrugtloos beweerd
en slaande gehouden met veele drogredenkuní#ige bewyzen,
dat het (lipt waarncemen van Eeriykheid iemand tot een Man
van Eer maakt : terwyl het minfle doorzigt van de vorderingen
der tegenwoordige Eeuwe, zo klaar als de zon op den vollen middag, toont, dat Eer en Eerlykheid niet alleen afzonder lvk kunnen be[iaan ; maar in de daad geheel onafhangelyk van
elkander zyn : by voorbeeld, Eer is dat kleine beuzelagtige
ding niet, waar voor men 't lang gehouden heeft, liet naauwkeurig geftand doen aan zyne beloften , her kouden van zyn
woord,
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Woord,erz. — been; deeze is van een veel hoogerafhonist.
Zy hursvest in 't bloed van Adelyke Stammen, en Aaa.nzienlyke Getlachten , en gaat onvermengd onverminderd an ge
-flachtogevr.GyldMenfch,1 mt
waardigheden bekleed, zyn Lieden van Eer, in fpyt van alle
de fchulden, die in 't kladboek eens R inkeliers mogen >iaan.
Dit is Eer , en deeze vertoont zich ten Hove doorgaars in den
volflen luister, terwyl Èerlykheid, de lange bewoonfier vzti
fehamele hutten , daar niets te manken hebbe; en indien iemand an de bovengemelde Party het wáage haar daar te
noodigen, wordt hy, en niet het voldingendle legt, aangezien voor iemand, die vermaak fchept in laag gezeltehap, en
als zodanig gebrandmerkt en gefchuwd.
Ik wenschte , overzulks , dat onze Jonge Hoeren van Patzoen, die verlangen voor befchaafd, wel opgevoed en Lieden
van Eer aangezien te worden, zich zeer zorgvuldig wagttcn om
zich niet te laaten inneemen door de voorfchriften ,of vi egI1eepen door de voorbeelden van zulke ouderwetze Bygeloovigen
want, fehulden te betaalen wordt thans gehouden voor eert
onlochenbaar kenmerk van laage Eerlykheid, van welke Lieden
van hun rang en opvoeding zich ten verf[e verwyderd moeten
- houden: dewyi! zulks, als zy het wel begrypen, oi:betlaanbaar
is met Ere. Groote onbetaalde Rekeningen van jaaren herwaards aangehdogd, waarop de onderfcheide jaaren met groo_
te talletteren, ter betere aanduiding, gemerkt flaan, zyn zo
zeer als iets anders het kenteken van Adel en Patfoen. Ik
durf meer zeggen, zy Trekken niet alleen ten cieraad', maar
maaken de Schuldenaars tot zo veele dienstvaardige Afhangetogen van niet betaalende áiriflocraaten , die 'er by tyd en wyle grouter dienst van kunnen trekken dan byaldien zy hun
ryk en welvaarend hadden doen worden, door het opvolgen van
't geen men Eerlykheid noemt.
Genoeg, hoop ik , gezegd te hebben ter onderrigting voor
deeze aanzienlyke Schuldenaars. Ik moet nog een woord of
twee in 't midden brengen voor de laage Schuldeifchers : want
men heeft my in 't oor gebeeten, dat de voortgang der !}rake
aangepreeze Kuníle onlangs zeer gedwarsboomd is , door hun
kwaalyk geplaatst ongeduld, lompe wyze van Schuldvordering
en mangel aan Koopmans vertrouwen; en naardemaal zy zo
verre hun pligt vergecten hebben, agt ik my gehouden hun
dien te herinneren, en voegfyke Regels tot hun gedrag in het
toekomende voor te fchryven ; ze zyn, kort , kragtig , en gereed
te vatten.
Geloof, Stilzwygenheid en Geduld moeten de hoofdtrekken
uitleveren van ieder Winkelier en Handwerker ; en elk
hunner moest de naamen deezer Deugden, met gouden Letteren, in hun Winkel of Werkplaats zetten, om dezelve nooit
te vergeeten. De eerlie zal hun leeren bet noodigi Credit te
gee-
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geeven ; de tweede hun weder,houden van immer Benige onvoegelyke uitdrukking zich te laten ontglippen ais zy hunne op_
wagting by de Grooten naaken; en de derde him wapenen
tegen de te leurftellingen als zy moeten hooren, Mn Heer die
z ai u morgen — overmorgen — betaalen. ---- Want Uitftel iS
thans het woord der Mode, en men moet tegenwoordig even
min verwagten, door L eden van Eer betaald te zullen worden, als zy voorhebben te betaalgin. 't Is genoeg Eer voor
die Eerlykc Lieden, dat Lieden van Eer niet hun te doen wil
hebben , en toeiaaten dat zy hunne Naamen in hun Schuld -len
optekenen voor de goederen, welke zy met een onbe--boek
krompe hand heflellen of laatgin maaken, zonder ooit een oog
te hebben om ze te betaalen: zulke Naamen }runnen-merk
dienen om Klanten te Iokken.
In de daad, indien de Winkeliers en Handwerkslieden dit
gedeelte van hunnen zo duidelyken pligt trilden betrapten ,
zo durf ik hun , volmondig, verzekeren, dat 'er eene íleeds
ftandhoudende en onverbreeklyke eensgezindheid zal Rand grypen tusfchen Lieden van Fatfoen en Eer, en die laagere Poort
van Menfchen, welke het met Eerlykheid houden; ook zullen
als dan die fchend- en fcheldnaamen , waar mede zy, tot nog
toe, elkander wel eens beklad hebben, te eenemaal worden
uitgewischt, of in 't vergeetboek geraaken. Maar , wanneer
zy, doof voor myne welmeenende raadgeevingen, voortvaaren
Lieden van Eer niet Hnaanen lastig te vallen, kunnen die Burgerlieden, op geenen grond altoos, wagten , ílaande te zullen
blyven, of de gunst hunner hooge Begunftigeren langer te behouden. ja misfchien als zy hunne
duldlooze onbefchaamdheid nog verder voortzetten , zullen
die nutlooze dingen , welke zy Handel en Handwerken
noemen, en waarvan zy arme Schepzels leeven moeten, by
eenen toeneemenden trap van Befchaafdheid en Verbetering,
geheel afgefchaft en verbannen worden. ------- Lieden van
Fatfoen. van Eer, wagt u voor fehande ! — Burgerlieden , Eer tyke IVinkeliers en Handwerkers, wagt U voor Schade! — Ik
}heb betoogd, hoe zeer gy beiden gevaar loopt, en u de wegen aangeweezen om 't zelve te vermyden. --- Ik heb my
gehaast om dit nuttig Vertoog in de Wereld te brengen, daar
de Kooplieden en Werkbaazen, in de Winterfche avonden,
volgens het oud gebruik, in hunne Boeken zitten te tuuren,
en met het lastig werk van lange Rekeningen uit te fcnryven
bezig zyn.
Men zal mogelyk op dit Vertoog wel wat weeten te vit
doch geloof my, ik trek het my even min aan, als een-ten;
Man van Eer,die,met dit Nieuwe jaar, de grootl}e Rekening
ontvangt; ik zal my even min verantwoorden, als by betaaIan.
ze-
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vindt Menfchen , die buiten hun toedoen ongelukkig
M en
worden. — Dan gaat de Maatfchappy door , en geeft

wel agt op de Menl'chen en hunne bedryven; ik ben
wel verzekerd , dat de meeste de fchuld van hun ongeluk hun eigen wangedrag te wyten hebben. Vele menfchen worden ongelukkig , om dat ze verwaarlozen 't geen
ben gelukkig kan maken. — Zommigen worden door eerie
anderen worden ongelukkig
vadzige Luiheid ongelukkig,
om dat ze de gelegenheid laten voorby gaan om gelukkig te
worden, en deze, eens voorby zynde , keert nimmermeer te.
rug. — Dan de meesten nog worden ongelukkig , doordien
zy hunne goederen verligtmisfen, en de verderfelyke wellusten meer bejagen , dan dat ze hun eigen geluk ter harte
nemen:
Die weldoet heeft niets te vrezen , luidt het fpreekwoord.
Dit moet nochtans niet bepaling verft-aan worden. De
boosheid is groot in de waereld, vaak ziet men ze de Deugd
den voet -op den hals zetten, en waar ze kan dezelven onderdrukken. '-- De boosdoeners kennen geen weldoen. —
Zou men dan derzulker fnoodé aanflagen niet billyk mogen
vrezen , fchoon men anders niet naliet wel te doen ?
Dat eens het verfiand van zommige Menfchen.geleeenheid
hadde, om zich te ontwikkelen, welke eerfte en verftandige
lieden zou men al dikwils in de Maatfchappy aantreffen; —
daar nu veelal het verfland verborgen blyft , uit gebrek van
genoegzame gelegenheid. .---- De gaven worden zeer ongelyk uitgedeeld : maar de gelegenheid, om dezelve aan te
kweken, niet minder. Hoe velen verwaarlozen den
tyd , daar anderen duizendmalen om zouden wenfchen. --Dit is liet onvolmaakte in deze Waereld.
Wanneer de menfchen over het algemeen eens zo vele
pogingen aanwendden , om hunne gebreken te verbeteren,
on te verminderen , als zy nu doen, om die te verergeren en
te vermeerderen ; 'er is geen twyfel aan , of men zou meer
geregeldheid onder de' Menfchen in de zamenleving v;nr3en.
]Maar nu zyn 'er maar zeer weinigen, Welke deze gelukk'ge
kunst oefenen, en daar van daan is her, dat men zo vele ongeregeldheden in de Maatfchappy ziet gebeuren, dien al dikwils, noch door de allerflrengfie wetten, noch door de firafe
des doods, te beteugelen zyn.
-T---

-

C. V. D. G.

LUCHTS-

LWCHTSCESTELDHEID TE AMSTERDAM, OVEMl3E1 , 1784.

Z

oB.Ic- t 43

zj^— to-C 474
4- - 9 - 5 154

tj
52
+>
•}o
31
44
;6
a8

{^

K

to-o
—II_;.
o-1
0-5
3--o-7
o-5
— o-c
428.I i -5 39

OtZ

—

r

8?
; 84
43
;9s
;y
40
37

0

t; zw. R.
G /w. R.

5
5 o. helder
6 wat betr.

Wind.
7 IL wolkig
7 t. betr.
3^

— II-5 52
29.0-2454

16

o1betr. o. helder
ç28.I t-5 42 Z t W
5.9 helder donk. IL.
17{ - 9 - 949 Z W
{((
I0-5 434 NW 8. I n zw.wolk.2tv.1tb.
6 wolkig. z. bctr.
— Io-5141; WNW
18 -- I0-5 1 47 W t Z
4 donker zw. it.
12 zw. R.
— 4 - 7 , 45
Z
7-2 41 NW tNB.Io wolkig R. II.R.
I
9-0 42 NNW 8h 12 zw. wolken HR
— Io-o 38 —6h 12
— I 0- 5 354 WNW 6h8
N
4.2
— I 0 "7 44

2

----'

4
2I z, betr.
0 wolkig
o -- z. betr.
0 o. helder wolk.
3 wolki;z.betr.
364 zzw
5 z. betr. R.
43
;9221 ZWg zw. R.
6 do>3ker• R.
41 ZZW
}$3
—
5
41
8.1 R,
48 — I2h14 donker R.
2-656
N
26
53§ 7, W 12h14 K. donker
(— 4-76
R.
16 N O
-4 „`. i6 j- zw.
Z
5 645
.o
I donker zw. R.
w5.843
N
344
45 NO
354 ot

('

O. bent.

{

6—

},
o- 4 9

WZW8.toiz. betr. zw. R. H.

I t•4 ^S
II.B ^ t ^
=4 -- "-o 156

6
4
7

¢g

29

Io-o 54 GW t Z 8 iets R. z. hert.
8 wolkig
Io ó 3 ' GPV
donker R. NL.
15p 531 WZW Io.Iz

5-7.39 ZZO

2 bctr.

2-5 401

7

5 donker

zó.11-540
— 1 1-7135 Z t O

R.

donker z. heir.

----IO .I2

o
o

— 4-2394 Z W

3zw.R.1-I.buienwolk.

13 E 0-5 i7,I _

29. 1-2 1 42 O z NO

6
2 o. heklel
^—

-

28.11-5138 ZZO

4 donker

s$. ri9j4^voI5za

20's

1110 -7 0 -34-'s

s ay. den II Zwaare Storm,
tusfehen 20 10 21 vey Sterk gevrozen.

donker

—2-6 39 N O
I z. betr. o. helder
J4'
o dampig
goI-6 4z; Stil
W
dotheet
ó wath
ert,

Th. 's mo. 4114
Bar. den 13's nv. 60.28. 9.8,
's mid. 4649
Th. den 18's cv. 8u.45.
,

H.
H. P..

L29. o-5 36 NNW 4à6
R. H.
I - 5 34
7 wein. wolken H.
r
8hio
zw.^•olken
It. 13.
2I — 2.043
6 wolkig
— 2-6 3 6 4 .--'2-^ 371 N t W
1 2.041NW 4 W 2 z. betr. Rbuiën
22*
•, ..^-i -_^4pz W
2 donker R.
('
0.2 4341,WNW
93{ _ 0_4147 'NW t N 4k6 zw. wolken R.H.
4 bent.
C
L5 4r 1NNW
2 donker z. betr.
I-5 414,WZW
8 R. donker
c-51442 Z W
24
to
R.
0-3'48 1
10
donker R.
28. to-6 47 'ZZW
25 --10-048 ^Z W I2. Io R. donker
— u- 1 46 WZW 4h 7 wolk. zw•Rt,ttien
0 hert. iets Iris .
29. i-56 NNW

7 betr.
7 z. bent.
b
—

6 donker

-8-0 47

1

Th:

G donkere..Ç28. II 0,4811WZW

donker
NO
e nevel, o. helder
.volkg
Nz
2jonker bete.
NW
I beer. o. helder
ZZW
2 wolkig
ZW
2 betr. iets damp
ZtW
2 o. helder
ZZO
2 wat betr.
07,0

I0-0 ;54
__ 9 - y 4 5 1

5 — 9_ 0
g _c
8_;
— 9_c
co -i
11-;
29, o-I
0_5
$
Lo
— 0-7
,g , II-C
Io-;
3-c
8-t
_ 8_..
to
6. 5
_ 5-c
4-7
t'
4-f-

Bar:

Wind.

Bar: Th:

av,

42"

MENGELWERK,
TOTFRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCUAPPEN

BETREKKELYK.

GESCHIEDHUNDIG VERSLAG VAN 'T GEEN DE CHRISTENEN,
IN STEDE VAN ZEDELYKE DEUGD, I3ÈBBEN ZOEKEN
TE DOEN GELDEN.

(Overgenomen uit JosePH PRTESTLEY'S, History of the Cor rt^ptioizs of Christianity.)

Vervolg in Slot van bladz. 622.
bet denkbeeld, om het Lithaam , ten welflandè
B elialven
van" .de Ziel, te plaggen, hadden de Platonisten inzon-

derheid een begrip om . de Ziel te verheffen, door Pefpie®
geling. - Zy 11ónden in 't begrip, dat de Liel in zich de
beginzelg bevatte van alle kennis, en deeze best ontwikkelden door inwendige befchouwing; als mede dat de gemeenfchap met Goo best bevorderd wierd door de Zit b
van alle Lichaanilyke voorwerpen af te trekken. Deeze
begrippen gaven eerst aanleiding tot het geen in 't algemeen Mystikery genaamd wordt, waartnede dé gemoederen der vroegfte Monniken zeer doordrongen Waren, en
(meer - of min) de meesten der zodanigen , die L-ichaams
geltrengheden oefenden, vervulden. Doch anderen gavels
zich, zonder é enige Lichaamsplaageryen , geheél der Be.
fpiegelinge over.
Deeze Zielsgef'eltenis der verbeelding veel fpeelens gee=
wende ; brast_ veri<chillende uitwerkzels voort op onder
werkte :dezelve als-fcheidPron.byzmge
een tegengift tegen de algemeene Bygeloovigheid der Rcomfche Kerke, waar in men, eeuwen lang, hvkans niets- dan
enkele Lichaamsoefeningen in agt nam. Want fchoon de
denkbeelden der 1liyJii,en vry verward waren , hadden zy
een begrip van de noodzaaklykheid om na iets te ftaarn ,
't geen In)vendine Zuiverheid was, onderfcheiden van alle
Byplcgtime waarneemingen. Ja, dit begrip bewoog zommigen lhunner, (de misbruiken ziende, welke uien van de
Ple^tieheden 'maakte,) dezelve geheel en al vaarwel te
VI. DEEL. MENGEL.W. NO. 15.
1y
^:,a^
,
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zeggen, zelfs de zodanige die van Godlyke In('ellinge waren als de Doop en het Avondmaal.
MOSnEIM merkt te recht op, dat, indien 'er eenig vonkje van weezenlyke Godsvrugt overbleef geduurende den
tyd der heerfchappye van Paapfche Bygeloovigheid, 't zelve gevonden wierd by de My/liken, die, de Geleerdheid
der Schoolen en de plegtigheden van uiterlyken Eer-.
dienst verzaakende, hunne Naavolgers aanmaanden om alleen te 1treeven na- inwendige Heiligheid des Harten en
Gemeenfchap met con, liet middelpunt en de bron van
fleiligheid en Volmaaktheid. Van hier werden de Myfiiken bemind en geagt door Perfoonen , die een ernffig
bezef van den Godsdienst hadden; doch, voe gt by 'er
nevens , zy mengden veel Bygeloofs by hunne Mymeringen (*).
Op zommigen hadden deeze begrippen een zeer ongunftig uirwerkzel. In de Dertiende eeuwe, vormde zich een
Aanhang, die den naam droeg van Broederen en Zusteren
van den Vrijen Geest, door de D•itfchers met den naam
van Beghards, of Beguards bel'rempcld; een naam doorgaans
den geenen toegevoegd, die belydenis deeden van zich op
Bene buitengewoone maate van Godsdieniligheid toe te
leggen. In Frankryk noemde men -ze 1}eghil,es. Zy gingen van plaats tot plaats, hunwbrood bedelende, zonder
eenigen arbeid te verrigtcn , als hinderlyk aan hunne Godlyke 1efpiegeling. Zy beweerden, dat een ieder, door
kragt van overdenking, en zyne Ziel van de zigtbaare
dingen af te trekken, op eene onuirfpreeklyke wyze, met
de Godheid kon veréénigd worden, zo dat by een gedeelte van de Godheid wierd, in dien zelfden zin in welken
CHRISTUS zulks was, en zy daar .door ontfaagen van alle
verpligting aan menschlyke en Godlyke Wetten. In gevolge hiervan behandelden zy alle de bevelen van het 1 itangelic met verfmaading, als van geen dienst voor cie
T/olmaakten. Eenigen deezer elendig bedroogenen
werden door het Inquiftie -vuur verbrand, andere leeden
andere bitterheden der vervolginge (t}.
Wy vinden zelfs dat zominigen hun begrip, wegens de
Aftrekking der Ziele van liet Lichaam zo verre bragten ,
dat, huns bedunkens, de Ziel, wanneer zy tot eene zekere hoogte van Volmaaktheid door Befpiegeling was op,

(*) MosuRIM Vol. Iii. p. 302.
(t) —— Vol. III. p. 124.
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geklommen, door geen bedryf, waarin het Lichaam al-

leen deel hadt , 'kon aange:'aan worden ; zo dat zy zich
in allerlei Zinnelyke Geneugten mogten bot vieren , zonder de Ziel in 't miiilte te befinettfn. De gevolgen van
zulk een gevoelen konden niet anders dan hoogst zedebedervend weezen.

Eenigen der Geestlyke Broéderen in Vlaanderen, (die,
gelyk 11OSHEIa1 zegt, onderileund werden door verfcheiden
der Hervormde Kerke,) hielden fiaande, dat GOD de
Benige werkende oorzaak was in de Ziel der Menfchen,
en de onmiddelyke bewerker - van alle menschlyke bedryven: en, gevolglyk, dat de onderfcheiding , tuslchenZedelyk Goed en Kwaad, ongegrond was dat de' Godsdienst
be(londt in de vereeniging der Ziele met GOD, verkreegen door Befpiegeling en Verheffing der Ziele, en dat,
deeze verworven zynde, alle toegeeving aan lusten en
1^eigingen geheel onschuldig was (*). MARGARETHl PORETTA, die onder de Begharden als een eerst
licht uitblonk en te Farys, in den Jaare to, verbrand
werd, fchreef' eene breedvoerige verhandeling, om te bewyzen , dat de Ziel, als ze verzwolgen was in de I# iefde tot coo, ontilaagen is van allen bedwang der Wet,
en veylyk alle haare natuurlyke neigingen mag opvolgen ,
zonder eenige- Zondefinet te lzrvgen (t).
Deeze losbandige gröndbeginzelen werden door de • e/uiten, doch waarfehynlyk ongegrond , toegefchreeven
aan de QU1ëTISTE V in 't algemeen, een Aanhang, die in
de Jaare 16,6 ontttondt, en ten Hove van Rome grootera
onlust verwekte. ' De' iniluifitie zette veelen van deézert
Aanhang in 'lhegtenis en onder deezen nroLrnos, een der
Hoofden; by werd gepyrigd -om hein de ontdekkingzyner Medepligtigen af te perfén. Men fehreef Grieven aan
alle de Bisfchoppen in Italic, hun aanmaai^ ende ons de
Qriëtictery 'in hunne Bisdoowmen geen wortel te baten
fchieten. Doch, desniettepent aarde, maakte die Anthang, binnen korten tyd, zulk een opgang, door de uit
-wendig,rk'svaZHfondig,G-rut*1Tefp
linr, Qpgerongenleid vait Ziel, en voorgewende inm erlyke getneenfehan meet curt, dat veele Lieden van aanzien ,
en zelfs, oenige Cardinaa'en, in hunne begrippen trtt ten.
Hier tegen verzetten zich de Pausfen eh de ef«ite+t
zo
,

(*) MosunrM t'o1. IV. p.' ro3.
(t) ---- J Q!. 1JI. p. ave.
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zo flerk, dat MOLINOS, op. eene algemeene Vergadering
der lnquifitie, tot eene ecuwigduurende Gevangenis en,
het verzaaken zyner gevoelens, veroordeeld wierd (*).
Ondanks alle tegenkanting, nam deeze"Aanh'adg in italic
zeer toe. De Godvrugtige FFNLLON , Aartsbislchop van
Kameryk, gaf zich aan dat harsienfchimmig Steizel over;
zyne Nederigheid en Braafheid van gelteltenisfè vertoonden zich te gelyk met zyne Zwakheid en bygeloovige
verkleefdheid aan de Kerk van Rome, in zyn gereedheid
om zyne eigene Schriften 'te herroepen en te veroordeelen, toen de Paus ze - afkeurde.
Mad.dme BduRIGNON flak uit door haare gehegtheid aan
dit Stelzel Zy beweerde, dat de. Christlyke Godsdienst
noch in Kennen, noch in Doen beitondt;, maar in een
zekhr Inwendig Gevoel, of een Godiyke Aandrift, ".welke
onmiddelyk uit de gemeenfchap met Goo voortkwam (t).'
let gelyks met de begirzelen der (,uiëtisten , hebben die
der, Kwaakers in Engeland, dáe , fchuon zy verre zyn van
iets; in plaats van .Deu'gd te hellen, nogthans eene bovenT
natuurlykë InIiehting en l yfland verwagten , om hun
Vertlaiid op te klaaren , . en ter Deugd te vormen., . Zy
liot ieu. ftáand^, dat 'er, in de Zielen van alle Menfchen i
eene zekere_ innate van. hetzelfde Licht of dezelfde Wysheid
huisvest, welke in het Opperweezen beftàat, en voortge•
bragt wordt, door eigen. befpiegeling. Dit Godlyk Licht
noemen zy, doorgaans het Inwendig Woord, of de CHR1STUs
binnen in ons. Doch veelen der hedendaagfche- Kwaakers
manken ván dit Inwendig Beginzel niets anders dan het
Geweeten, of de Rede: hoewel zy hier in zeker afwyken
van de gronden hunner Voorvaderen en- :der•Stichteren van
hunnen Aanhang. De eerfle Kwaakers, (gelyk nog de
ílrengf{ g onder hun,) geeven voor, te fpreeken en te handclen door dezelfde foort van aanblaazing, als de Apostelen
bezielde, en fléllen daarom niets meer in de Schriften der
Apostelen, of in de Heilige Schriften in 't algemeen, dan
in de inboezémingen van hun eigen hart.
Als eene laatfle eii uiterfte proeve van Menschlvke fchranderheid. en' bedorvenheid , zal ik een kort .verflag geeven
van de bedrieglyke geweentensgeval behandeling der _7efuiten.
Eerie Q'rde, die, naá de Hervorming ontilondt, en, in
1

V.rOe-

(*) Histoire des Paper. Vol. V. p. 3&t.
(t) MOSHEIM

YOI. V. p. 65.
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mroegeren tyde gehouden werd voor het flerkile Ileunzel
van den Pauslyken Zetel; doch thans , daar dezelve by de
Mogenheden in verdenking kwam , gelukkig vernietigd.
De ;jefuiten !lelden al de kragt hunner fyn uitgeploozene.
onderfcheiclii^ gen te werk om de grondslagen der Zedelyk^
heitl te undernzynen, ten einde zy zich daar door fchikten naar de Vorílen en Grooten, die hunne Biegtvaders
veelal uit deeze Orde koozen; en zy openden, in ver
deur voor alle foorten van Ongebon--volgantyd,e
denheden. Onder anderen hielden zy het eene onverfchillige zaak, welke beweegredenen de daaden der Menfchen
bepaalden; en leeraarden dat 'er geene zonde fteekt in
het overtreeden van eene Godlyke Wet, welke iemand
niet ten vollen bekend is, of welker waare meening by
niet geheelenal vertlaat , of hem niet voor den geest
zweeft ten tyde des bedryfs. Zy beweerden desgelyks,
dat een Gevoelen, of een Gebod, met een goed Geweeten
kan gevolgd worden, indien het geleerd of voort;efchreeven is door Benen• Leeraar van groot aanzien, zelfs fchoon
liet Itryde met het Oordeel des geenen die 'dit begrip
volgt, en zelfs van hem die het aanpryst. Dit noemden
zy de Leer der Probabiliteit.
Zy hadden ook de iLeer der Philofophifche Zonde, gelyk ze dezelve noemden ,volgens welke eene daad, tlrydig
met de voorfchriften der Rede, niet beledigend voor de
Godheid kon zyn. Zy hielden het daar voor, dat fimoode daaden onfchuldig konden gepleegd worden, indien cie
Pleegers, in hun eigen gemoed, een goed einde daar aan
konden hegten, of, zo als zy het uitdrukten, een recht
oogmerk bedoelen. Overeenkomfl•ig hiermede kon-matig
een Mensch, die zynen Naasten, in een tweegevegt, dood
misdaad gevryd werden, indien hy, op dien-de,vani
tyd, Tyne gedagten van het beginzel der Wraakzugt afgewend, en op dat der Eere gevestigd hadt. Diensvolgens
kon ook iemand een Eed doen, met ftilzwygende byvoegzelen en agterhoudingen. — Dit, egter, firookt niet
met de befchuldiging den 3eefuiten ten laste gelegd, dat
zy geen agt gaven op de beweeggronden uit welke de
daaden hervoortkwamen; doch het komt volmaakt overeen
met hunne ftelling, dat de Sacramenten derzelver uitwerk
haar eigen vermogen, en onmid--zelvortbagn,d
delyke werking, of, 't geen zy noemen , Opus Operamn. I,Q,psh men kaL niet verondetftellQn, dat alle deze
gord,
YY 3.
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grun:lregels by allen eenpaarig omhelsd en gevolgd wier.
den
ll„ d,vaasheid en fnoodheid deezer grondregelen werden,
op ecnen ineesterlyken trant, ten toone geíteld door den
beroem . n Pascal, in zyne Lettres Provinciales; die ge.
heel Europa, ooi derzelver voortrefiykheid en vertlandigen
inhoud u)et cie groot(Ie greetigheid las, en met haare goed ,

keuring vereerde: deeze bragten te wege , dat de Leerllellingen der lef uiten in 't algemeen gewraakt, en van allen met
affchuwen belchouwd wierden. Indedaad, derzelver verre
niet weinig tot den val dier Orde.-ga.mndehtlyki
Het is eerre gevaarlyke grondregel, niet van de 31efuiten
alleen, maar der Godgeleerden van de Roomfche Kerk in
't algemeen, onderfcheid te maaken tusfchen Contritie,
of I7erbryzeling, en Attritie of herflaagenheid; groote
verdienften toefchryvende aan de laatfte, fchoon dezelve
flegrs bellaa in eenige droefheid over de Zonde, al rees
deeze uit de fchade of fchande daar door veroorzaakt,

zonder eenig opzet van niet meer te zondigen. Zulk eene Verfiaagenheid maakt het Rondteken der Boete kragtig.
Dit werd op de Kerkvergadering te Trente vastgefteld,
fc!ioon de Proteflanten beweeren, dat zulks allen Godsdie ist en Deugd met tak en wortel uitrooit (t).
Maar her aller in 't oogloopeudst blyk van Zedeloosheid
't wetly men de Kerk van Rome tell laste legt, is de Leer,
dat men den K:.tteren geen woord moet houden. Volgens
dit beginzel handelde de Kerkvergadering van Con/tans,
wanneer liet vrygeleide, door Keizer SLUISMUNDUS aan joxAv uuc verleend, voor kra;tloos verklaard werd, als ge.
g,:even aan een Kenter: waarop zyne gevangenneeming,
verdor ie.lin„ en vernranding volgden. Zints dien tyd,
wis het gevoelen van veulen in de Roomfiche 'Kerk, dat
geen hel^fte, eersen Ketter gedaan, eene verbindendekragt
hehhe.
P.ns EUCF Ivs vol,nagtiede ULADISLAUS, Koning van
H ngtryen om het plegtige Verdrag, met den Turkfchen Keizer A MIJ c ATH a ingegaan , te verbreeken; doch dit hadt een
gevolg als te ve^Ifclren is , dir zulte eerbondbreuken altoos
m ) ren hebben. De rurk/che Keizer nam een Affchrift van
't Vering merle na het Slagveld, en 't zelve, in den
aanvang des Slags, ontrollende, verklaarde by met luider
Rem
E*) MlosuPlm, Vol. III. p. 4611. vol. IV. p. 355• enz.
(t) Bulinsr on the 4rticter. p. 348.
,
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femme. „ Zie, 6 Jezus! deeze zyn de Verdragspunten,
„ welke uwe Christenen , zweerende in uwen naame , met
„ my hebben aangegaan. Indien gy dan con zyt, wreek
„ deeze beledigingen my en u aangedaan , op den kop dec, zer trouwloozen !" 't Gevolg was , dat de Turken,
grootlyks verbitterd, de Christenen versloegen , en de
laatstgemelden op de vlugt gedreeven wierden. De Koning
en de Cardinaal, die hem den Vredebreuk hadt aangeraaden, en nevens hem te veld getoogen was, fneuvelden op
het Slagveld.
ik heb geene openbaare of algemeene verklaaring gevonden betrekkelyk het ontwerp, om geen woord aan de Ketters
te houden, dan die van CLEMENS DEN IX, die, in zyne
Alta, te Rcrne, in den Jaare 1724 gedrukt, uitdruklyk betuigt, dat alle Beloften en Bepaalingen, ten voordeele der
Protefianten gemaakt, van geener waarde of <kragt zyn , als
dezelve ten nadeele firekken van het Catholyk Geloof, de
behoudenis der Zielen , of van eenige Regten der Kerke:
zelfs, schoon zulke Verbintenisfen dikwyls bekragtigd en
by Bede bevestigd zyn.
Nogrhans twyfel ik niet of de Roorschgezinden zullen
thans deeze Leer met zo veel afgryzen verwerpen als de
Protefianten; en ,in de daad, was het by hun geen algemeen
gevoelen geweest, dat Eeden en Ondertekeningen, door de
L'roteflanten voorgefchreeven , van eene verbindende kragt
waren, dan kan 'er geen reden gegeeven worden, waarom
zy de Eeden niet zwoeren, in Engeland vastgefteld om hun
van 't genot der voordeelen, welke andere Ingezetenen genieten, te ontzetten; men kan, in al dien tyd, dat de
Regeering van dat Ryk Proteflantsch geweest is, geen voor
hiervan bybrengen. De Catholyken hebben zich al--beld
gemeen onderworpen aan de uitfluiting van alle aanzienlyke
en voordeelige Bedieningen, het betaalen van dubbele Lasten enz cnz, zonder ooit te tragten om 'er zich van te outulaan door eene Verklaaring of Eed, welken de Yroteflanten
zeggen, dat zy niet voor verbindend zouden aanzien, en
van welks verbreeking zy althans zeker kwytfebelding te
Rome zouden verwerven: doch zelfs daar, is het zeer waar
dat zulk eene kwytfchelcting thans niet zou ver--fchynlk,
leend worden.
Het is zeer te hoopen , dat Rooms h Catholyken , in vicele
andere opzigten, dezglfde kragt niet !lellen, als men verzekert dat zy voortyds deeden in dingen geheel vreemd van
weezenlyke Deugd; dat is van eene braave geíleltenis des
Y y q.
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Harten, en een Gedrag daar mede overeenkomflig. Ilet is
zeer te bejammeren, dat veele Protejïan en verre zyn van
vry te weezen van alten 1 ygeloof ten deezen aauziene. -lJ+)ch de yl, heden ten dage, de gemoederen der Menícheti
zo wel open lchynen te flaan om Godsdienflige Waarheden
in 't algemeen te erkennen, kunnen Dwaalingen , zo zeer de
grondflagen van allen Godsdienst betreffende, bezwaarlyk
langen tyd onverbeterd blyven. Gelukkig, hoogstgelukkig,
Lal het weezen , indien de Hervorming der Christenen Geloofs- en Zedeleer, gevolgd roerde van eene D4adlyke Hervorming iii Wandel.

RAADGEEVINGEN VOOR DE BEWOONERS DER OVERSTROOMDE LANDEN, EN VÓOR ANDERE LANDLIEDEN, OM HEN
TEGEN DE ' VOOR- EN NAJAARS - ZIEKTE v, ROT- EN
CALKOORTZEN EN ROODENLOOP TE BEHOEDEN, EN
'ER ZIG VAN TE GLNEEZEN.
DOOR

L. BIKKER, M. D.
aar de droevige Ondervinding ons meermaalen heeft
doen zien , dat , naa zulke zwaare overliroomingen,
als in deeze ❑ Winter, 1784 ,in de Landen van de Opper=
Ned
er- Betuwe , enz. hebben plaats gehad , gewoonlyk ,
doorgaande en gevaarlyke Ziekten, onder de Op- en Ingezetenen der overllroomde Landen, ontltaan, en niet zelden de groot[ie verwoestingen aanrichten ; en daar
deeze nadeelige uitwerkingen nátuurlyk heviger moeten
zyn; om dat men op die plaatfen veelal gebrek heeft aan
kundige Geneesheerén, die , door hunne beilzs aame raadgeevingen , deezen ongelukkigen, den noodigen byftand
zouden kunnen aanbieden; zo is het oogmerk van
den beroemden Geneesheer, L. BICKER , allerpryswaardígst,
,)m , door het uitgeeven van deeze zyne ra,adgeevingen ,
dit gebrek te vergoeden. Wy vinden dezelve
zo algeméen nuttig, zo bevattelyk voorgedraagen , en zo
juist ingericht naar de byzonclere om(Iandigheden , dat
wy niet hebben kunnen afzien , daarvan een zaakelyli
uittrekzel in ons Mengeliverk mede te deden.
.1. De ziekten, rla overftreomingen ont^taal de, zyn ver
fbIifa
;
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fehillende naar het ondeifcheiden jaargety, in tiet welke zy
zich opdoen. In liet voorjaar zyn het gemcenlyk
Verkoudheden, [ besten, Zydeweeu, Lon gontlteekingen,
gevolglyke Teertugen, Zinkingskuortfèn en Rhenmatikc Pynen; en , in den zomer en het najitar , tusfchenpoozc:nde
en aflaatende Koortfen, Gal- Rot - en kwaadaarttge Koortfen , Buikloop , Burt en ltoodeloop, enz. De. VuorjarsZiekten zyn uit haaren aart Ontileekings Ziekten, en die
van het Najaar zyn kot - Ziekten.
11. De voornaam [te oorzaaken van de Voorjaars- Ziekten
zyn de geleden koude , ongemakken, en armoede, het zwaar
werken, het verdriet en hartzeer, pn de koude vochtige
uitw'aasfemingen van het overlIroomde water en de vochtigheid der wooningen; door alle welke de ongevoelige uit
bloed tot ontlteeking gefchikt, en-wasfeminglrd,bt
vooral de longen ontítoken worden.
III. Tot het voortbrengen der Najaars- Ziekten werken
de gemelde omítandigheden mede , als voorgaande en voor
maar de voornaamite uitwerkende-fchikendorza,
oorzaken 'er van zy 11 de uitdampingen van alle rottende
zelftandigheden, en vooral de vochtige er, rottige uitwaasfemingen der bovenkomende Landen , en het drinken van bedorven water.
1V. De teekenen, waar door zy weeten kunnen , dat zy
door de Voorjaars- Ziekten gedreigd eu aangetast worden,
zyn, als zy, in de maanden April, Mey, en zelfs Juny,
beginnen zich niet wel te bevinden , zich loom, zwaar in
armen en beenen, ligt vermoeid , machteloos en huiverig
gevoelen , een tegenzin in het Beten, en een beflagen drongen tong krygen , vervolgens zeer dorstig , heet en koortIg
worden, pynen in de ledemaaten, plaatfelyke pynen, en
hoofdpyn, gewaar worden , of beginnen geduutig en zwaar
te hoesten, pyn op de borst, pynelyke Ileeken in de zy, en
eene bezwaarde of pynelyke ademhaaling l,rygen, in welke
gevallen dc pols doorgaans ook vol, 'hard, gefpannen en
rad is.
V. En dat zy door de Najaars - Ziekten, Art. 1. byzonder door Rot - en Galkoortfen , gedreigd en aangetast worden, kunnen zy weeten, wanneer zy, in de maanden July,
Augustus,' en zelfs September, zich ongefteld gevoelen,
lusteloos , machteloos , zwaar in het hoofd , en pynelvk in
de lendenen en keien worden , vervolgens een vuil beflagen
tong, leelyken. of, bitteren finaak in den mond, weinig of
geen eetlust een ongexustep Heap, geduurige httivexing on^,
Yy
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door ongewoone hitte vervangen, en zwaare hoofdpyn, en
eiudelyk 'I'usfchenpoozen:le of aflaatende Koorttén krygen,
gepaard met oprispingen, benaauwdheid voor het hart,
walgingen en brdaktugen van galttollèu, en flinkendc, rottige , gist ige afgingen , en gemeenlyk niet eene kleine
zwakke, r.^dide pols. Doch de beíinettelyke Roodeloop
doet zich onderkennen, dor geduurigen afgang van dunne,
flymige, llinken.ie, gistende en eindelyk bloedige ílofen,
niet geweldige krimpingen en pynen in den buik, en hevige
perfugen op den afgang en het water, voorafgegaan van
en gepaard met walging, braakingen, groote opblaazing
van maag en darmen, geweldige benaauwdheden, koude
rillingen , pyn in de lenden en een groot verlies van krachten.
VI. De voorbehoedmiddelen zyn algemeene en byzondere.
Het eerfile algemeene voorbehoedmiddel is, volgens Art.
II. en III., de fpoedige ontlasting van het water.
VIL Het tweede algemeen behoedmiddel is , dat de arme bewooners der overftroomde Landen, terltond en zoo
veel mogelyk is, verzorgd worden van vuur, kleederen,
voedfel en andere noodige behoeften, en dat hunne geleden
verliezen , zoo veel en zoo dra doenlyk is , vergoed worden , ten einde hen dus te behoeden tegen de fchadelyke
aandoeningen van koude, vochtigheid en ongemakken, en
tegen de verderfelyke uitwerkingen van armoede, droefgeestigheid en wanhoop.
VIII. Het derde algemeene behoedmiddel beflaat in de
zorge en orders der Regeeringen van de byzondere Plaatfen
en Dillrieten, die door de Ilrengfle bevelen, en het naauwkeurig(te toeverzicht, moeten zorgen, dat men de flyk en
modder van de wegen en tiraaten wegruime, ten fpoedigile
de kelders uitpompe, de huizen en fchuuren reinige en
doorluchten, en vuurera te branden, wel drooge, de lyken
en krengen ter[tond en diep begraave , en de graven van
Kerken en Kerkhoven wel nazien en verzorgen.
Maar vooral zal het in dc heete zomermaanden , noodig
zyn, (lat zy ordonneexen alle rottendé planten , broejende
hoppen en bergen van graangewasfen, hooy en flroo, en
alle hinkende vuilnis- en mesthoopen weg te ruimen, de
fnodderpoelen, gootei en fecrecten te zuiveren, het water in tochten en flooten door het in- en uitlaatei van
verseb water en door het naalen der molens in beweeging
te houden, de Ingezetenen van goed water om te drinken
te voorzien, de dampige en bedorven lucht uit de Gehuchten , \Voorringen, Schuuren, enz. doorluchten, en door het
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branden van groote vuuren te verdryven , en zoo min als
het zyn kan de boomen te inoeijen , en het gras en andere
gewasfen af te maaijen ; vermits de nieuwe ontdekkingen
geleerd hebben , dat alle groeijeude boomen en plantgewaslen een verwonderlyk vermogen bezitten, om de lucht of
dampkring van fchadelyke en rottige dampen te zuiveren,
en voor het leeven van menichen en dieren gezond en heil
te inaaken.
-zam
IX. De byzondere voorbehoedmiddelen zyn de zi lke,
welke ieder Ingezeten voor zich en de zyne behoort iii
liet werk te (}ellen, om de gemelde Ziekten te voorkomen.
Tot dit einde dienen zy ieder in het byzonder
zorg te draagen , dat zy geene belette uitwaasfeming krygen, welke eene van de gemeenlle aanleidende oor r naken
is van de Herfst- of Najaarsziekten ; en hier om toeten
zy (,00r dek, kleeding en vuur, zich tegen vochtigheid
en koude belchermen , geen natte klcederen aanhouden,
op geene vochtige gronden of plaatzen zich te flaapen leggen , zich dikwyls - reinigen en verfchoonen , de koude
ochtend- en avondhicht vermyden, niet te flerk noch te
aanhoudend werken , verhit of bezweet zynde vooral zich
voor koude wagten , en als dan ook geene koude dranken
gebruiken, maatig eeten en drinken, en zich van alle ongeregeldheden onthouden.
X. De verdere behoed- en geneesmiddelen, zyn min of
meer onderfcheiden , naar den verfchillenden aart der Vooren Najaarsziekten. Art. I.
Zy die in de Lente en het begin van den Zomer de
teekenen van Art. IV. in zich gewaar worden, en vooral
wanneer zy zwaar en aanhoudend hoesten, pyn op de
borst, of eene pynelyke Reek in de zy, eene bezwaarde
ademhaaling, of hevige pynen in byzondere deelen, of in
het hoofd, krygen, behooren:
i. Zich terflond eene ruime aderlaating te hiaten doen,
van 6 tot so oncen bloeds, naar gelang van den ouderdom, krachten en v^lhloedigheid; en het bloed ontí'oken
zynde, en na de aderlaating geene genoegzaame en aan
hoest, pyn, enz. verkrygen--houdenvrligta
de, dezelve tot twee-drie- ja viermaalen te herhaalen.
2. Een goed en vérkoelend buikzuiverend middel in te
neemen , als een Once (dat is twee Lot) L ngelscli Zout, of
Glr uber's Zout, of Cremor Tartan, -- of drie dragmen
(dat is drie vierendeel loots) Senebladen getrokken als
thee; of twee onsen Tamarinde of ltlanna met twee dragmen
,

670

RAADGEEVINGEN.

men Senebladen, gekookt of getrokken op een halve pint
water, daarna doorgegooten , en één of twee dragmen t,.nge s Zooi, , of Cremor Ta taxi 'er by gedaan, en met wat
Suiker of Stroop zoet gemaakt; en 'er alle noren een Theekop van gedronken ; of één dragme Poeder van Rhabarber, in eens ingenomen; hoewel ik de voorkeur aan de
Aan Kindeeerstgemelde purgeermiddelen geeve.
ren moet men kleener giften geeven.
3. Zich voor eenigen tyd te onthouden van alle .dier
spek , vleesch en visch , foupe, kaas en-lykefpzn,va
eijeren , gelyk ook van fpeceryen; en meest kaarnemelk,
ryst, grutten, groenlens, en vruchten te eeten.
4 Geen íferke dranken, wyn, nog oud bier te drinken,.
maar liever kaarnemelk met warm 'water en zuiker, of
zoete wey, of warm water met 'een lepel azyn en wat
Suiker. op ieder pint; of gertle water met citroenfap en zuiker; of wel een Drank uit een handvol
Vlierbloemen, getrokken op twee pinten kookend water,
en daar by gedaan twee oncen Honig en anderhalve oncen goeden Azyn, die in dit geval zeer heilzaam is; en
waar by men ook met nut een of twee dragmen Salpeter
doen kan.
5. Een Spaanrche Vlieg op de borst, zyde, of andere
plaatfen te leggen, daar de pyn zich bepaalt, wanneer
zy, in weerwil van de aderlaatingen, enz. blyft aanhouden.
6. Des avonds of tweemaal daags een half uur met de
heenen in warm 'water mèt zout te zitten, en twee oncen
Conl'erf van Vlier in te neemen.
7. Voor eenige dagen, of tot zoo lang men zich wel
bevindt, van den arbeid af te ftaan, rust en gemak te
neemen, en zich voor koude en natte lucht te wagten.
8. Eindelyk hert eld zynde, niet te fpoedig zwaar te
werken, niet teritond zwaare fpyzen of veel te eeten, of
flerke dranken enz., te drinken, en de avond- en ochtend- lucht voor eerst te vermyden , en voorts alle de
voerzorgen van Art. IX. in acht te neemen.
XL Om tegen de Najaars Ziekten. Art. I. zich te behoeden, moeten zy, welke in de maanden july en Augustus nog gezond zyn.
1. Zich gedraagen naar alle de voorzorgen Art IX. aan
-gewzn.
2. Niet veel vleesch, noch visch of andere rotbaare
Çpyzen, en vooral geene bedorven, of befchi'mmelde kost
ee'
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éeten, t oeh kwaad water drinken , maar, meest groenten ,
Type vruchten; . grutten, ryst , geerst, kaarnemelk, goed
bier, en allerley zuuren eeten en drinken.
3. Tot een Voorbehoedmiddel dagelyks gebruiken één
Tof twee romers bittere Genever, - of twee of drie ey,
erlepels met koud , water of witte wyn ; van één once
Tinctuur van Kina, met twee dragmen van het Elixir Vi.
trioli; — of twee, romers van Kina en andere-bittert
Kruiden óp witten wyn getrokken.
4• Nu en dan, uit voorzorg een van de verkoelende, Pur,
geermiddelen Art. X. No. 2. in te. neemen.
XII. Doch zy , die , in het laatst van den . Zomer of
het begin !van den Herfst , reeds eenige waarfchuwet7de
,teekenen Art. V., van de Najaarsziekten, byzonder. vare dé
-tusfchenpoQzende, afiaatende, en vooral van de Gal- it
Rotkoortfen, -in„ zich befpeuréln, of aanvanklyk 'er van
;aangeta t vvorde.n, 'en zoodra zy walgingen en braakingen
krygen, mgeten,
i.- Terftopd een braakmiddel inneemen , uit een of twee
fl rupels, Braakworted, (Radix Tpecacuanhce) gemengd niet
koud water; — of uit twee dragmen grof Poeder van
.denzelfden ,wortel getrokken als thee, en 'er alle uuren
eet1. t1aeekopje vol, vaal gedronken; of uit één grein
Braakwynfieen (Tartarus Erneticus) - gefinolten in eeni bier,
glas .koud water, en zoo eene gift alle half uuren ge& ruiy
ken, tot men genoegzaam braakt; -- en onder het hr.aa<
ken veel la3uw*-water, of thee van Kamillebloernen, dri e
keit -- — ,doch,, ta -dat ,het, bracken ophoudt, koud enkél
water, of Gerftewafier, net Citroenfap of Azyn; of,tkaan.
i3e..Vteilc, wey, ligt bier en mol; en deze moeten ook de
gewoone dranken zyn.
g : . Daarna een, van de Purgeermiddelen Art. X. Nn., 2,
inneemen; en dit twee, drie, vier enz, dagen na den atr^íeren of met . tusfciwenpoozingen •doen, naar gelang de
.krachten en omf andigheden het toelaaten ; — doch men
moet met het braaken niet te fchielyk i te geweldig -te
werk gaan, vooral niet in de Rotkoortfen, om dat in deze -de leevenskra€hterr dikwyls geweluig verzwakt en als
;

uitgedoofd zyn.

3. Na deze' ontlastmiddelen genoeg• gebruikt te hebben,
dat i wanneer de walgingen en brankingen ophcuue.n -;
de afgangen niet meer zoo rottig en ílinkend zvn, de tong
vochtig en fchoon wordt, of zoo dra men bemerkt , dat
dei koorts te hevig en de lyder te zwak word, of kwaadnar-
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aartige en gevaarlyke toevallen krygt, wezenloosheid, ylhoofdigueid, hik, of sluiptrekkingen, dan ter€lond overgaan tot het gebruik van de Kina, met 'er alle uuren een
half dragma in poeder van in te neewen; -- of 'er
anderhalf once van in - een pint water te verkooken • tot
op een halve pint, en 'er dan by te doen eenige druppels
Geest van Vitriool (Spiritus hitrioli en wat zuiker of
froop; en 'er alle vuren een theekop- vol koud van te gem
bruiken. • Het is best de Kma in te geeveit in ''Je
tusfchenpoozingen of tusfchen de verlíe€fingeu van de
Koorts; maar als de toevallen dringende zyn', moet men
ze door de gautfche Koorts heen gebruiken. • • By
gebrek van ze te kunnen inneemen , is het- nuttig en nbodig het afkookzel 'er van by wyze van een klylleer toe te
dienen. Men bemerkt dat zy goede uitwerking
doet, als de Koorts en toevallen verminderen , en de tong
vochtig word en begint te fcheiden; en 'als dan stoet men
'er onafgebroken mede voortgaan ten einde toe.
4. Een of meer Spaanfche- Vlieger in den nek en aan
de beenen leggen, wanneer de gevaarlyke toevallen, No. 3.
gemeld, hevig en aanhoudende zyn.
5. Voorts alle de raadgeevingen in acht neemen, Art.
X. No. 3', 4, 6, 7, 8. aangewezen; goo om fpoedig te
herftellen, als om niet op nieuw weder in dezelfde ziekten te ftorten; het gene ligtclylc gebeurt, zoo men zich
te fchielyk in zwaare vleesch- of vischfpyzen, of in te
veel op eenemaal te eeten, te buiten gaat; terwyl men -om
de wederinitorting te ontgaan wel zal doen met nog een
tyd lang de Kina voort te gebruiken.
XI€1. Tegen den Roodenloop, zoo wel als tegen den
Buikloop en liet Bort, behoedt men zich :
t. Door dezelfde raadgeevingen van Art. XI. op te
volgen.
2. Door hen, welke van deze ziekte aangetast zyn, wanneer men 'er niet by tuoodig heeft, en alles wat van dezeI
ve komt, zorgvuldig te fchuwen.
3. Door zich en de zieken, wanneer men dezelve oppas.
fen en 'er mede omgaan moet dikwyls te verfchoonen en
rein te houden, met water en azyn te wasfen en den mond
te (poelen, derzelver adem en uitwaasfemingen zoo veel
mogelyk is te ontwyken, en hunne bedden en vertrekken
geduurig te luchten en met azyn te fprengen, 't welk beter
is dan het rooken met azyn.
4. Door by de excrementen, terlbónd, noodra zy ointlast
zyn ,
-

;
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zyn, veel azyn te gieten, dat ook goed is in de Secreeten,
en vervolgens dezelve fchielyk en verre weg te doen.
XIV. Edoch zy, welke uit de teekenen Art. V. befpeuren , dat zy door den Roodenloop gedreigd of aangetast
worden, moeten :
r. Byaldien zy een volle of ook een ingetrokken pols
hebben, en over zwaare pynen in het hoofd, buik en lenden klaagen, zich terftond eene ruime aderlaating laaten
doen, en het bloed ontf'n ken zynde , en die toevallen aan 4
houdende, dezelve, naar gelang der krachten , herhaalen;
want , íehoon deze ziekte , vooral wanneer zy.eenige dagen
geduurd heeft, eene wezeulyke Rotziekte is, gaat zy niet
zelden in het begin gepaard niet ontileel,ing in de ingewanden; gelyk ook fomtyds de Gal- en Rotkoortzen in het begin van ontf eeking in het bloed vergezeld zyu; wanneer
eene aderlaating 'er ook nuttig in is.
,. Na de aderlaating, of zoo deeze niet noodig is, terRond braakmiddelen inneemen, op dezelfde wyze als in
Art. )II. No. I. is aangewezen.
3. Daarna, of wel den volgenden dag, een van de ver
Purgeermiddelen van Art. X. N. 2; en dit alle-koelnd
dagen of om den anderen dag herhaalen, tot de afgangen
verbeteren en dè toevallen verminderen. — Veele gebruiken hier toe tert'nmd ' de Rhnbarber; doch, om redenen te
breed hier te melden , raade ik deze liever in het vervolg,
of wel op het laatst der ziekte, en dan in poeder of aI etroltken met een weinig potasch of wynfleen -zout, (Sal
Tartan) in gemeen water, met bydoening van kaneel.water
en .Syrupus Diacodii.
Men moet van deze geneeswyze N. i, 2 en 3 zich bedienen , of fchoon de ziekte alreeds eenige dagen oud ware.
4. Geduurende het Purgeeren, veel drinken Gerlle of
Rystwater, Wey, Amandelmelk met Arabifche Gom, en
dun 1-loendernat met Ryst geknokt; en niet eeten als Brooden Moempappen, of dunne Ryst met wat Wyn, doch geen
Melkfpvs hoe genaamd.
6. Als de perfinren tot afgang zeer groot en pynélyk
zyn, dikw\ls een klyfleer haten zetter, nit een Afkookzet
van Zemelen • of van L^'nzaacd , of van Arabifche Goni , of
van Althea. 1alva en Kamille -Ploemen , met bydoening
van een weiniti iaudani.rn liquidnern cyrFN"AMI.
7. Wanneer de ziekte 8 , ro of i2 dagen Geduurd heeft,
de in,-ewanden gezuiverd en de afg ogen verbeterd zyn, en
echter de buikpynen blyven aanhouden , 's avonds een pvnflii-
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ítillend middel inuèemen., van 2O tot 30 of 4o Druppels van
het Laudanum Liquidum SYne vUAAII, of een once Syrup.
Paper. Albi, of Syrup. Diacodii. Edoch in het
begin en do hevigheid der ziekte raade ik geene pynl}illende noch floppende of famentrekkende middelen, zoo min
als fíerke purgeermiddelen toe te dienen; vermits zy 'er
even zoo verderfelyk in zyn , als verre de meeste Iiwakzalverachtige middelen, die onkundigen gewoonlyk tegen deze ziekte aanpryzen.
Van alle de hier en voorens opgegeeven middelen, moet
de gift in kinderen, naar geraden den ouderdom, verminderd worden.
8. Voorts alle de Raadgeeviiigen van Art. X. No. 3, 4,
6, 7. en 8 Opvolgen en na de her[Ielling , tot verilerking
der ingewanden, eenigen tyd lang de Kina gebruiken , - op
die wyze als Art XII. No: 3, is aangewezen, of getrokken
op Rhynfchen of Witten Wyn. De buikloop en Bort worden genoegzaam door dezelfde middelen gèneezen.
XV. Eindelyk, byaldien men in de gemelde ziekten door
de aangewezene middelen niet .naar wensch (laagt, zoo de
ziekte onder het gebruik derzelve erger word, zoo'er vreemde toevallen. bykonren , 'waarvan men de behandeling zicli
nier toeverti&ouwt; en zelfs zander dit en in alle gevallen,
waar in de ziekte zorgelyk en gevaarlyk zich opdoet, is liet
zaadzaamst, wanneer men eenigzins in de mogelykheid is,
dat men' een bèkwáatnen Geneesheer of Heelmeester by
'zich laat roepen. Daar zyn 'er, vertrouwe ik, geene.,
zoo her hun ^doenlyk is, niet gaarne en zelfs zonder
belooning, eenigen tyd en moeite zullen willen befteeden
oni hunne evenrnenfchen uit gevaar te redden en in: het•
leeven te behouden.' Maar, zulks doende, moet
'men zich met een vólkomen vertrouwen en geheel aan deszelfs raad en behandeling overgeeven, zonder eenigzins wyzer te willen zyn, en zelfs met ter_ zyde flelling van alles
wat ik hier heb aangeraadcn; hoefvel ik my verbeelde, dat
'er geen.kundig en ervaren Geneesheer is, wiensvoorfchriften en behandeling van de aangewezene in wezen zullen
$erfchillen; maar daar kunnen in de ziekte toevallen ziclx
Opdoen, of onilTandigheden in famenloopen, welke eene
veifchillende handelwyze en andere geneesmiddelen vorderen, waar van men de redenen den lyder of de omnI'candersr
dikwyls niet kan doen begrypen.
Zr-
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Vervolging loopt biet alleen tegens een gezonde faatAlle
kundeaan: maar die geen, welke ze gebied, benadeelt zich-'
zelven. Daarenboven kunnen 's menfchen begrippen wel geleid,
maar willen niet gedwongen, worden. -- Wat zyn alle
pogingen, omtrent onzen Evenmensch , indien zy deszelfs geluk
niet bedoelen? Dan, wie heeft ooit gehoord, dat dwang iemands geluk kan uitbreiden, of dat Bene gedwonge beloofsbelydenis oprechte menfchen maakt.
Het zou een bewys van dwaasheid zyn alles te willen ontken.
nen , waarvan men de grondoorzaken niet duidelyk weet.
Want het verfchil is groot , de grondoorzaak van iets niet te
zien niet het bellaan daar van onmogelyk te Rellen.
Het oog van den Mensch, fehoon een der kleinf}e leden
van het Lighaam ,.is nochtans van zo eenen edelen aart, en
door den Almagtigen hand des Groten Scheppers aller kun
gevormd , en zo toegerigt, dat het grote en kleine zaken -ftigs ,
duizend en duizend dingen, van malkanderen kan onderichei.
den, zonder die onderëen te vermengen. Voorwaar een
groot en edel vermogen, dat de kenmerken draagt van enen
Oneindigen, Almagtigen en Alwyzen Werkmeester. Dan
welk een Volmaakt, welk een Oneindig Wezen moet dat zyn,
het welk door eene enkele daad allen cie gefchapen Wezens
te gelyk doorziet, onderfcheid en bewerkt.
Wat zou men voegelyker kunnen antwoorden, als een
Godlochenaar vroeg: „ Waarom gelooft gy dat 'er een God
zy, dien gy 'erkent, en eerbiedigt als den Almagtigen Schepper van Hemel en van Aarde" Om dat al wat ik in de Wacreld ontdek, zodanig bevinde te bellaan, dat het niet volfirekt
noodzakelyk is, dat liet op eene andere wyze kan, en geheel
zou kunnen niet, b+eftaan : --- ten anderen om dat het Wondergebouw het Geheelal, het groot, het kunftig Waereldgeh el niet van zichzelven kan zyn, maar ene Oneindige, Almagtige, en Alwyze Oorzaak tot zynen Formeerder moet hebben, naardemaal de onbepaalde Magt, en Oneindige Wysheid
van den Alvérmogenden Bouwheer, allerwegen klaar en helder fchitterend uitblinkt.
Eene gepaste vrymoedigheid, in de verkering en gefprekken,
is eene goede wellevenheid. Maar ongepast vrymoedig, maakt
iemand onbefchoft.
De Dood is aller Stervelingen lot, het einde aller dingen,
.-- de beflisfter van alle zaken. Gelukkig Hy, voor
wien de Dood is de Overbrenger in een altyd Zalig Leven.
C. •V.. D., G.
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l700RNAAMSTE BYZONDERHEDEN,
In de Tweede Stukken des Vyfden en Zesden Deels.
(V en VI dienen ter aanduiding van het Vde en Vlde Deel.)
A.
van den) te werk gegaan zyn
4anbidding op een fchoonen met de Maanjaaren, V. 388
Lomer Avond V.
377 Alpen, (Hoogte der) en omlig209
4anfpraak des Markgraaven van gende Plaatzen. VI.
Baden Durlach by het af- ALSALEH , Gefchiedenis van dien
fchaffen van eenige Slaafiche deugdzaamen , gelukkigen ,
I)ienften en Belastingen in zyn en in ongenade vervallen Ho313
254 veling, VI. ,
Markgraaffchap, VI.
4ardbeevingen (Verflag van de 14luin, (Nut van den) in langLugtsgefteldheden, diezwaa- duurige Colykpynen. V. 145
het middel om ftinkend
re) doorgaans voorgaan en
volgen, V.
635 Water ras drinkbaar en aan(Gefchiedkundig verslag genaam te manken, V. 440
maaktdat flappe en flinken.
van de voornaamfte) op Siclie, V.
304 deVischgezonderwordt,V.44r
inwendig met zeer veel
.Aarde, (Aanmerkingen over de
Gemeenfehap der) niet den baat gebruikt, in verfeheide
Aid.
Dampkring, VI.
305 gevallen, V..
Acteur. (De halfgefchooren) VI. America, hoogte der Bergen in
205
461 dat Werelddeel, VI.
(Welk Schilderfehrift de
Agnus Dei, welk eene bygeloovige kragt daar aan toege- Indiaanen in Noord -) gebrul6o3
fchreeven , VI.
614 ken, VI.
.Afleider. (Geltlkkige uitwerking Amptenaaren (Hooge en Iaage)
van den) te Doesburg, V. 389 elk in hunnen kring befchouwd, V.
650
,Afzettiïtg eener Vrouwe Borst
berigt hier van, VI.
too Amf erdam, (Aanmerkingen over
4lcyorn der ouden , dezelfde het getal der Inwoonderen te)
als 'onze rs- vogel; • VI. 332 V , 62. Min gezond dan
-4lcyonici welke Dagen dus Haarlem, 64. Reden, waargeheeten ; VI.
33 1 333 om de ongezonde dampen
(Verflag van een op- daar al het nadeel niet doen,
41o1
merkenswaardig verfchynzel 't welk men van dezelve
156 fchynt te rnoeten vagten, 65.
in de vaste Star) VI.
Almanak (Hoe de Verbeteraars Nadere aanmerkingen over 't
ge„
Vy z
,-

-

,

,

;

,

-

,
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getal der Inwoonderen; over van de ongezonde Lugt op)
de gezondheid dier Stad, met V.
69 , 247
betrekking tot andere Ste- Bedenkingen, (Zedelyke) V.. 42,
alHerfstziekten
den en de
272, 519, 652
daar.
VI. 145, 229, 559,
335
AMURATH, Turksch Keizer; zyn
657,674
gedrag omtrent uLAnrst,aos, Beenderen (Onverbrande) wor664 den 'er van verbrande Lyken
V 1.
dneurisma fpurium zie Slag- gevonden, VI.
214
ader-breuk.
Beer, (De) Aap en Big. Een
Axn*A Het Tvdperk der Regee- Fabel, V.
g75
tinge van Koning-in) by de En- Begliards of Beguards. Zie Begetlehen als de Eeuw van Au- glzines.
cuSTUS, ten opzigte ,vaan de Beghines
hunne dwaaze beGeleerdenaangemerkt,V. grippen, VI.
660
93. Schets van dit Tydperk, Bekken (Over de nauwheid van
Aid. het) in zommige Vrouwen;
dnnamoke
verrígtingen van hoe in die gevallen te han coox op dit Eiland, VÏ. 593 delen, VI.
472
14ras. (Natuurlyke Historie van Bergen (Vergelykende Tatel
de) Derzelver woonplaats , van de voornaam te)in de
V, to. Soorten en kenteer- oude en nieuwe Wereld,Vl.
ken.
t r 205. In America,, ald.. In
(Roode) Grootte, Pluinta- Frankryk 206. Der Alpen,
cdie, V. It. Leevenswyze, Zog. Waarneemingen daar
12. Nesten en Voortteeling,
21 t
over.
14. Zonderlinge wyze der BERTSAM, (JorN) belbhryving
Wilden om ze te vangen, iS. van her Charabler , de Huis Aan de vallendeziekte onder- houdingen de Leevenswyze,
worpen.
r 6, van den Americaanfehen Kruid(tierigt ,wegens de Blaau- kundigen en Wysgeer , V.
we, Groene en Zwarte) V.
262 , 309
r6, 17 Befpiegeling, in Rede van Ze Attrítie of Verflagenheid; en delykeDeugd gefield, VI. 617
Contritie of Verbryzelling Blixem welke Roomen men
gevoelens der Roomi'che Ker- agt dat door denzelven niet
ke daar over , VI,
664 getroffen worden, VI. 300
Avondmaal hoe onbehoorlyk Het tegendeel hier van aan veel door de Christenen daar geweezen, 301. Lichaamen,
ingefteld, VI.
612 door den Blixem getroffen ,
B.
niet vry van bederving,. Aid.
.Baden Durlacla
(Aanrpraak Bloedzus,'er , hoe dit Dier in
des Markgraafs van) ter ge- cle Heilige Bladeren inkomt,
,

;

,

,

,

-

,

,

,

;

,

,

,

legenheid van het afléhafl'en V.
eeniger Slaaffiche Dienoen en Bloemen,

,

570

middel om dezelve
Belastingen in dit Markgraaf- langen tyd te bewaaren, V.t55
Ichap, Vi.
254 (Over den Smaak in 't
Jaatavia (Over den oor(prong
460
aankweeken van) V.
Blyk,

Y Z E R.
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C.
Blykbaarheden van liet EuangeCachelotten
(Brief over één
lie. Zie Euangel;e.
en dertig) op de kust van
Bohon Upas een Vergif-boom
op 't Eiland Java, zo gehee- Neder -Bretagne op 't ftrand
,

-

,

ten. Weinig bekendheid van geworpen, VI.
339
goede uitwerking
denzelven, VI. 286. Verhaal Campher
van de wyze op welke het van dezelve , in een verouVergift uit deeze Boom ge- derden Rheumatismus,V.IO¢
haald wordt, 288. Proeven Cantate ter viering van Cecimet de Gom van den Bohon' ha, VI.
607
293 Capiteinfchap op de O.orlogf heUpas genomen.
BOLINGBROKE , zyn Character,
pen , hoe bezwaarlyk een
als Gefchiedfchryver , opge- post, VI.
.136
maakt,en met dat van nu- CATO omhelst de begrippen der
ME vergeleeken, V.
504 Stoic ynen, van welk een uitBoter
(Over de gezond- of werking op zyn Character,
ongezondheid van) VI. 625 V .
442
Borst, (Berigt wegens de Af CELAMON. Een Vertelzel, V. 220
zetting vaneenVrouwe)VI. too Charatlers der Volken , Proeve
Braafheid, edelmoedig beloond • over derzelver veranderingen,
426 en de oorzaaken waar uit ze
V.
Braaknooten. Zie Ncx Vemica.
ontftaan , V.
84
Braak -wynfleen
(Proeven en China, (De Volkrykheid van)
Waarneemingen omtrent de) doorgaans veel te groot opBereiding van denzelven, VI., gegeeven, V. 17. Vereelee419. Verbeterende aanmer- ken met die onzer Geweskingen op deeze bereid',ne. 575 ten, 19. Met die va Frank20
Breuken, (Arm- en Been-) berigt ryk en Duitschland.
van een Man die verfcheide
(Verfiag van de 7ooden
deezer agtereenvolgende on- in) gevonden, V.
93
derging, V1.
154 Chokolade, aanmerkingen over
Brihuega (Mevrouw DE MU- het gebruik van deezen Dral.,
cie, oorzaak van het innee- VI.
625
men van) VI.
605 Christen. (Gedagten van eet
Broeders en Zusters van den flervenden) Dichtiukje,V.178
Vr yen Geest hunne dwee- Christendom, welke voordeelen
66o het Europa aanbrengt, V. 409
pende begrippen, VI.
Brood op zichzelven geen ligt- -.—.- ... (De beginzels van het
verteerbaar voedzel, VI. 628 waare) moeten . in de H.
Burgen der Wereld en een Heer Schrift alleen gezogt wornaar de Mole tegen elkan- den , VI.
327
652' Christenen, (Gefchiedkundig verder overgef el d, VI.
Byenéeter, Namen van deezen flag van 't geen de) in Rede
Vogel,V. iqi. Wyze van nes- van Zedelyke Deugd , hebtelen , 193. Vliegt niet agter hen zoeken te doen gelden,
611, enz.
uit • van waar dit verkeerde VL
denkbeeld ont(laan is, 194.. CHRISTUS, (De Optianding van)
Pluimadie en gehalte. a11d.l het grondbewys voorde waarYy 3
heid
,

,
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heilzaam worden. V.

386

Blykbaarheden Dampkring (Aanmerkingen o235 , 325.
van deeze Gebeurtenis. 326 ver de gem'eenfchap tusfchen
Cafy, hoe best gebruikt, VI. den) en de Aarde, VI. 305
626,630 Deïsten maaken grooten opgang
CONSTANTINus DE GROOTS ,diens
in Engeland , V. 98. en beCharacter , volgensGIBBON , vorderen de rechte , kennis
38 van de Leer der OpenbaaV.
Contritie Verbryzeling , en At- ringe.
99
tritie Verfagenheid, Leer der Denkbeelden , (Grootfche) uit
Roonajche Kerk deswegen, VI. welke bronnen zy voortko164
664 . men, V.
Coots , (J.) Uittrekzel zyner Deugd, (Gedagten over bcelangReize na den Stillen Oceaan, bozeen onbaatzockende)
VI.
om ontdekkingen in het Noor455
derhalfrond te doen, VI. 399, -- (Gefchiedkundi,g, ver542, 5 8 7.63 8 • nag., van 't geen, de Christe•^---- Breedvoerig verflag van nen, in Rede van Zedelyke)
zyn uiteinde , VI. 497. Be. hebben zoeken te doen gel6ir
rigt van zyn afkomst, 506. den, VI.
Van zyne eerfle vorderingen, D ?UTERON . XVI. 20. Redenvoeald. Character , 507. Welk ring daar over, VI.
4S
een dienst by der Aardryks' Diarrhea , (Eene langduurige)
kunde en der Zeevaard ge- door- Benefterke gifre van
daan hebbe , 5o8. Penning, Kreefrsóogen geneezen,V. 19a
te zyner gedantenis vervaar- Diemensland , be(chryving valt
,digd , en aan wie uitge- deszelfs Inwoonderen , VI.
510 400, 403. Voortbrengzelen,
deed.
'lid.
COPLEY , (GODFRCY) zyne Inftelling om 's f aarlyks een Dieren , van , dprzelver GeheuPrys uit te deelen, VI. 490 gen. Zie Gekei gen.,
Onze zelfverdediging
s Coa, XV. 29. opgehelderd, ,

•

V.

137

en

behoud

onzer

goederen

Cupido, en de Vlietnimphen. geregtigt ons dezelve te, ,doo567 den ; V. 597. Hoe zy op
Dichtj1ukje , V.
elkander aazen , s98.. Iet
D.
ampkring, (Een niet water belang der Dieren zelfs eischt
vervulde) doch met geon dat de Mensch gebruik maarottende uitwaasfemingen be- Ire van derzel +ier voortbreng
als de ,gezondfte voor-. zelen ,ja van hun vleeséh. 599-finet,.
gefield . V. 57-Dievery, hoe zeer de..Iiiwoon-e -met de uitwaasfemingen ders der Friendly ►landen
van Ril taande en flinkende hier toe overhellen, Vi, ,r
wateren vervuld, is , over 't DINARCHON dc .Spartaan ,. en
algemeen , fchadelyk ; doch- zyn Zoon LUT CHrs , VI. 84
kan door tusfchenkomende Doesburg , . (Gelukkig gevolg
om;íkandigheden onfchadelyk, van den Afleider te) op ,den
voor Benige gefIellen zelf llokkentooren, V, 389
'
Do

B
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DOMINICUS , herigt van zyne Draayhals, Naamen van deezen
en
Vogel, VI, 244. Vreemde
Lichaamsgel{rengheden
Boetedoeningen, VI.

620 Houding , aId. Aart, 245•

Dood , hoe zeker , maar zeer Pluimadie , aid. Ge(talte,

vlugtig door den Mensch be- Voedzel, Stem ,246. Voort
waar dezelve huis --fpiegtd,V.Dwylbiug;
geheel voor de Wereld leeft, vest. 247
, Zich `aan dezelve te 'ce- Dranken , welke vcaor de .Ge
Geen zondheid best, VI. 629-t7emàáí=ovérgf,4.
werk van ' 'den Godsdienst DaurKEtt , (I4eevep,.van £na
zich san) van Philad" /eia , die-nmakt,6.Hyflre
met de hoop op een lang grooter en tr]eetder Stáatsleeven. 7 oIpwentelingen .dart' iemand
a.--- (Qm ..ons de gedagten in een honderd en drie jaarig
van d'en) te verleevendigen, 1eeven befchouwde , V. 655
moeten wy dit leeven op den Drieëenheid , hoe door C1.A11KE
rechten prys' fchatterl, V. 45. Cu WUISTON beftreeden, en
Zal zyn Einde in de Een- de gevolgen daar van, V.. 97
wigheid voor,leilen , 48. Goy Drukpers, (De Nederlandfche)
bidden dat . by ons bekwaam by het Grieksch Tooneel vermaake tot de voorbereiding geleeken, VI.
363
52 DuIAwtet,, (Leevensverflag van)
tot de Euwigheid.
(OnderCcheid van den) V1. 23. De dienften door
der Dieren en der Menichen, hem aan den Landbouw, aan
594 de Kunften en Scheepvaart,
V.
3oop , (Hoe onbehoorlyk veel beweezen.
24, enz.
door de CJ r stenen in dein)
E.
612 Egtge000t (Treurend voorbeeld
gefield , VI. :
Door,Jncede der Schiaambeenderrn, . var. Bene tederhartige en
512
hoe en tnet een gelukkigen vergeeflyke) VI.
uitfjag volt,ragt ? yl. 46$, enz. f-gtgenooten .
(Aanmerkingen
,Doortocht, ten Noorden om ,. Wat over de Gelykheid van aart
men daar door eigenlyk te in) VI. 223
verliaan hébbe , in 't verfehil- Eilanden , meermaal omtrent
Tsland ontftaan , -berigt hier
ftuk deswegen, V. 117. Eenige byzondere Natuurkun. van, VI.
585
dige én andere Aanmerkin- ,^lectriciteit, hoe men door deg en, tot' dit [luk betrekke- zelve Eijeren kan doen uit
konden, V. 113-]ykoverwgn,19.O
it Pádt- Op Kust. ys , dat .,,,- ,.- (Hoe men Regen , Yzel,
bier hinder baart, 121. Wel- Sneeuw en Flagel, door,de)
ke Landliunten en Plaatzen vormt, VI. 17
de, meeste hindernisfen, ver- ---- (Middel ons de gewekken.i 60 brooke Verfterkit#gsvlesfen tot
(I otinlogelykheid van de) te hertellen , VI: 396
een) ten Noordwesten naa ----- (Proeve van Groeijing
den Stillen Oceaan , bewee- door de) verwek;, Vi. 511
zen, VI. 432 EmLn, Vi. 227
EnYy 4
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Engeland,(Verfag van den Europa (Befchouwing der tefaat der Geleerdheid en genwoordige geffeldheid van)
Fraaije Letteren in) zints den ten aanzien van den Godstyd van Koningin ANNA,V. 93. dienst veel verbeterd, V. 552.
Schryvers die onder haar ge- Desgelyks ten aanzien van
bloeid hebben, 94. Die on- de Wysbegeerte, 554. Uit der de Vorllen uit den Hui- breiding van Kunften en
ze van Hanover te voorfchyn Weetenfchappen , 555. Verkwamen, 9S, enz. Takken, fyning van Smaak , met dertoen meest beoefend, 96. Ge- zelver gevolgen, 556. Staat
leerdheid beftaat niet meer der Regtsgeleerdheid , 557.
in enkele fchoolvosfery , 10!. Zedekunde , veel beter beDe Oosterfche Letterkunde we- oefend , 558. Staatkunde ,
der ter hand genomen , 102. hoe geuleld , 559. Landbouw
De Proefondervindelyke Wys- en Koophandel aangemoebegeerte voortgezet, ald. De digd, 560. Over de balans
Dichtkunde beoefend , 103. van Europa en de VerbonTreur- en Blyfpel; verande- den, 562. Krygsgefleldheid
ringen daar in voorgevallen, der Mogendheden, 563, enz.
277. Zedekunde , op eene Wyze van Oorlogen zeer
andere wyze behandeld , 279. veranderd,
566
Staatkundige begrippen , op Europeaanen, derzelver gedrag,
een andere leest gefchoeid, by pie Vrouwen der Wilden,
geeft oorzaak tot veele onald. Geleerde Tydfchriftén,
wat zy uitvoerden, 280. Ze- gelegenheden, VI.
402
F.
dekundige Vertoogfchriften ,
282. Staat der Welfpreeken- Franeker, over de gezondheid
of ongezondheid dier Stad,
beid, 293. De Gefchiedkun68
de en Leevensbefchryvingen V.
verbeterd , 284. Woorden- FRANKLIN, (BENJAMIN) zyn geboeken, 285. Romans. 286 ringe afkomst, V. 464. Legt
l PICURUS , het Stelzel zynet zich by het waarneemen zyWysbegeerte opeegeeven ' ner Drukkerye op de ElecVI. 440. Invloed daar van triciteit toe, en wordt buitens op de Zeden der Romeinen, lands beroemd, ald. Ontdekt
aid. CESAR omhelst de be- de gelykaartigheid des Blixgrippen ' van dien Wysgeer, ems met de Electriciteit ,
442 en vindt de Afleiders uit ,
en wat dit uitwerkt.
Euangelie (Op welk eene wy- 465. Wordt Postmeester in
ze CHRISTUS en de Apostelen America onderzoek of by
de Blykbaarheden van het) reeds vroeg de Vryheid van
Oorrpronglyk voorftelden, Vi. America op 't oog gehad
94, 148 hebbe, 466. Verzet zich teEuLe►t (JoAty ALBERT) berlgt gen de Stempelaaren , ald.
131
Onthondt zich als Afgezant
van zyn dood, Vi.
Europa ten aanzien van den van Pen fylvanie in Londen
Godsdienst , Koophandel en 467. Keert te rug, en word
Staatkunde befchouwd,V.4o6. Gevolmagtigde van het Congres
,

,

;

,

,
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men deezer Vogels, V. 294.
Verkeerdheid van den naam

(Hoogte der voor- Geitenmelker , en eenige , annaamfle Bergen in) VI. 206 dere daar aan gegeeven, 295Franfchen , niet altoos van dat Gepastheid van den naam
lustig en vrolyk Character ,Opflokker, ald. Leevenswyze,
als tegenwoordig, V.
84 ald. Een plagt- en Trek'vo--- (Oorzaaken waarom al- gel, waar dezelve gevonden
1e) in Charactertrekken zona wordt , °2e96. Voorttéeling,
elkander gelyken, V.
87 297. Piuimádie en géftalte,
Friendly Eilanden , derzelver 298. Eigenf'chappen der Vomenigte, VI. 58g. Aart der ' gelen van dit geflacht, 299.
Inwoonderen, 590. Zeer tot De ' Europifche ftamt • waarDievery genegen, 591. Hun- fchynlyk van den dmericáanne gehalte , kleur en hou- fchen af.
303
ding.
592 Geluwe , (Eene langduurige)
Friesland , (Getal der Menfchen door het Oleum Recini "geFrankryk ,

in) V.

63

neezen, V1.

57

(Onderfeheide Lugts- Gefchiedfchryvers, (Griekfche en
gefleldheid eeniger voornaa- Roméinfche) by die der Midme Steden in) V.
343 deleeuwen vergeleeken, VI.35
wat gelegenheid Gefchillen , (Godgeleerde) hoe
FURNEAUX ,
--

gegeeven hebbe, dat eenige

veelal gevoerd en van hoe

Nieuw- Zeelanders

van 'zyn weinig beduidenis, VI. 231.
Scheepsvolk vermoordden
Een eenvoudig Christenheeft
VI.
406 met - dezelve niet te maáken.
G.
_ 327
G AUUIUS , (H1zRol . neven) Gezwellen (Langduurige) aan de
Leevensbyzonderheden van Gewrichten, derzelver oordien Hoogleeraar, VL 19. zaaken, VI. 278. GeneeswyZyne Werken , 20, cnz. 7.yn te,28x
23 Gierigaart , (De geftrafte) VI.
Charaéter.
Gea*theid (Over de 'gelyke of
189
ongelyke) der Egtgenooten , Gierigheid, (Aanmerking over

223 de) V.
VI.
17'
Geesfelaars, dolzinnigheid diens Gier - zwaluw. Zie Zwaluw.

621 GOD (Befpiegeling van) als
Aanhangs, VI.
^---- Moe zy in de Vasten Schepper, VI. 367, 415, 464
te Rome te werk gaan , V1.622 GODS Beftaan , Verhandeling
Geheugen(Voorbeelden van het) daar over, V. 477. 'Erworder Dieren, V. 498. Hoe den Menfchen gevonden die
onontbeerlyk voor dezelve, 't zelve lochenen , aid. BSoo. Aart van dit Geheu- wysreden uit de Beweeeing
g en Soi . Zeldzaamé Ver- ontleend , 478. Uit de -eerfchynzels , 502 , 503. Hoe fie Oorzaak; uit het opklimveel verfchillende van het men van het min Volmaakte
503 tot het, Volmaakte ; uit de
Menschlyk Geheugen.
Geitenmelker en Opflakker, naa- Eindoorzaaken, 479, Uit de
geYY 5
,

,
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gebeurlykheid aller dingen
in de wereld, 480. De bewysreden van DESCARTES ,
7.EIBNIT7, Cn WOLFF overWOO-

gen , 48o,48. Uit de Overeenftemming aller Volken
ppgemaakt , 525, Uit het

breuk eens Oostirdievaarders,
van dien naam, V. 6oá ; en
dc Lotgevallen der Schepelingen. 603 , enz,
H.
aanegevegte;t op Sumatra, V.

544

gebruik en de E.indoorzaaken Haarlem,. ;(Aanm.erkingen wealler dingen , aid. T)it de
gebeurlykheid der Wereld,
en de genoeg7,aame Rede.
•

gens, ht =getal der Inwoon-

deren te) V. 62. Gezonder

dan 4mjierdam, 64. Her tt526, enz.
gendeel hier van beweerd. 35?
Godsdienst (Europa ten opzigte Iïzgel , Proeve om dezelve door
van den) bel'chouwd , V. 409. de Electricireit voort tebrenHoe veel in cie iaar(le vyfrig gen, VI. 17-1¢
jaaren verbeterd. 53 , enz.
Zonder tusfchenkomst
s (Christlyke)• waarheid der EieWtriciteit voorrgebras ,
daar van bevestigd, door de Vi. 531
wyze op welke de blykbaar- ^j,^t.LER,' (ALBERT VAN) 2ylle
heden voor den wor- geboorte, opvoeding, vroege
den voorgelleld ,:. VL g3 , geleerdheid , VI. 165. Zug¢
i47. Gegrond 9p, Gebeur,-e- qot de; I}ichtkunst, i66. Rei
nislen , Vi. 235
voortzetting zyner-2en
niet alleen door .Kerk, Studien ,. aid. Zet zich te
lyken verdeedigd, VI. 563 Bern neder; wordt HoogleerInwendige voortreflyk- aar te Gottzragen , 16y. Geeft
. beid van denzelven bewee- zyne Phyfiaiogie in 't licht ,
zgn , Vi. 564, enz. 216. Verdere Schriften., 21'.
G (ftombe. Eene Befpiegeling , Huislyk _leeven , 219. Keert
V. 513 weder , na Bern, aid. Waar
Gramen Osjfragum Norwegicum
daar .door hem be--dighen
Sim. Pauli ; de fabelagtige kleed, 220. Dood , 221.
vertelling daar van weder
Chara er en, Getfalte. 2?2
-fproken,VI.632 HAMITI, geeft, cen voo geld
Gras, (Noorweegsch Beenbreekend) van den waaren riem en
Zie Gramen Osfifragum.
grootheid van den Mensch,
Griekenland, (Oude gefteldheid
V, :677
van het Volk in) VI, 29. Handfchrkften , (Lyst eet)( r
Groeying , (Proeve •van) door zeldzame) ,V.. . 3g
..de Electriciteit verwekt, VI. .Hapace , op dit Eiland wordt
Sri
cooK zeer fiaatlyk ontvanGrootheid der Menfchen onder
gen, Vi. 595. Z*ngen en
welke nuttigheden-fcheidn,
Dansten der Inwoonderen.
Old,
daar in liggen opgef}ooten,
V. 214. Waarom die der Harlingen, over de gezondheid
Vrouwen minder zyn dan of ongezondheid dier Stad,
die der . Mannen. 219 V. 66
Grosvenor, verhaal van 'de Schip- HEAIRNE , verslag van zyne
Rels-

,
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Reistochten , om een Door- RUIME , zyn Character nader
435 ontleedt in eene za m e n
tocht te zoeken , VI.
Heizalf, (Wonderlyke) hoe be- fpraak, tusfchen hem , Lord
red ,

en derzelver uitwer-

HERBERT en MERCURIUS , V.

king, VI.
375
666
I3eerfchappy, (Eigendunklyke) Huivclyk , de onthouding daar
hue verderflyk voor 't Volks- van aangepreezen door het
character, V.
86 Bygeloof, VI,
br6, 618
Held, (Treurzang op den ver- Hutiveiyksplegtigbeden op Suma674 tra, V.
f1aagen) , V.
54^

HENDERSON, (NATEIANAët,) be- HYIBR- ALI -KH41 , de voornaam -

rigt van dien zonderlingen fie trekken zyner Leevensiblan inNoord.Carolina ,V1.557 gefchiedenisien, V. 34. Zylt
.HgRBERT, als Deist, tegen over Character , 38. UitgebreidnumE vereeleeken, V. 687 beid zyner Staaten en Grootdid.
He rfataiekten, (Over de aanlei- te zyner Inkomflen.
dende oorzaaken tot de) V. -- (Nader Leevensberigt
54, 2 3 2 ,334

van) V.

167

Dit fluk onzydig overJ, en I.
384
efuiten, flreeken door deeze
woogen , V.
Orde, bedagt om de Ze-1IOAD4Y , by is aan het -hoofd
der geenen die aan de Let- delyke Deugd. te ondermyteroefeningen in Engeland ee- nen, VI.
66z
nen anderen loopgaven, V. 96 JESUS , van hoe gering -een af.jiond , (Zeldzaam voorbeeld komst, grooter Leeraar dan
van een)- die zyn Meester. eenig Wysgeer, VI. 564. Inredde, V.
, 5oi , 5o2 weridige voortreflykheid zyHonger, (Veele zwakke geftel- ner..Leere in veele opzigten.
Aid. enz.
len hebben een valfehen , VI.
624 Jo ANNEs , VIII. 14. Redenv.
BOOK ,R.) heeft reeds van daar over, VI,
514
Vuurberg
en in de Maan ge -..---- XIX. 34. opgehelderd.
r------

fch even ,

in

den

Jaare

V.288

535 Yooden , (Verfla
LV, VI.
van de) in
g
Hoppe, Naamen deezes Vogels, China gevonden, V. 91. Men
V. 145. Kan getemd wor- treft by hun geene oude Afden, 147- Voedzel en door- fchriften van den Bybel aan.
Aid.
gaande Leevenswyze , 148.
Trekvogel , waar dezelve J OSEPHUS DE II fpeelt een -trotgevonden wordt, 148 , 149. schen Bisfchop een trek, V.9z
Vande Nesten die zy maaken, Italie (Hoe woest de bewoon15o.Voortteeling, 15i.Stem, ders van oud) waren, VI. 30
aid. Lyfsge(lalte,Pluimadie, jtafferfchap, (Hetgevaar van
154 Sentimenteele verbintenisl n
Kuif, 153. Grootte.
aan de) ontdekt, V. 367.
jUME, ('t Character van) als
Gefchiedrehryver opgemaakt,
Door eene Leerzaame Geen met dat van BOLINGgkotcE fchiedenis des nader onder469
50.E rigs,
vergeleken, V.
M

A

.
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K.
Vogel, V. 76. Zyne gedaant_Karntfcl?atka (Reize van) na verwisfeling in een Sperwer
206 wederfprooken, 80. Legt liet
fvfacao, V.
Kanker in zommige gevallen Ey in het nest eens anderen
door Afzetting alleen te ge- Vogels, 8t. Het ruijen gaat
neezen, VI.
107 langzaamer toe dan by ande- des Aangezigts of Huid- re Vogels ald. Worden 's
kanker befchreeven, VI. 524. Winters zomtyds geheel kaal
Wit Rattekruid als een Ge- in holle boomen gevonden;
neesmiddel aangepreezen. old, oorzaak hier van, 82. Heeft
Kerkmuzyk (Voorfiel wegens weinig drifts ter voortteelin_
een verbeterd) voor onze ge, 83. Het wyfje niet
Psalmen, V.
657 verftooten van liefde tot haar
Fetters (Het woord aan de) kroost, ald. is de eenige Voniet te houden, hoe de Leer- gel niet die zyne Eijeren niet
!telling der Roomfchen , VI. uitbroedt, 84. De Koekkoek
665 tegen veele befchuldigen ver664.
Kina (Nut van de) met den deedigd, io6. Van onverSpiritus.Vitrioli, in den Scor- fchilligheid ten opzigte van
329 de jongen veygefprooken ,
but , VI.
_-.— (Aanmerkingen over twee 107. Over den Zang, deeze
Poorten van) onlangs ontdekt is niet altoos dezelfde, 107.
in den omtrek van Santa -fe, Over het Paaren , ald. 't Gein, Zuid America, V. 483. drag der jongen in het
Onderfcheide foorten van Ki- vreemde nest, 109. Voedzel,
na opgegeeven ald. Waar men ald. Behoort tot de Trekvode beste vindt, en in welke gels, ito. Hoe men ze op.
Landen men ze alleen aan- kweekt, zy kunnen op de
treft, 484. 485. Die uit San- . jagt afgerigt worden, iri.
ta fe onderzogt', 486. De Zeer algemeen in de Oude
Wereld verfpreid , ald. Leeroode goed de witte 11t bevonden.488 venswyze Pluimadie.
112
Kind (Het) en de Vader. Eene Kolykpynen, (Nut van dq&Aluin
Vertelling van, het jaar 1783, in) V.
145
175 Koophandel (Europa ten opzig
V.
Kinderen,' (Het van buiten lee- te van den) befchouwd, V.
ren der) zo verwerplyk niet 41 r. Welke voordeelen deals zommi.gen het willen doen zelve aan dit Werelddeel
voorkomen , V. 423. Aange- heeft toegebragt, ald. Verandepreezen • en dc wyze hoe ringen daarin, in den laatlien
561
het gefchieden moet, ont- tyd, V.
426 Koopman, (De Regtvaardige en
vouwd, 424.
-- Hoe zy op Sumatra Edelmoedige) V1.
321
behandeld worden, V. 544 Koraalbedding, (Zeldzaame) op
Keef, , (Schilderagtig Togtje Paimerflons Eiland waargeOio nomen, VI.
van Nymegen na) VI.
588
Koe,'koek, vreemde vertelzeltjes Koraalen • hoe het bykonit dat
en Fabelen wegens doezen ze in dc begraafplaatzen der
Ou1
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't zelve baart grocte verandc rin; in de Staatkunde van
Europa, V.
414
Kraan.00gen Zie Nux Poetica.
Kraanvogel, Namen, VI. 576. Leeuw (De) en de Vos. Eene
yr
Verre Tochten, ald. Van der- Fake!, VI.
zeteer liryd tegen de Pigvneen, Leeziwaarden, over de gezond 577. Deeze Fabel verklaard, of'ongezondheid dier Stad V.67
ald. Hun vlugt en reistoch• Legers (Talryke ilandhoudende)
ten, 578. Hunne waakzaam- veiminderen de bevolking
beid, 579.Welken weg zy grootiyks, V. 564. Welk,
houden, ald. Hoe ze gevan- voordeel zy aanbrengen. 565
gen worden, 581. Voedzel Lelien (De) en Roozen eene
132
en Pluimadie, ald. Witte Oude Historie, V.
Kraanvogels, 582. Algemeen Letterkunde en Geleerdheid in
over den A reikloot ver- Engeland. Zie Engeland.
fpreid, 583
De Oostindi- Lichaarnen, (Proeve over de
Jcice aan de Europfchen ge- hoetrrootheid der Menschly_
lyk, ald. Over den japan-, ke) V.
214
fchen Kraanvogel.
58$ Lichaarnsplaageryen
in Rede
Ereefts oogera (Een fterke gifte van Zedelyke Deugd, gevan) geneest eene Iangduu- field, VI.
626
rige Diarrhea, V.
190 Lipari Eilanden, welk een naam
Kruis (Het Teken van het) zy voortyds gedraagen heb_
hoe onder de Christenen in- ben, V. 585. Reize dergevoerd, en "welk eene by- waards, ald. Befchryving van
geloovige kragt daar aan toe- het Eiland Lipari zelve, 591.
gekend, VI.
613 Aanmerkingen over deeze
Kunst en Natuur, tegen elkander
Eilanden en derzelver oorvergeleeken, V.
124
(prong.
594
Kunstbedillers , (De befchaamd- Lucht, doet op den Berg Ma323 caluba in Sicil-a dezelfde uitgemaakte) V.
werking als het Vuur in de
L:
and (Vrugtbaar- ofOnvrugt- Brandende Bergen, en verba4rheid vaan een) welk oorzaakt een Legt Vulcaan,
Bene uitwerking dezelve heb - VI.
388
be 'op het Character der In- Lugtbollen (Nieuwe manier om)
woonderen, VI. 119, enz. met konst-lugt te vullen,
Landbouw, hoc veelal in Euro- VI.
129
(Ontwerp van een ni j d560
pa aangemoedigd, V.
Landman. (De edelmoedij.e) del om de) naar willekeur
Erne waare Gefchiedenis, V1. te beweegen en te beftuu_
270
ren, VI.
309
Leerera (Het van buiten) der Lugtsge/Ieldheden, die zwaare
Kinderen aangepreezen, en Aardbeevingen veeltyds voor635
hoe zulks, om nut te doen, gaan en volgen, V.
moet ingerigt worden V. Luiled, hoe zeer in SALOMO S
V.
423.
426 Spreukenboek belliaft
325, ene.
Leerfielzel, verwoesting van
Ly k.
Ouden gevonden worden, VI.

214
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Lykplegtigheden op Sumatra, V. en Teeling van de) in En545 geland , V 195. De wyze
M.
van teèlen befchreeven,193.
aan Berigt van een Vul- Handelwyze in het reeden
M taan, in dezelve ontdekt, gebruiklyk.
Ï ,enz,
VI. 532. Deeze ontdekking Mensch (Befchouwing van de
is niet nieuw ; Hooi heeft Zedelvke Vermogen's die de)
275
'er reeds van gefchreeven in bezit, VI.
535 Men fchenoffer op de Eilanden
't jaar MDCLV.
,Maan van Maart ,en het Paasch- in den Stillen Oceaan in zwang,
VI.
-647,648
feest, bedenkingen daarover,
V. 358. Nadere aanmerkin- Menfchenvleesch op Sumatra ge
387 geeten, V.
gen op dit ftuk.
545
Maanen, (Kerklyke en Starre- Mesfina, befchryving dier Stad,
kundige Nieuwe) bykans al- en de voornaams e• byzondertoos verfchillende , V. 358. heden;de Haven, liet GeOorzaaken hier van , 388. Ichut , de Hoofdkerk , het
Hoe de Verbeteraars van den Kasteel, het Lazaret , de
Almanak hier omtrent te Pharos, de Steenkoolmyn, de
Aid. Konst Slyp- en Rloolenlleewerk zyn gegaan.
Macao Reize derwaards van neumaakery , de Volkryk257,262
206
Kamfchatka, V.
held, V.
Maccaluba, berigt wegens eene MIDDLETON, (CHRISTOPHER) hoe
437
nieuwe foort van Vulcaan , flegt behandeld, VI.
op den Berg in Sidle, V1.3 87 MILTON , (Anecdote Van) VI.
Madrepooren, wat dezelve zyn,
43
V. 59g.Hoc deeze Dier- MIRTIL. Een Dichtf ukje, V. 523
tjes de Eilanden omkorflen. Missive aan de Scliryvers der
596 Alg.Vader!. Lett. over de
Beoordeeling van de Pra'cepta
MAHOMETH, hoe by het onderMedicina Prai2icce, van G.
zoek zyner Openbaaringen
ontdook, VI. 236. Hoe zeer Oosterdvk Yansz., VI. 527.
q, 529
en in welke opzigten by an Beantwoordt.
Aid. Moddermolen. Zie Vyzel -ModCHRISTUS verfchilt.
Manchineel, deeze TVe.itindifche dermolen.
Boom beichreeven , VI. 543 Mode (Zamenfpraak tusfchen de)
315
Mangera, Befchryving van dit en de Rede, V.
(Tegenoverfelling van
Eiland , VI. 543. Gedrag
der Inwoonderen omtrent een Heer naar de) en een
Aid. Burger der Wereld = VI. 652
CooK.
MARION , verfag zvner Reize Moerasfen, (Vugtfche) over derna de Zuidzee ,V1. 76. Door zelver ongezondheid , V. 68,
244
de Nieuw- Zeelanders omge82 MONTESQUIEU, Leevensbefchrybrast.
ving,V. 22. Vroege GeMARLBOROUGH , (Charneterfeliets
412
leerdheid ,ald. Bevorderin?en,
des Flertogs van) V[,
Getuigfchriften en aid. Wordt laat Schryver in
meekrap
verlag, wegens de Bouwing ' 't openbaar, 23. Zyne Peril,

,

,

aan-
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aart hunner vermalen voor
bykant Lid der Frat fche Aca- zagt kermelyk g. ïMede6
demie te worden 24. Zyne declzaam.
- Reizen, ald. Schryft over de Negers,(Slaverny der) leevenOorzaaken van, de Grootheid dig afgebeeld, V. 642. Slegt
en den val der Romeinen, verdeedigd.,
649
Geeft den Aart der Nevel, (Weerkundige en Wys2..
Wetten uit;bc-oordeelingvan geerige aánmerkingen over
dit Werk 2(3. Beroemdheid den). des jaars 1783. Welke
buitenlands, 30. Zyn dood, bekommernisfen dezelve baar31. Lof hete gegeeven, aid. de V.632. De vooráf-gaaiide
Schriften ald. 32. Leevens- Lugtsgefteltenis overwoogen,
wy'ze en Chara &er.
33 633. Wanneer dezelve zich4
Mucia, (Mevrouw ne) van hoe eerst vertoonde, 634. Lugtsveel invloeds op het innee- gelleldheid geduurende de
men van Brihuega ; en haare verichyning ald. Oorzaak
lotgevallen, V.
6o5 daar van toegefchreeven aan
Mystikery,aleemcene oorfprong de groote Vogtigheid, die de
hier van, VI.
659 Aardbeeving te Mesfna veroorzaakt heeft, en den fchok
N.
dier Aardbeevinge zelve.636
t,jaavtlgers, van waar zo veel
onder de Schryvers -vu1dig , - --- (Aanmerkitagen over de
2,52 , enz. kleur der Schaduwen., ten
V.
Nagtvo gels en Nagtvlinders , tyde van deezen) V. 633
(Waarneemingen op den
aanmerkingen over derzelver Barometer, Thermometer , en
301 ,302
kleuren , V.
Naptha van Baku , (B'elchryving Hygrometer, en van den Reder Bronnen van de) Vv 69. gen,ten tyde des) te Padua,
Vreemd gevoelen der Indi- VI. 248, Van den Nevel
aaiten van deeze plaats, zelve, 249. ' Gedagren over
ald. [ oe de lnwoond`e'rs van den oorÍprong aan de Aard
Sicitie en Cala--bevingé
Bahu zich van dezelve bedienen , 71. Bedevaartgangen brie toegefchreeven , 250.
der Indiaànen derwaards, ald. Tydperkett , op welke men
Witte en Zwarte Naphta; de Zon door Nevels heeft
zien verdonkeren, en daar
waar in van elkander onder
-fcheidn,73Eigenfchap- aan gclykl'oortige Verfchynpen en handel daar in ge- zelen. / 252
(Nieuwe Gedagten over
dreeven. 74 Natuur en Kunst tegen elkan- den Aart des) VI. 296. De
der vergeleeken , V. 124, enz. Oorfprong van dit Eletiriek
Nederlanderen , hunne Gebreken, verfchynzel , 903. Aan de
VI. r. Hunne Deugden , geí}eldheid van den DampVryheid en Vaderlandliefde;
kring toegefchreeven , voort
-komendé
uit de Gemeen-'
2. Geduld en Standvastigheid,
fchap welke dezelve heeft
3. Nederigheid , Spaarzaam
-heid,YvrnNaftighed, met de Uitwaasfemingen der
4. Mededoogend; uit den Aarde. 3QS

an(`che Brieven beletten hem
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Nux .Vomzca, Proeven met de- Onlnededogenheid befchaamd ,

VI.
zelve in de vallende Ziekte,
41
i99 Onthoudingen van veelerlei aart,
V.
--- Gebruik daar van in de in (lede van Christlyke Deugd
Roodeloop, met eenige aan - geffeld, VI. 626
merkingen daar over,' VI. 572 Onvrugtbaarheid eens Lands ,
Nymegen, over de Lu 'gtsgefteld- van welk eene uitwerking
heid aldaar, V. 73. Nadere op tiet Character der Inbedenkingen, 350 woonderen , VI. lig
(Sch'lderagtig Togtje Onweersbuijen, bygeloovigheid
410 in eenige Landen om dezelvan) naa Kleef, .VI.
0.
ven , door den Priester, te
302
jevaar, Naamen VI. 421. verdryven, VI.
Witte en Zwarte Ojevaar Oogen, (Waarneeming wegens
de Witte in zyne ge(Ialte be- eene Periodique Ontfteeking
8
fchreeven, 422. Sterke vlugt, der) V.
423. Tyd van derzelver aan- Oorlogen, (Hoe zeer het hedenkomst, ald. Hoe by geluid daagsch) verfchilt vaninvroe566
geren tyde, V.
424. Voortteeling
P,aat
425. Waar zy zich 's Win- Oorlogfchepen (Hoe bezwaarters onthouden 426. Zeld- lyk een post lietCapitein136
zaam of niet in Engeland, fchap op de) is VI.
428.. Waar zy gevonden Oostende, eene gezonde plaats,
worden, ald. Aart en Leer- V.
57
(Christlyke) de
zaamheid
429. Zedelyke Openbaaring
hoedanigheden deezen Vogel- Aanvallen der Deisten op detoegekend, 430. Hoogagting zelve gedaan hebben veel
en eerbied denzelven toege- toegebragt dtn ze beter te
99
1rangen.
431 leeren kennen, V.
Oleum Recini
geneest eene Opjlokker. Zie Geitenmelker.
langduurige Geluwe VI. 57 Orang-Outang
Ontdekking
OMAt, een Otaheiter ,door coos
van een Articifieelehand eens)
392
na zyn Vaderland medegeno•• V.
zyn gedrag by zyn Otaheite COOKS derde aankomst
men
vertrek uit Engeland VI. op dat Eiland, VI.639. Vondt
401. Zyn gedrag op Watees
'er een Huis en Kruis door
waar by van zyne Landge- de Spanjaarden opgerigt, 641
nooten aantreft 547 555. Welke Dieren by 'er laat
Zyne ontmoeting zyner Land- 645. Menfchenoffer aldaar
genooten op Otaheite. 639 648. Vreemde begrippen
Ongeloof,(Onderzoek na de wegens deezen Eerdienst
Oorzaaken van het heden65I
649
De Otaheiters
daagsch) V. 225. Zie voorts
zyn voorheen Menfcheneeters
Twyfelaary.
geweest.
650
•---- (De beoefening der Oudheid
welk licht zy ons
H. Schrift, als het beste verleent van het Character
hulpmiddel tegen) aangepree- der woeste Volken, VI. 29
zen VI.
234 Overj7roomingen welke Ziekten
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BLADW'ZE>.
ten dotlrgaans op dezelve Pig meen, (De Fabel vn detl
tem
itryd der
667. Zie voorts
volgen, Vi.Kraanvogelen,
verklaard, VI. 51?
de)
gen
Ziekten.
Pinken , afgefneedén . om aan
P.
de Godheid , tot herfel van
,,an
en
de
,Maan
aaschfeest
P Maart , bedenkingen daar éene ziekte , te ofFeréit;
over, V. 358. Nadere aan- een gebruik op de Friendly601
merkingen op dit $uk. 3'87 Eilanden , VI.
Uranus.
(Nieuwe)
Zie
Planeet.
by
het
GrafvatrCloët
PALBMOLV,
• 363 Plantkunde , hoe onvermoeid
VI.
bePalermo , befchryving dier Stad, door dein Heer BERMAN 310
oefend,
V.
,592
V. : " het
.Palmdraagets , wie, en derzel- Poolen (Aanmerkingen over
619 ' Vs dat men by de) vindt
ver dwaasheid , VI.
Palmerflon's- Eiland , zeldzaarhe en waar• in het onderfchel
Koraalbedding daar waar e- den is van het Ys aan de
558 Kusten , V. I2I. ZS zy'n
nomen. VI.
P'anari, befchryving van dit Ei- 'er ontoeganglyk mede be591 zet.13
land, V.
Plu NOtE , (Jot4NN) zyne Afkomst,
Vaderlasadliefde.
Patri#tismus. Zie
Pelgrimmadien, hoe door 't By- VI. 447. Studiën, aid. Hoogin de Bovent)atuutgeloof, In Tiede van Zede- leeraar en
Zedeleer,te Eden
kunde
VI.
geheld,
delyke Dengd,
614 1*rg, 448. Volgt her Lege!
eens
Penningen. en Woorden hebben als Lyfarts, ad Geeft
- 3I9 -' e werken in 't licht en
eenerléi" gelding , V.
Penfylvanie , over 't beginnetl'. rukken in de Philofophicat
Verlaat
en aanleggen der Landen al. Ttánfatidons , '45o. wordt
264, 266 den Legérdietst , én
daar, V.
Pest, hoe befmetlyk, door geen Lyfarts ten Hove. 454. Tot
vuuren,• of alidere detgelyke Prefdent der KdriiPglyke
middelen, maar alleen door Maatfchappye verhévefl;489•
het affcheiden vara gemeen- ' Aanfpraaken door' hein gefehap met de Befinetten, te daan, by het toewyzen van
592, GODFRF.v cop'LEfS Medallic ,
weeren, V.
PETER (CZAAR) de I, Anecdo- 496. Wordt Lid van do+ san
ten van zyne oploopenheid, zienlykfte Maatfchal+pyen' ,
V.
174 493. Staat van hetPrefidetitPhilippine , over de Lugtsge- 'fchap af, 494. Gaat weder
leldheid aldaar, V. 70, 25® na ltdenburg, 49'5- Wederkomst te Londen, $3ó. 'DoodPHILIPS DE 11, voorval, waar
in by zyne gernaatigdheid Character, 536. Len Tw'en bedákrdheid betoonde', V. felaaa voor eenigee fyd ge374 - weest zynde , keert h tot
t st
Pklogiston , welk voor-welk na- den Christlyken Godd4ie
. 54o
deelig voor de Gezondheid,í weder.
. MS
V. 27, 238. Nadere. beden- Profil van de Veyheld
n, (VoorRel VvegÁ4§S eeY
kinken hierover. 345.enz. Ps
verGa
VI, DEKT.. MLNGELW. aio. 15.

B L A D W Y Z E R.
oerbeterd Kerkmuzyk

der)

de befinetlyke Ziekten 'te

657 tellen zy , ondeizogt, V. 577V.
Pytaar-Fleiligen, hunne dwaas- Ontkend, 580. Voorbehoed619 zeis tegen delve.
heid, VI,
583
Roodeloop-, (Kort berigt weQ.
rtakers, (Stlgrlyke -Vergade- gons het gebruik van Kraan=
oogera , of Braaknaoten, (Nu.
riug. 'an) befehreeven, V. 313
+--- (Onderfebeid der be- Yomica,) in de) VI.
SlZ
grippen van de oude en he-' Rotting , (De verwekte dam'663 pen , die de) wederftaan ,
dendaagfcfhe), VL
Quietisten , derzelver oorfprong V.
347
en geyoelens , VI.
661 Roozen (De) en Lelien ; eene
R.
oude Historie,, V,
132.
S.
adix Colombo , berchrvvjng
van dien Wortel , VI. g. Schaambeenderen, (Verhaal vats
10 - de Konstbewerking en ge.
Scheikundig onderzogt.
Rattekruid , (Het uitwendig lukkigen Uitilai van de
gebruik en nut van Wit) als Door(inede der) VI.
nieuw hulpmiddel tegen Schaduwen , (Over de kleur
een nieuw
den ` Kanker in 't aingezigt, der) ten tyde des• zwaarera.
V1.
63,8;
. 524 Nevels, in 1783, V.
Rede (Zamenrpraak tusfclaen de SAhepp'er, (Befpiegeling. van God
en de Mode, V.
3?5 . als) ,V'.
3,67415,463
•.--^— (Het School der) ;Een Schotland heeft zyn aandeel in
$58 de Verbetering der EngelFragment, Vtá
Regters.; Regtvaardigheid hun- fche Letterkunde, V,, . 286
ne Hoofddeugd , VI. 45 • SCHREUTSSR , (Eenige -byzon
42
Dewil dezelve onvermyde- derheden van P.) Vi.
lyk;, verbpnden is met het Schrift , (H.) beoefening daar
einde vanhun Ampt , 47. van, als een Heelmiddel te-;
Vertnids zy. uit hoofde van gen Ongeloof en Twyí'elary
hunne Amptsbediening , ge- aangepreezen, %'I.
234
tegenheid tot veele uitoefe- ..__.-- kEgtheid.. der) .VI. 237,
323
vingen van Regtvaardigheid
moet den Christen alhebben, geheel aan hun eigen, So; en om dat zy on- leen het 'witare Christendon
der eene byzondere verplig- . leeren , VL 327. I-Joe men
ting tot dezelve liggen. . 52 ze tot dat einde moet lee328+
Regtsgeleerden , derzelver ure- zen.
(Schilder-) by^deNoordnigte. in Engeland, Frankryk.
558 14mcricaanfthe , Indiaanen inen Duitschland, V.
603
Regtsgeleerdheid , (Staatder) ' gebruik., VI.
hedep ten dage in Europa, Schriften, (Geleérde .Tyd-), der-
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Rheusioaismus, ,(Een verouder - de

en

hardnekkige)

Eampher, geneezen, V.

zei ver

opgang en voordee-

len, V.

28(k

den) Vi.

354

door Schryfflyl, (Aanmerkingen over
104

Roodsloop , of , dezelve onder , Schryvers (Waarom 'er zo wei we.

Y
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nig oorfpronglyke) zyn , V. Smaak en Vernuft , dikwvls.
252 , enz. onder een verward , waar itt
-

.}cl,ryvers, (Bedenkirgenoverde onderfcheiden, ,V._ :6r-, enz.
hykoinende vourdeclen , ont_ Zodanig iets ,' als goede en
I}aande uit,, de kennis der kwaade Smaak bellaat met
Oude) in hunne eigene 'aa- .. de daad , 364. Onderfehel344 • -dende kenmerken van eet
le, V,1_,
Schuiden (washed ,van zyne) goeden Smaak, 365. Maat..
y

te, betaalen,, voor lieden van (tok om denzelven , af te
653 : meeten.
366
Fatfoen, VI.
'Spechten, algemeene .Benaamin_;
Scirrhus. Zie Kanker..
, corbut, (Bedenkingen over 'iet i gen deezer Vogelen, VJ. irz
nut yan, den Koortsbast, met. ; Aart en eigenfchappen. Afd.
(Groene) ;Naameni VI._
den $piritus Yitrioli in den) -nr i
29 , z.13. Hoedanigheden , old.
• Vi.
Nest., ;14. Bygeloovige he_,
Scorice, , welke , 1 offe door de
• Vuurbergen uitgeworpen , V. grippen wegens deezen Vo587 ,gel gekoesterd , z i g . Waar,
.`icilie, (Gefchiedkundig verflag dezelve voorkomt, r t6. Van
,

• van de .voornaamfle 4ardbee- zyn fpreeken ; de Tong be•
vingen op) V.,
304 fchreevcn,r(p,Pluimadie,ri8
Slaaf, (Zonderlinge zelfmoord
. (Zwarte) befchreeven ,
van een) V1,
459 VI . 119 . Naamen , 200.
Slaven, (Voorbeeldlyke behan- Waar by huishoudt , aid.
deling der) V. .
. 31! . Welke .fchade zy in 't HoutS{aaverny der' Negers, hoe on- gewas veroorzaaken , V. tor,
bellaanbaar met het Christen- Voortteeling ;,' 202. Pluimadom ', V. 641. Befchryving die.
'
A'd.
• van derzplver deerlyk lot,
(Bonte)Naam'en ,VI 202.
64Z, enz; Jampleriiartig voor- Pluimadie , aid. Leevenswygefprooken, '
649 ze. '
203:
Skader- breuk(Valfche) gevolgd ---.—• (Kleine Bonte). VI. 204
naa eerie Aderlaating , door Spinnekoppen , (Treffend voorde omzwageteling van den 'beeld van den Afkeer van)
357
Arm , Hand en V^rgeren, V.
en verdere gepaste middelen, Spiritus P trioli , nut van dengeneezen , V.
500 zelven, met den Kourtsbast
Smaak, in het aankweeken van in den $turbot, VI.
.129
(

Innemen

, Ileestergewasfen

en Boomen , aangeprcezen ,
V.

SPREUKEN 'XIX.

24 , en XXVI.

i5. verklaard, V.

- 460 --

32

XXX. i5, verklaard ,

--, - in Europa verfynt,wel- V.
569
ke gevolgen dit naa zich Spys, (Over de hoeveelheid
fleept, V.
555 van) dienftig ter gezondheid,
—,. (De Geboorte van) Een VI..
623
Aele„orie, VI.
89 Staatkunde, (Europa, ten op-

.-.—T- (De Man van) gefchetst. zigte van , de) befchouwd ,
V.
VL. ,
3Z
6z 2
4Z4. 59

B L A DWY Z E R.
len , vergropten , en uitzak241
159 ken der) VI.
veriebynende) VI.
....,....,. (Aanmerkingen over de Tongataboo, wat op dit Eiland
6oi
oorzaaken der veranderingen cooK bejegende, VI.
van Licht, inde Vaste) VI. 163 Tooneed , (Het Grjeksch) en de
veert Bene nieuwe Nederlandfche Drukpers, verSTEELS
94 geleeken , VI. 36!. Zeldzaam
Schryfwyze in, V.
Steengin,' (gonst- Slyp- en Mo- gebruik , 't welk de Konin
len-) hoe dezelve by Mesfina voor bath, van een Schotel
6ox
vervaardigd worden, V. 261 te maaken.
Sterfgevallen , (Waare Troost- Treurzang op den verlagen
674'
gronden in trefende) VI. Held, V.
tqr, enz. 515 Troostgronden, (Waare) in tref
Stoicynen , Berigt van hutr tonde Sterfgevallen; VI. ij,r,
Sts
Wysgeeri g Stelzel , VI. 441
Strom'o,o, herehryaing van dit Twvyfelaary, (Onderzoek 'na de
Eiland, V.
590 oorzaaken der hedendeagiche)
$um.atra, (Van de Egtverbin- V. 225. Weelde , Eerzugt,
tenis en Vryery op) V. 549. te veel vertrouwen op de
Van het getal der Vrouwen, Rede, 227. 1c11sbruik der
223
543. Van def a,rnegevegten, Wysbegeerte.
in den Godsdienst, uit
544. Van de behandelingder
Kinderen, aid. Van de Lyk- het raadpleegen der Gefchilplegrigheden, 545. Van het voerderen gebooren, VI. 232.
ecten van Menfehenvleesch , Hoe groot 'een kwaad, leeAd. vendig gefchetst.
233'

Starren , (Berigt van op nieuw

T.

U.

wynf een.
Tksa', over derzelver fpysverteerende krag t , Vi. 630.

den, V. 443. Hy befbhry*flt
een Eclips, geen Cirkel. 444
(Berigt wegens de ontdekking van) door den Heer
HBRSQHBL , V. 489. Vooreen
Planeet erkend . door verfeheide Starrekundigen, 490.
OnderCeheide gevoétens over
den Loopkring , 4e;. Nadere
waarneemingen daar omtrent,

aal (In de oorfpronglyke) utaoodi'ing (Dichterl)'ke) na
Tworden da oude Schryvers
265
het and, VI..'
346 Uitwaa.rfemingen van bedorven
best geleezen,' VI.
7'aaleleerdkeid op de Iiooge. Water, het voor- of nadeel
fehoolen ih verval gebragt , daar van overwogen, V. 382.
door in do leevende Taaleg, Uranus, (Vertoog over den
35 2 Loopbaan der nieuwe Plate onderwyzen , VI.
TaciTUS , het Charaaer van neet) en over den fchynbaadeezen f eIchiodfchryver, met ren weg, welke by van den
i Oétober 7783, tots Mey
Benige aanmerkingen, VI. 26!
Tartarus Ernet kus.Zie Braak- des volgenden (aars, aal hou-.

Wanneer, eti hoe best , ge631
dronken.'
THRN%IRS , gene Zedeleerende
5'r r
Gef fehiedenis, V.
Tao yen , ongezondheid. dier Stad,
V.
g5

T, g, (Berigt over het zwól-

•^9y.

-
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492. enz . Waarfchynlyk een ten , als zy zekere perkeu.
voorheen nu gezienen , dan overfebreeden , nadeelig ge272
niet gezienen , Star , 495• - vonden.Welk een vertoon by maakt, Vcrnuft , wat men 'er in 't al496. Berekeningen van den gemeen door verliaat, V.36z.
e onregt met Smaak verDiameter , aid. Onderfcheide naamen aan denzelven ward i en hoe te onderfehei-

Aid.
497 den.
gegeeven.
zyn
(Alle
werken
dit
EiVertaalingen,
befchryving
van
Utica,

land , V.

593

V.

voor.) niet even gefchikt
Vi.

350

alge- Verwyiing. (De) Bene Chineef'che
513
meen, V. 41.7. Waar uit Gefchiedenis, VI.
gebooren, aid. Sterkte van Vleesch (Wysgeerige gronden
dezelve, 418. Als een bere- voor de geoorloofdheid om)
deneerd beginsel befchouwd, te eaten, V. 547. Onze na419. Hoe wydftrekkend ee- tuurlyke behoeften , 549ne phgt, 420. Wat dezelve Onze onvermydelyke belanvan -ons 'afeischt , aid. Schets gen, S97. De wil des Schepvan het Charater eens Va- pers, zigtbaar in de andere
Aid. leevende Sdhepzelen, 598 Het
derlandminnaars.
belang der Dieren zelve.599
VENDBME, byzonder berigtvan
de aanleidende oorzaak , dat Voedzel (De Mensch kan zich
by Brihuega innam, VI. 604 tot allerlei) gewennen ,VL627
Yeerbincenisfe, (Sentimentetla) hoe Hoe by best dat uit het Diegevaarlyk voor de jufferfehap , ren. en Plantenryk vermen628
V. 367. Door een leerzaam ge.
469 Yolk, (charactertrekkén vaneen''
geval opgehelderd.
84
Verbonden, (Over den aart der) Slaafseh- en Vry) V.
die in Europa tusfeben de -----r- (Een onbepaald Vorst -.
Vorften plaats hebben , 1..562 lyk gezag , maaktbet)
85
Verdichtzelkunde , (Griekfcks) Slaafseh, V.
wat dezelve te vege gebragt Votken, (Woeste) welk licht de
33 Oudheid ons daar van vernebbe , VI.
29
leent, VI.
1 erdraagsaamheid, hoe veel velds
dezelve in de laatfte halve Volkrykheid van China, beden17
Eeuwe gewonnen hebbe, V. kingen daar over, V.
552 -----* onzer Provincien, V. 19
,raderlandliefde , boe

J

)

IPe^rgifboom.

Zie Bolton-Upas.

------

vats

dmfierdaon ,

V.

335--338
Vergoeding. (De) Een Zedelyk
178 ^----- door de veelvuldige
verhaal, VI.
groote Legermagten zeer ver-

,

(Evenredigheid ,
564
wear in de Natuurlyke) te- mfnderd, V.
korten
zeldzaam
,
Yrieadfchap
VI.469
slaan,
de
moellyke
gen
ftondigheid van dezelve, V.
Vermaaklykheden , (Openbaare)
in een
Staatkundig befchouwd, V. 181. Vereischten daar
aan
,
i82.
Pl
glen
Vriend
Zedekundie
overWoo268.
3
e
rbomden.
z
opzi^
heide
gen,27o. In
Yriesad-

Periosfingen
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VVriendre1iap ,

vo rdeLlen

van

men er van trekt, y^:

dezelve in 'r`.al +gemeen, V. vaartgangeren derwaards. 71
429. In voorrpoed , aid. Yyze!madd.rmolen ,Memorie en
In tegenspoed, 432. Welk Raport wegens deszelrs vereerie hooge witardye wy daar ri g tingen , A1. 633. Vergeop .behooren te flcellcn, 438. lyking daar van , met de geGronden on welke zy rust,
woone .Moddermolens., 634.
613. Heilzaame gevolgen
Voordeelen daar van.
636
derzelve.
616, enz.
W.
Vrouw r, Welke hekwasmheden j'J7aarneeming en (Extra) der
in eerie) den Egtgenoot meest
heetfle Dazen in den
behaagen , V. 128. Aan ver- . Zomer, van 1783. V. 476
Rand en kunde, boven Ichoon- WASHINGTON, (Kenschets van)'
held , den voorrang gegeeven, VI. 27. Zyne afkomst,' VI.
129. Hoe zy haare verfrands- 171. Wordt Landopzigter in
bekwaamheden, ten meesten een gedeelte van Virginie,
voordeele, hebbe aan te leg- en in Gezandfchap afgevaargen , ' 130. Huiszorg, een digd na den Franfel:en Bevel.
'allernoodzaaklykst vereisch- hebber aan den 01tie en de
te.13! Indisaanfche Volken , 172.
---- (Aanmerkingen over de Kwyt zich moedig in EngelGeaartheid eener) in 't Hu- fchen dienst , 173. Wordt'
welvksleeven , VI.
222 Raadsheer, 175. Krygt het
7 rugtbparheid eons Lands, van Opperbevel over het Amenwelk een invloed op het caanfche Leger, 176. Hoe hy.
Character der Jnwoonderen,
zich daar in kwyt. 177,enz.
VI.
119 Wateeo, een Eiland , door Co9K
I rugten (Middel om de) lanontdekt , VI. 546. Gedrag
' gen tyd te bewaargin, V.'628 der Inwoonderen by de eer- hoe verkeerd dikwyls Re, ontmoeting , 546, Volk
- geëeten, VT.
629 daar aan land gezet, 548•
TTryl:eid, (Profil van de) V. Sob Zeldzaame ontmoetingen al-:
Vu'caan, in de Máan ontdekt, daar„ S49. Vreemdelingen
V1.
532 of Otaheiters daar gevonden,
Vulcaï:o, (Be(chryving van het hoe zy'er.gekomen waren.55
E 1aiid) V.
586 later', -uit de wonde ir. I^sVs
-T— —'s hebben de meeste zyde geloopen , geen boven Eilanden in den Archipel, . natuurlyk verfchynzel, V. 289
en elders , gevormd .t - V. ----- (Onderzoek over do
594, 595 : vermeende Ichadelykheid van
(Befchryviug van eerie Rottend) V.
232 , 334
nieuwe foort van) op de Berg -- --.- (Brief van een Heer uit.
Maccalitba , in Sicilie, VI. 387 An/JeMdam, aan zynen Vriend
Vuur,(Een a.toosbrandend) by en Kun•,tgenoot te Rotterdam
D-rbeni , aan de Casp,fche over het voor- of nadeel der.
Ze , befchreeven, VI. 69. uitwaas.eming van bedorven)
Wat de Indiaanen des. geV.
3,84
toeven , ald. Wolken dienst
— ($.,Qrigt eener bewerkán,

—_--•

geb
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ffl 'bedorven en hinkend) Reist na Italic, ttici.7_.uaarmaeyp
ras', en onkostbaar,ttiet flegts dig by het wederkeeren na
drinkbaar , maar anzi enaam' Duitschl4fzd,,; 8$. Maakt kenen gezond te maaken ; V. n's niet een Booswicht, 89;
439 (.11e ) cm. vermoorde,93,
Water, (Goede ultwerkin2 van Wnters1vyk, Oudheden daarounkoud) in de tl aterzugrr, V, 624 flrceks ontdekt, VLÏ. • 5, O,p•^----- met veel .Qordeels ge
helderende aanmerlt^n daar
_ . 213
t bruikt ,-"itn langdut+rige Ge- over.
.- zwellen der Gewriciitcn i VI. Wonderiverken , van ; relk,een
.282, enz. , invloed in de Voort-platltin v n
Watervloed, (13&piegelu e van her Christendom, VI: 323.,3'4
den) des Jaars 1784,,i Maart, Woorden en Penningen hebben
(, .140, enz. .eetitrlei•-gelding, V. . 3JQ,
.- VI.
Watervoge,en, (Algemeene aan- fl ysbegeerte ,: ' hoe veel in -de
werkingen over de) V1, 377.
laatfle halve Eeuwe verF-eHunne onbezorgde 'Leevet}s- terd 3 V.
554.
(Aanmerk;ngen o 'er den
wyze , aid. ',Zyn geen( zekere
tekens van Landna.°ering, 378. invloedvan tIe ver!i;hillende
fqe gefchikt, tat; het verblyf , S^telzois det)in den laat(Ien ty(k
t in 't water-,a1d. Verdeeling . van het Ron1ebr sch, Gerncene.beso
derzelven in twee grouse huis- op . de Charaéers des Volks
• +gezinnen; 379 I1oe uitgeflr..kt en, byzonder or de CtlaraEters
.,.hunneTochten zyn, 380. Schy
van CLSAR en CATO , VI. 439
y,.
•.
•-men halve-, N^gtuogals , - 38.1.
un,geweigerd, Tr;; (Onderfcheid rusfe'heii,tfet
Voorde elen
38j. 1)erzel,v, ,r.menigje, .ail . ;<,K sz, en. Poot-) V .,I2I.-158
• Aart, 383., ,Waar. zy, meeSLTsta»d,. Eiland bv '.t zelve , In
#revonden worden.
384 • ;1783;, ontgaan ; wpar door
prater u t , ongcterondheid. der .veroorzaakt,, V-I. 583.' Zulk
handelwyze ,om in¢je kSWaal -een verIch.ynzei is daar meer
.,,het.;drinken.Ie,verbiedGb, V „g, l^ >r;j,, 586:•,Qverd.,gndu.ir
64. Door ht dripkeµ van dte.ï ilanden.
41dó
koud water geneezen. 625 Ts -vogel , ' Naàmeil , VT. 331.
Weelde , de Beul der Vermo- Dezelfde niet den Ilcyon der
187 Ouden, 332. Schoone Pluima_
genden, V.
Weetenfchappen, d rzelver ken- die, 333. Van waar afkon=
nis door korte Degripn niet -4lig , '335.i V1ugt en Stem ,
bevorderd, VI.
345 a?d. Leevenswyze , 336,
I-Ve,''leevenheid.(De lf'aareVV2^3 ' 1N sf, aid. Kunnen be(1ooten
Welfpreekenheid, op den Kanslel gehouden worden , en hoe,
by deEngdfchen tiet uit1h e- 337. Bv eloovike kragten'aan
284 deezen Vogel toegekend.33Z
kend, V.
:.Z.-• • , '
wert:kappel, eene gezond.e plaats, ' `
57 Zalf. Zie Heelzai:
V.
Lamenfpraek' tusrehén L rd
Wil,LFM , (Neer elr. Wysfieer in
zyineLe e"ensgevallen. V. 222 HERBERT, Mr. HUME enMRR,

,

•

,

;

WINKSLMAN,Zyne

afkomst, V.87

CURIUS, V.

666

Zet-

B L A D W Y Z E R.
Zealanders, (Nieuw) hun "Aart volgens de Leer der 7'cfrri_
663
en Leevenswyze VI. 8r. ren, gelegen , VI.
Vermoorden den Ridder MA- Zuidzee, keize derwaards, door
82 den Ridder MARION en nu
R1t N.
76
.----- hoe zy zich omtrent CLESMEUR VI.
(Hoe de wydafgelegene
Capt. coot, gedraagen, VI.
at gelegenheid gegee- Eilanden in de) bevolkt zyn
4o5.
bbe dat zy eenig Volk geworden ,' VI. 556
veh
van Capt. FuRNEAUxvermoord- Zwaluwen, (Natuurlyke Historie
den`,466. Betchryving van dit der) Naamen, V. 395. Waarin
Land, 407. Voortbrengzels
van de Geitenmel kers en Opflok4ó8. Geaartheid der Inwoon- kers onderfcheiden, old. Trek
deren.
409 vogels, 398. Het gelchil, of zy
.m---- (Gedrag van twee jonge) zich 's Winters verbergen, ondoor eoox mede genomen, derzogt, en ten nadeele van
VI.
543 die zulks gevoelen uitgew'eezen, 389,enz. Dit agtervolgd
Zeevaart , hoe veel voordeelen
degelve aan Europa hebbe 448. Bewyzen hunner verhuitinge, 455. Van Gierzwaluwen
412
toegebragt, V.
Zelfmoord (Zonderlinge) van een onderfcheiden,en waar in.458
459
(Huis- of Schoorjieen-)
Slaaf, Vl.
Ziekte,(Vallende)Proeven met de berchreeven, V. 53 3--54 2
(Boeren) berchreeven. V.
Nux Vomica in dezelve, VI.
626--- 69 3.
199
Ziekten, welke op Overíiroomin- •---.— (Oever- of Strand-) beii— r6
gen, in 't Voor- en Najaar vol- fchreeven, VI.
(Rotz-)befchreeven,VI.16
gen, VI. 666. Derzelver onderfcheide oorzaaken 667.
(Gier-) befchreeverr. VI.
60-68
Kentekens, aid. Algemeene
voorbéhoedtnlddelen,668.By(Zwarte Gier -) belchreezondere voorbehoedmiddelen, ven, VI.
68
669. Geneesmiddelen,669,670 Zweeden, hoe zeer de Landbouw
561
Zonde, (Philofophifche) waar in, daar verbeterd is, V.
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Het TAFELTJE der Voornaarnfe Bergen, enz. te plaat»
bladz. -ia
feb tegen over

