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c. Elcnttoxty, Prof. te .7ena. Inleiding in liet Oude
Testament. Uit liet Hoogcluiisch vertaald, door Y. ver:
HAMEcsVELD, Dr. en Prof. in de K Godgel. te Utrecht.
TTvecde Deel. Te 1Lmnfierdam, by J. Weppelman ,1x784
liehaiven liet hoorwerk, 648 bla4z. in gr. octavo.
n het tweede Deel van dit Werk , van welks inrichting.
en nut wy voor enigen tyd gewag gemaekt hebben (*),.
achtervolgt de Hoogleeraer Liclihorn zyne aengevangett
overweging der hulpmiddelen tot ene oordeelkundige behandeling van her O. T. Flier toe behooren, (nevens
de ulIafora en de Oude Overzettingen , in 't voorige Deef
befchon^vd,) no de Th/mud, de Rabbynen en Hebreeu9vfe/ic Han(l chriften , zo oorfpronglyke , als met Chaldeeuwsch vierkant Schrift, met Rabbynsch Schrift en met
Samaritaenfchc Letteren, zo veel den Pentateuchus, of de
vyf Boeken van ibiozes, betreft; waerby nog komen de
U>tgawn van den Ilebreeuwfchen Tekst, en die van den
I lelhreeuwsch Samaritaaníchen Pentateuchus ; mitsgaders
het voorzichtig oordeclkuniig gebruik maken van Gisfinen, ter verbeteringe of zuiveringe van den Tekst. ----,
Na liet afhandelen dezer hulpmiddelen gaet de Hoogleer.
,ier over ter belchouwinge van elk byzonder Boek des
Ouden Testaments , het welk by in dit Deel brengt tot
op liet hoek Esther geheten , {laende de overweging der
verdere Boeken in 't volgende Deel het licht te zien.
-

(*) Zie Alg. Vaderl. Letteroef. VI. D. bl. 307.
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De voornacmfie byzonderlteden , welken omtrent ieder
Boek in overweging komen, als de Schryver, de echt
-heid,lcryítpanez.gdHolra
naettivkeutig na. Men treft in dit ganfche Werk een
Schryver aen, die zyn flak onbevooroordeeld , vrymoedig, met een noesten arbeid behandelt; hier door wykt
hy wel eens van den gewoonen weg af, doch altoos met
blyken, dat hy zich geese moeite ontzien heeft , om het
door hem behandelde onderwerp na te vorfchen; wacrvan
oordeelkundige Bybeloefenacrs een nuttig gebruik kunnen
malen. - Tot een voorbeeld diere des Hoogleeraers
aenmerkingen over Esttn, alf Schryver van het Boek naer
hem genoemd.
,., Een Boek , zegt hy, draagt thans zynen Naam in
liet opfchrift. Of het zelve dien van hem als Schryver,
of als voorwerp van zynen Inhoud in de laat(Ie Hoofd
bekomen heeft, kan alleen door een naauwkeurig-fuken
onderzoek van, het zelve beflist worden.
„ I. De laat(Ie vier [ Ioofdftukken (VII—X) kan , indien
wv anders duidelyke merktekenen niet willen wederfj^reken, niemand anders dan £$RA gefehreven hebben. Hv
was Leidsman der tweede Volkplanting, die onder 11,tctxer.xcs (Longirnamis) (*) uit het Perfisch Ryk naar
Palestina aftrok, en alle de inrichtingen , die van hem op
reize gemaakt werden, worden niet van hem in de derde
perzoon verhaald, slaar de Bevelhebber verhaalt die zelf
in de eerfte perzoon. „ Ik gebood een vasten aan den
Eufuaat" (Esr. VIII. 2I.) , en naa zyne aankomst, „ ik
cony hun het zilver en goud toe," (vs. a6. zie ook Es, '
VIII. 24, 2*5. X. 3. enz.) In deezen toon is het verfraai
Myna overal getemd. Somtyds begint dit Boek een bericht te verhaalen in de eerre penzoon, en vervolgt het
in de derde , en noemt tevens den naam van .Esra —
-

-

een
(*) Dc naem van flrtnalfasta in dit Gefchiedverhael heeft_
gelvk de Hoogleeraer wat later aenmerkt, vee! te flerke ge
friet den naem van Artaxerxes , dan dat men enig-lykenis
bedenken zou. kunnen maken , om ze beiden niet elkanderen
te vergelyken. Nu regeerden, zegt hy, alle de overige Per
fiche Keizers , die dezen naera voerden, behaiven -4riaxerxes
Langhand , veel te laet, dan dat men den bloei van T:ra
onder hunne regeering zou kunnen 1}ellen : des men den leef-

tyd van Esra en het icltryven van dit zyn Bock tot died tó d.
te brengen.

hebbe
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een zeker bewys, dat Esra ook de geen was ,die te vooren in de eer(le perzoun geljrooken had. „ Hierop"
(Ilaat 'er Err. IX. i.) „ kwamen de Vorflen tot my,"
en gaven bericht van de menigvuldige Huwelvken des
volks niet vreetode vrouwen. „ By het avondoffer knielde ik neder, breidde myne handen uit tot Jehova, nay;pcsa
God, en zeide : myn God , enz." (Esr. IX. 6 , 7.) „ En,
na dat Esra zyn gebed geëindigd had, verzamelde zich'.
tot hem eerre menigte der Israëliten , enz." (Esr. X. i.
volg.)
-

„ \Vien dwingen deeze plaatzen niet de bekentenis af,

dat Esra in de vier laafde hoosdliukken niet alleen de
handelende perzoon , maar ook de Schryver is, van 'c
geen hy verrichtte ? Of wie zou immer eenigen grond
kunnen aanvoeren , dat een van Esra onderscheiden Man
den perzoon van Ezra aangenomen, en de berichten vats
zyne ondernemingen zo opgefchiltt heeft, als of by die
ook zelf opdeteekend had?
„ a. Onzeker is de Schryver der zes eerfte Iíoofdflukken van dit Boek ; en in gevalle deeze ook van Esra
mogten afkomtlig zyn, zo is dit, ten minften thans, veel
moeilyker ie be;vyzen. Ondertusfchen , als men de gronden, olie voor en tegen hem als Schryver dienen, geheel
onpartydig overweegt, en diep genoeg- indringt in de in.'
nerlyke gelleldheid van liet Boek ; dan word liet Itoo ^s,
waarfchynlyk , dat ook deeze, wat de woorden betreft,

voor een groot gedeelte , en in haare tegenwoordige vorni

geheel van hein afftammen.
„ Men kan daartegen vel fchynbaare gronden aanvoeren. De zes eerie Hoofditukken betreffen de Lotgevallen
der Hebreeuwfche volitplanting aan den Jordaan voor Esras
aankomst. Het grootlle deel is in de West-Arameïfche
taal befchreven ,en daar Esra zelf fchryft, bedient hy zich
van de Ilebreeuwfche. Het verhaal is hier en dir zo
opgeffeld, als of een Man fprak. die getuigen der voorvallen, en by de verdrukkingen der Satnaritaanen een lydend deel was — en nogthans kwam Esra eerst naar
ierufalem, toen de ftreeken der amaritaanen reeds t'ondergebragt waren.
„ Dan op deeze tegenwerpingen tegen het fchriftci';k
opfteilen van deeze Hoofd(fukken , door Esr a, kan men
ook veel antwoorden , dat doel treft. De inhoud eer
eertte Honfd(Iukken s'aat wel te rug in de tyden voor
i smis aankomst in Palestina : maar kon by hier n: a, alb
enA
„
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enkel Gefchiedfchryver uit den mo d van getuigen, en
meer beneden van het zevende Ifoofdítuk af als werklyk
getuigen voorkomen ? Wanneer het hier en daar zelfs
fchynt , dat de Gefchiedfchryver mede geleden heeft, of
wanneer in de eerfte Hoofdftukken cormunic<ctive gefproken word („ wy antryvoordde?l" T sr. V. 4.) zo volgt daar
uit niet noodzaaklyk , dat hier iemand verhaalt, die by
het geval tegenwoordig geweest is. Want hoe dikwils
fluiten enkele Gefchiedfchryvers van gebeurtenisfètr hunner Natie zichzelven by het verhaalen mede ii, niet als
of zy werklyke getuigen geweest waren, maar om dat zy
een deel der Natie zyn, by welke de gebeurtenis voor
dikwils zegt Livius, in de Gefehiedenis der-viel?Ho
Oorlogen , die lang voor zynen tyd voorgevallen waren,
en aan welke by geheel geen deel gehad heeft : bellui,e

indixinnusi urbem expugnavimus, etc.
„ Niet zo gemaklyk kan men verklaaren y hoe het komt,
indien Esra ook het begin van het naar hem genoemde
Boek gefchreven heeft, waarom eerie reeks van Iioofdltukken, (Esr. III. 7. tot VI. i8.) in den Arameïichen Tongval, en niet alles in die Taal opgef eld is, van welke de
Schryver g bruik maakt, daar by zelf fchryft, te weeten•
de Hebreeuwfche ? In die afdeelingen , welke ooirkonden
bevelen en antwoorden der Perfifche Cancelary , en berichten der Samaritaanen en der Starïhouders bevatten , is liet
gebruik der Chaldeenwfche Taal niet meer bevreemdend ,
zo dra men die als woordelyke aflchriften beschouwt van
die Ooirkonden naar de oorfpronglyke taal (*). Immers
ook neer beneden , --daar Esra in de Hehreeuwfebe taal
verhaalt, is zyne volmagt in het Chal eeuwsch ingevoegd.
(Kap. vii. it. volg.) M2ar waarom duurt ook daar ,
waar de Gefchiedfchryver verhaalt , en de ooirkoiideu niet
zyne woorden aan een hecht, het gebruik van den Arameïfchen Tongval voort? Beneden houd by toch daar op,
daar de volmagt voor Esra uitgevaardigd ten einde is.
Deeze omftandigheden kan men zichtbaar niet vereenigen
met die vooronderfielling , dat het geheele Boek in alle
die plaatzen , daar geene Ooirkonden ingelascht zyn , ivo or
ede!jk van Esra aff{amt.
„ Aan
(*) De Perfifche Cancelary ffelde Plakgaten, Volmagten,
enz. in het Ararneïsch op. Zelfs was deeze Tongval gebruikt
in den Brief aan de Lacedemoniërs, welken de Athenlënfer
enderfchepten. Ti ucyDiDzs , lib. 4."
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Aan den anderen kant, indien tot het zesdeHoofdituk
toe een Gefchieafehryver,, van Esra onderfcheiden , als
getuige de gebeurtenisfen van zynen tyd in liet Chal•
deeuwsch had opgeteekend ; waarom bediende hy zich
in 't begin (Kap. 1 tot IV. 7.) in eens weg van de He.
breeuwfche taal , en in liet vervolg (Kap. IV. 7.—VI.
z8.) in eens weg van den Arameïfchen tongval ? Waarom
vinden wy de gantiche fomme van den inhoud der in 't
Arameïsch gefchreven afdeelingen in de Hebreeuwfche taal
kortelyk onmiddelyk voor derzelver begin opgegeven, hetwelk zo weinig overeenkomstig is met de taal van eenera
jaarfchryver, die jaar voor jaar vervolgt? „ onder de geheele Re eering van Cyrus" ((haat 'er Kap. IV. 5.) „tot
op Dirirus toe , verhinderden de Samaritaanen de onder
-nemigdrHb."
„ Alle deeze tot hier toe bygebrachte zwarigheden fFaan
en vallen niet de onderdelling, dat Esra, of dat een van
hem onderfcheiden Gefchiedfchryver de zes eerfile Hoofd
alle zo, gelyk zy thans gevonden worden, ivoor-feukl:n
opgefteld heeft. Maar waarom ,wilde men niet lie--rdel3k
ver een middelweg inflaan ? lou dan dit Boel: niet van
Esra afftammen in zyne tegenwoordige gedaante; en kon
hy niet tevens gebruik gemaakt hebben van een voorgaand
werk, op die wyze , als de andere Schryvers der Gefchiedk+andige Schriften der Hebreën
„ Met één woord, toen Esra naar Palestina kwam, of
toen by de Gefchiedenis der Ilebreën, na hunne terugkomst in hun Vaderland begon te befchryven, zo vond
hy alreeds de berichten van hunne moeilykheden met de
Samaritaanen, en derzelver einde onder Darius , waar
een lid der eerde volkpianting, die een ge--fehynlkva
tuige en deelgenoot der verhaalde gebeurtenisfen was,
verzameld. (Hoofdti. IV. 7. tot VI. i9.) Met voorbygang
van het geen in die verzameling reeds fond, ontwierp by
Bene geschiedenis der wederkeerfng van den Stam Juda en
Benjamin (Kap. 1.--1V. 7.); fchreef onmiddelyk achter
dezelve de Gefchiedenis van den verhinderden Tempelbouw, zo als by die reeds opgeteld vond, woordelyk in
zyne rolle af, (Kap. 1V. 7 9 —VL r8.) en voegde daar
achter zyne ondernemingen. (Hoofdjl. VI. 19 —X.)
„ Niets [iaat deeze Voor[lelling in den weg. Indien
Esra onze Boeken der Chroniekeir opgefteld heeft ; dan
is de woordelyke iulasfehing van een vreemd historisch
opA3
;
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opftel geheel overeenkomilig met zyne gewoonte (*). Ook
zal iemand dit niet geheel oni%'aarfcl,ynlyl: vist en, liet,
geen daar by onder('eld word, dat voor .Esras aankomst
een oorfpronglyk bericht vair de valfch.e uitlirooizels der
,amaritaanen by het Perfisch Hof opgeteld is.
„ Daarenboven worden niet alleen alle zwarigheden,
die by alle andere voorlellen tot hier toe onverwinnelyk
waren , door deeze onderflelling zeer ligt en natuurlyk
weggenomen , maar ook word dour dezelve een nieuw
licit veafpreid over de innerlyke ge(leldheid van dit Boek.
,, Alleen daar , waar een ouder Op{lel woordelyk ingelascht is, word het Verhaal opgelleld ijl den Arameï{chen
Tongval , en , daar Esra vry fcliryft, in de Hebreeuwfche
Taal. Alleen in de Aran;eïfche Afdeelingen, alwaar een
van Esra onderfcheiden Man , een getuige , een deelgenoot
der Samaritaanfche verdrukkingen, verhaalt, word commnanzicative gefproken. Nu is het te begrypen, waarom terhond, by het begin der berichten van de valfche uittlrooizels der Samaritaanen , de gantfche tyd word bygevoegd ,
dat zy aan het Perfisch Hof uitwerking hadden, van Cyrus
f tot op Darius toe (Hoofdti. IV.): want Esra bloeide
en fchfeef , na dat zy reeds, haar einde bereikt hadden.
Eindelyk, nu begrypt men ook, waarom , tegen den aart
van dit Boek , de ooirkonde van het verlof van Cyrus, dat
de Joden na hun vaderlancl-zoudenn mogen te rug keeres,
stiet daar woordelyk is ingevoegd daar 'er van gewaagd
word (Kap. 1. z.) Esra vond ze reeds in het opílel, dat
by woordelyk affchreef (Kap. VI. I. volg.), en wilde daar
vit niet uitlaaten , noch ook iets onnoodig herhal en.
Men voege hierliy nog de volgende aanmerkingen.
i. Als dan dit geheele Boek in zyne hedendaagfche vorm
van Esra afkomstig is , dan is ook zyn famenhang met de
;

Boe

-

O Zulks heeft de Hoogleeraer in zvne voorgaende overweging van de Boeken der C7 ronieken zeer waerfchynlvk gernaekt. kien mag, zyns oordeels , uit bet fot dier Boeken
en het begin van dit Boek van Esra, vry gegrond afleiden,
dat Esra *n het begin het oogmerk gehad heeft, om zyn verhael
aen deze Boeken te hechten, mier dat by naderhand zyn befhiit veranderd, voor de Gefehiedenis der nieuwe vestiging dor
loden aen den tordaen een eigen Boek beftemd, en, alleen om
zvn H tnd ehrift niet te on fieren , het begin van zyn verhaal
riet uitgewviseitt, :naer allee„ in zyne nieuwe rolle afgefehrer
ven heeft.
,
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Boeken der Clzro;lieken begrypelyk. De Boeken der Clr;•o-.
siie/'eua zyn zichtbaar eerst na de Babylonitdie gevangenis„
en , naar allen fcliyn , eerst na de regeering vrn .Dertrs

TI3Jt'..spes, famengeffeid; alzo zy eindigen, daar Eira begint,
zoude deeze overeenftemming niet daar van komen , om
dat zy denzelfden Schryver hebben? De Clrronickcn zyn
veel meer met Geflachtregisters opgevuld, dan eenig ander
Boek van het 0. T.; derzelver Opfleller moet derhalven
eenera fchoonen voorraad van Geflacht-registers gehad heb
Boek was .asra met zulke ftukkeit-ben,volgdszy
gemeenzaam. (Esr. 1I. 59-6, enz.) In de beide werkeit
is ook veel overeenkomst in uitdrukkingen, daar in het
eerfte de Opfteller, en in het ander cie Schryver vey, met
zyne eigen woorden , fchryft. De fpelling en andere , [in
de voorheenbefchouwde Boeken der Chronieken] boven emelde eigene verfchynzelcn hebben de CIlrouickeu met het
Boek Esra gemeen.
, Het gewigtigst verfchil tusfchen de beide werken vind
men in het Geflachtregister van Esra (Esr. VII. i. volg.
vergel. i Chron. VI. . volg.). Doch als men Hechts by
dezelve de onderftelling te baate neemt, van eene aft orting
of cene toevallige uitlaating, dan is dezelve met zulk Bene
wvaarf'chynlykheid verklaard , by welke elk oordeelkundig
onderzoeker gemaklyk zal voldaan zyn.
„ 2. By de inlasfching van het ouder opftel , het welk
.Era wooraelyk in zyn Boek (Hoofdti. IV. 7. volg.) over
genomen heeft, kan by misfchien, zo als in de Boeken der
Clrronieken, eenige byvoegzels gemaakt, en hier en daar
veranderingen ondernomen hebben. Dus verklaar ik voot
my ten minften, hoe in het ingevoegde opftel, by liet ge+
wagen van de Perfifche Keizers, die den bouw en de verTiering des Tempels bevorderd hebben , (Kap. VI. 14.)
nevens Cy rus en Darius ook reeds .,lrla erxes (Lonngirnawaus) kon gedacht worden, wiens verdienften aan den Tem
pel eerst federt het afzenden van / sra met eerie tweede
volkplanting begonnen."
-
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P. VAN HEMERT
-------ter.

,De Rede ca htrrcr gez(zg ira den Godsdic;rst , brief ii'yza
voorgejleld door PAULUS VAN 11EMFRT, neen den Hoog_
eerulaardigen Hooggeleerde ; Heer GISIIER'Tus BONNET,
.fir. en Prof. in de H. Goa cleerdhcid en -ilk zde,nicprediker te Utrecht. Te Utrecht, by J, C. ten Bosch,
1784. In br'. OC «vo, 167 &/ dz.
aende gefprekken van den Ileer van Hemert met
Voorg
^1 den Hoogleeracr Bonnet hebben, neer luid van 't ben
dezes Briefs aenl.eiding gegeven, tot het fchrvven van denzelven; voor zo verre zyn Hoogeerwaer de in die gelprekken
getoond had, „ niet ongenegen te zyn om zyne beden.
„ kingen, wegens veríèhciden onderwerpen vein den Fier,, vormden Godsdienst nader te hoores , en fchriftelyk
„ met hem te onderhandelen, met dit menschlievend oog„ merk, om hem, op Gene redelyke wys, te overtuigci ,
„ tot de belydenis der Gereformeerde kerk te rug te bren„ gen, en liet ryk der waarheid van dienst te zyn." Dit
heeft hem, dier by anders bykans betlooten had, zich iii
geen Godsdiensttwisten in te laten, bewogen de pen op te
vatten, te meer daer hy voorzag, dat by 'er tog niet wel
buiten zou kunnen blyven , „ willende ," gclyk by betuigt,
„ liever niet een verftandigen Godgeleereen, dan niet een
„ hoop yveraars zonder verfrand , te doen hebben."
Zo hier nit ene verdere Briefwis1eling ontitae, is 't te boopen , dat de behandeling der beoogde onderwerpen zich
tusfchen die twee fleren zal bepalen ; wanneer men 'er
meerder nuts van kan verwachten , dn wanneer zich, gelyk het veelal gaet, verlcheiden Schryvers deer mede vermengen.
De Stellingen in dezen Brief vervat, en door den Heer
van Hemert verdeedigd, zyn de twee volgende. I. „ Dat
„ de Rede niet bedorven is." En II. 't -.geen uit de eerfte
van zelve voortvloei , „ dat de Rede,, niet bedorven zynde,, dan ook de regel en proeft'teen moet zyn , waaraan
men alles, ook de zaaken des geloofs, moet toetfen;
„ zoo, dat het geen door de rede wederfproken wordt,
„ nimmer voor waar mag aangenomen, of voor de mee „ ning der Godheid in hare openbaringen aan het mensch.
dom uitgevent worden." -- Beide deze Stellingen
worden door onzen Schryver onderfclleidenlyk ontvouwd
en naeuwkeurig beredeneerd: hy houd, in 't behandelen van
dezelven, de befcheidenheid zo wel in 't oog, dat zelfs de
-
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zodanigen , cie van hem verfchillen , indien ze inner eeni7zins bezadigd zyn , '^ s Mans voorfiellingen deswegcns zon(ier kwetsing kunnen nagaen, en zich, indien het hun
cvalt , in ltact houden, om liet gelchil over (le Rede eti
haer Gezag, op nieuw, onpartydig ter toette te brengen.
Ene aeneengefchakelde ontvouwing van de behandeling dezer Stellingen, door den IIcer van Ilemert, zou
ons, vooral daer hy wel genoodzaakt was 'er verli heiden
ISyzonderheden in te vlechten • te breed doen uitweiden,
indien het den Lezer eeuigzins te flade zoude komen ;
waarom wy , dit daer latende , alleenlyk nog uit dezen.
Brief zullen overnemen 's Mans aenmerkingen over de
woorden van Pardus i Cor. II. 14; welke plaats velen
voorkomt als een hoofdbewys, fiat onze Rede bedorven,
en dus niet gelchikt is, om over den Godsdienst te oordeden.
„ Men beroept zig, zegt hy, niet zeer veel verzekerd
liet zeggen van Paulus , in zynen eer(ter, brief-liedop
nan de Korinthiërs , H. 11. 14. „ de nez!r<rrrlyke :nezasch
„ begrypt niet de dingen , die (les Geestes Gods z yn : ly
„ zyn hein cone dwaasheid , en hi kan ze niet ve, G.an,
„ om duit ze geestelpk ondcrlchcidcn gorden." Men oor
dat deze text alles afdoet , en ortegenzeglyk de-delt,
zaak barlist, ten voordeele pan hun, die het bederf onz er rede heweeren ; tot dit einde neemt men aan , dat de
7zatuujrlyke manseb hier beteekenen moet ieder een' die
tiet verlicht is door eene bovennatuurlyke verlichting van
Gods Geest (*); en dat liet woord
moet worden
overgezet door verftaan , begryPen : zoo dat
zeggen wil by hegn jet niet, en wel , by kan niet i'egs leen.
Maar laat ons op het oogmerk van Paulus en op het taalgebruik onze oo,;.eni eens onverdraaid vestigen, fly t'telr,
reeds in liet vorige hoofdiful, , de Euangelicleer tegen de
valfche wysheid en dwalende wysgeerte van dien tyd
over , en wyst de redenen aan , waarom het Luangeli
geen beter onthaal by Jooden en Heidenen vond: de voor.
naam(te reden hiervan was te zoeken in de zinnelykheid
der menfchen. Het ,joodendotn was gefield op een' Godsdienst, die de zinnen flreelde door uiterlyke vertooning,
heil
(*) Calvin. Inuit. Rel. Chr'st, L. 11. C. 2. §. 2o. Ileidai.
3e Orig. Err, L. 1. C. 5. §. q. ^. CenIbr. Prefesi Leid. p.
m• C^a
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hen achtbaar maakte by de volkeren der wacreld, en hen
over dezen deed heerfchen. Het Iieidendolu, vooral Griekenland, was, in dien tyd, de zetel der geleerdheid; natuur- reierucer- èn zedenkunde werden daar niet den mees
koest om wel te 11 reken maakte-tenyvrodgz;
een voornaam deel der toenmalige beoefening uit : hier
ingenomen, verachtte men alles, wat niet met hunne-med
begrippen rymde, noch met een taus van hunnen fraak
-- Paulus, hoe zeer ook geoefend
werd opgedisclit.
in, — en verliefd cp ware welfprekendheid, oordeelde 't
van zyn pligt, eerre vernuftige eenvoudigheid in de prediking der Kristelyke teer te bewaren, en Beenzins door opgefinukte fpreekwyzen het Kristendom te verdonkeren.
Dit ester veroorzaakte , dat hy en zyne Medebroeders beicituldigd werden, als of zy eene dwaaze, lendenlooze, en
van alle kragt ontbloote leer predikten; doch en de inhout
der leer en de wonderkragten, waar mede dezelve geflaafd
was, toonden liet tegendeel allerduidelykst aan, en lieten
tien of derzoeklievenden geen twyfel meer over aangaande
derzelver. Goddelyke wysheid. --- Als nu de Apostel,
in dezen faxaak redeneerende , zegt: naree- dc nutiturlyke
rnenschz bez r ypt niet enz. kan by ons dan aan een . vernuftig mensch doen denken, die zyne rede gebruikt, maar
niet op eene bovenuatuurlyke wyze verlicht is? Ja, fpreekt
hy, zo dit zyne meening ware , zigzelven niet regtsilreeks
tegen, daar hy, in liet eerfte Hoofdiluk, verzekerd had,
dat die Jooden en Grieken , die der roepinge tot het Kristendom, met aflegging hunnervooroordeelen , geh000rzaamd
hadden , in de leer .van jefus kruis Gods kragt en Gods
wysheid vonden? En hoe kon by klaagen, en van ter zyde
de menfchen befchnldigen, dat zy Jefus Godsdienst niet
aannamen, indien het hun onmogelyk ware, zoo lang de
Geest hun verfland niet verlichtte, den inhout der prediDe redeneering en 't oogmerk
king te begrypen?
vn Paulus gebieden ons derhalven; door een natuw 13,
naensclt te verflaan een dierlyk, zinnelyk mensch, die alleen
oar zyne dieulyke natuur leeft, en waan zinnelvl°c denkbeclden, vooral in den Godsdienst, zoo gewoon is dat by .zi4
van n>et wil Zhsaten afbrengen, en muur de tegenre.
deren vain auldCTen luisteren.
, En , als wy het fpraakgebruik van het woord vx,YÓs
»hgaan, zoo konnei wy ons geen oogenblik over deze betkcris bevreemden (*) ; zoo ook spreekt Judas, in zyn
,

ke c`^ Cerr.L.111.p
i .
v.'ZT[.^^4
(.1ÓQ,

I6,r
^ v^f^.
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korten brief , van zekere } ;t , en roemt Len verder
den Geest niet hebbende; tellende dus,
even gelylc Panlus, cie naiuurlyIcc en cie gceslelyke mcn.
fchcn tegen elkanderen : en in dien zelfden zin !preekt
rkobus, (H. III.) als hy de wysheid der genen, die aan
nyd en twistgierigheid den teugel vieren, vonr Bene
cn ru É^iytroc , ti^};s , ^atev^wÍak die eenti !:lLI'l.'-Iflle, na tiiur yke , duivelfclac wysheid verklaart.
„ Een mensch nu, die zoo dierlyk is, kan oa-tnoge151:
fmaak in den kri5telyken Godsdienst vinden, dewyl heil
niet alleen deszelfs voorfchriften niet beha<agen, maar by
zelf ook veel te bevooroordeeld , en door zinnelyklleid td
traag is, otn op den aart der leere van Jefus behoorlyk
acht te tlaa.n. _ - -- Zoodanig nu wis de gellcldlicia der
waereld in Panlas tyd! Was 't dan, wel wonder, gat iaen
le prediking- van jezus kruis voor dwaasheid hield? Zoo
lang iemand weigert zyne zinnelyke begeerte aan de beerfchappy der rede te onderwerpen, kan hy het fch000e,
en den waaren aart van Jezus verheven leer niet vatten.,
noch dezelve toeflemmen en goedkeuren ; hier toe wordt
vereischt, dat uien alle vadziyheid en traagheid verbannc,
zig tot een bedaard onderzoek zette, — vooroordeelen late vallei, en genegen zy, de waarheid aan te nemen, waar men dezelve ook Vince. -- HIet zal dus,
als lien op des Apostels oogmerk let, niet eens zoo groot
onderfcheid maken, hoe men liet woord vertaa?e:
of door beg;ypcn, gelyk onze Overzetters en anderen
doen: of door tolij?e;;:mcl1, 0:1-Gv:Gngcn, iii z n meemoed Ir ten iiadualen (*). Even weinig zal tien bebneven
te twisten , of Jiz,7.t moete overgezet worden : by I;_`gryPt niet, of, by kan niet burrypen, of, Iiy Tril ;riot
éegrypen

.

-

Noch, ook , of de woorden, u ^u„arat ^ vw xt

moeten beteekenen by kan ze niet verflcs<in, of, by Tril
ze niet verfiuun, erkennen, onderkennen (t). Het een
en ander fiemt met de waarheid en Paulus bedoeling overeen. Een dierlyk mensch, als zoodanig aangemerkt, heeft
geen lust, om den Godsdienst der Iiristenen behoorlyk te
onderzoeken, en kan denzelven dus, zoo min, refit be
vatten, als toellemmen en goedkeuren; by kan noch wel
:

den-

(*) Confer Raphelius in annot. Aerod. p. 458 et Yo. Cleric.
in verf. Gall.
(t) Ita placuit Heumanno Poccil. T. Ill. p. 507. 5O.
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denzelven begrypen , en is 'er afkeerig van. Deze plaats.
bevestigt dan nnyne denkwys ; en, wel verre dat zy de
rede zou verflat maken, verzekert zy ons, dat een mensch,
die dierlyk genoeg is, om de rede te vertaerpen , niet in
íi.aat is , om den Godsdienst van jezus, die geheel rede_
te kennen. •Men vergelyke Salomons geze, -Jykis,reft
Spreuk. XXVII1. g. De kwnade lieden verftaan liet re y?¢

,vlet: maar die den Heer zoeken ver/lean alles."

Redevoerin,, yan akovëRIUS EnOES, opesalyk uirgelproken
by het plegtig aenvaerden van 't Haogleeraerafnpt in de
Godgeleerdheid op de Hooge School van Leiden den 14
yan ll7tcde:naand 1784. In het Nederduitsch vertaald
sloor JACO GUS \\TELDIK, Student in de H. Godgeleerd
Te Leiden, by S. en J. Luchtman, trn "r. oc--heid.
tavo, 48 blcsdz.
ne flelling, den Godgeleerden by uitlek van 't groot[Ie belang, behandelt de Hoogleeraer in deze Redevoering, bewerende dat de beoefening der H. Schri%t e1^
hoofdiaek van enen Godgeleerden is. Niet, dat een (odgeleerde de beoefening van andere %Vetenichappen Nebbe
te veronagtzamen; ver van daer! ze zyn, gelyk onze
Redenier toont, hein integendeel in ene mindere of meer
moet zyne meeste-dermatonblyk;er„
„ vlyt aan de beoefening der H. Schrift wyden, zich op_
dezelve toeleggen met zyne gantiche ziel, en met alle
„ de fcherpte zynes vernufrs en oordeels ; ja aen hier,
„ als meesteresfe, alle overige letteroefeningen onderwer„ pen en dienstbier maken." Hier toeroept hem,
.suet` alleen de naem van Godgeleerden , maer ook zyn
iboofddoet, naer 't welk by fireven "moet, ene gegronde
kennis en verdediging der Godlyke waerizeden; waer_
toe by niet geraken kan , dan door een recht verfland en ene juiste uitlegging der Heilige Schrift ; en
%y mangel van welke by alleszins gevaer loopt van jatr_
merlyk af te dwalen, ja de geheele leer van gelonf en ze..
den te verkeeren. De Hoogleeraer, dit bekoopt en
bondig beredeneerd hebbende , theft zulks nader door de
gefchiedenis der voorige tyden , welke ons toont, hoe te
gelyk met de beoefening (Ier gewyde bladeren de zuiver
Godsdienst en vervali_en en her(feld zv. l'er-heidvan
dier gelegenheid .fcllsts by ïr zonderheid een treffe.7d Taw
fe*
.
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fereel, Waer in hy ons levendig voor oogen felt tot wel
lagen trap de zogenaemde Godsdienstleer in vroeger-ken
dagen gedaeld zy, en hoe neen derzelver weder opbeuring
te danken hebbe, aen den yver, die zomrnige brave Mannen bezieldeb , om de beoefening der Heilige Schrift te
doen herleven , welke in vele opzichten zeer heuchelyke
gevolgen gehad heeft. By verderen voortgang zou men,
gelyk de lloo leerier opmerkt , hiervan nog deeds de heil
vruchten hebben mogen erlangen; dan zulks kan-zaenm!I
men niet zeggen, dat aen veter wenfchen beantwoord;
waerover hy zich in dezervoege uitlaet.
„ Hoe tre lyk zouden de volgende geflachten de belangen des Christendoms bevorderd hebben, indien zy alomme en ten allen tyde, van zo groote voordelen [als de
Hervorming naemlyk aengebragt had] beter gebruik ge
voetflappen der Hervormeren gedrukt, en in-maekt,d
dien weg de Hetnelfche leer van alle finet gezuiverd, voor
alle verbastering beveiligd hadden!
„ Maer, en van deze vlek zyn ook onze dagen niet
vry, een groot aental Godgeleerden in 't Gemeenebest der
Christenen heeft de geneesmiddelen zelve in vergiften ver
welke zy poogden te verhelde--ander,whi
ren , met nieuwe, duisternisfen omwonden.
„ Veelen, onverzetlyk gekleefd aen de dwalende begrippen hunner Voorouderen, hebben dezelve door middel
der 1 1. Schrift trachten op te fieren , en zich niet ontzien, de uitleggers zelve acu wetten te verbinden, waer
Foor niet cie waeiheid maer geliefkoosde meningen be;uuíligd werden.
Anderen, niets duldende, waervoor het menschlyk
negrip 1tí1 ilaet, hebben niet alleen de fcherpte hunnen
vernufts , maer ook de hulpmiddelen zelf eener gezonde
uitiegk ende misbruikt, tot het bevestigen van leertlellin11ea., zo firydig met de Openbaring als niet de Pede zet.
ve.
„ Anderen eindelyk , de banier der Geestdryvercn vol.
?enne en de zottcrnyen eenes ontftelden breins voor God 1 pr.ken houdende, hebben zich niet gefchaemd in den Byzelven de verdediging te zoeken van hunne verdicht
téIcn en fchorre Zedenleer.
„ Alles bedriegt my, of uit deze drieerleie bron zyn
bykans all' de twisten voortgefproten, welke, zederd de
bercllin; van den Qoi dienst to op onze tyden toe, de
gant
-

eel
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gantfche Christenheil en ook onze Kerk op eerie jatnin'err
lyite wys hebben van één gereten.
„ Och! dat alle Godgeleerden acn het onderzoek der
gewyde Boeken met beítendi se wakkerheid arbeidden ! de
waerheid , daar gevonden , zonder drift, zonder hatelv'kheden, voorzigtig en oprecht verdedigden, en langs dien
weg de omhelzing der zuivere leere, zonder welke geen,
eerlyl.e en vaste vrede kan getroffen worden , den tegen
zelven poogen af te dwingen !
-fpreckn
„ Ware dit by allen de hoofdzaak en de eenige bedoe
welk eene blyde hoop zon den Christendomme-ling,
toefchitteren ! welke luisterryke triomfen zou de waerheid
op de doling behalen ! zo zou allengskens die goudeij
eeuw, de eeuw der Apostelkerk, wederkeren, en met éénen mond, met ééne ziel zouden wy allen den algemeenen Vader en den eenigen Verlosfer des Menschdoums aenbidden."
In dat voornitzicht pryst de Hoogleeraer verder de bcoefèving der 1leilige Schrift ten ernfliglie aen ; en doet voorts
zyne Redenvoering met gepaste aenfpraken, naar de otnItandigheden, afloopen.
Leerreden, ter naup; yzin, van Een *gczindlteid en Liefde
in de Gemeente, over Hind. Ih 3e. Door KLAAS v^XN
DER HORST, Leeramr der hereenigdc Doopsgezinde Gemeente te Ilanrlena. By gelegenheid vim de eer,/le %men komst dier ° Gemeente, op den 7den November i 784.'
,Tc Í-^czrle-:,a, by A. Loosjes Pz. .Bakalven het hoorba,
%vigt, 30 biadz. ira gr. of rivo.
wee Doopsgezinde Gemeenten te Haarlem , welken ieTwee voorlang hare byzondere Huishouding en KerkbeT
'vind hadden , tot é ne Gemeente verenigd zynde , (waar van
het Voorbericht voor deze Leerreden een duidelvk verfli;
verleent,) zo heeft dit den Eerwoerden vara der IIorSt aen1eiaing gegeven, tot het doen dezer Leerreden. Dezelve
is gefchikt, om der vereenigde Gemeente voor den geest te
brengen, wat haer nu te doen ('tact , „ om de eensgezind, heil en liefde onder derzelver Leden (tand te doen houden , en den hooglier trap van volmaaktheid te doem
„ beklimmen :" ter nakominge wacrvan zyn Eerwaerde
voorts nog enige bedenkingen in overweging neemt
„ waaruit de Gemeente hartre verpligting, tot liet beharti^^ sen
-
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gen vang eensgezindheid en liefde • op het leverdi, tt
„ moet bezeil en." Plet eerlie gedeelte vervat des reels
van gedrag , en het tweede derzelver aeupryzing ter betr^zchtinge. in 't een en 't ander drukt zich de Leeracr
met zeer veel naeuwkeurigheid en kracht van zeggen uit;
hechtende voorts, ten Plot zyner Leerreden , aen alles z^ ,te nadruklyke aenipraken, betrekkelyk tot den byzonderen
roetland, waerin by deze Leerreden voordraagt.
't Zal velen, zo we vermoeden ,niet ongevallig zyn, deze
regels alhier beknoptclyk by elkander te vinden; wa rUriI
we dezelven, zonder des Leeraers verdere uitbreiding, als
op zichzelven haarde , zullen plaatzen. Ze zyn natnurlyh
wel byzonder gefchikt navr den aart dezer vereniede Ge
kunnen dus niet altoos in alle andere Kers -ment, nieenfehappen op zodanig ene wyze fland grypen; doch de
ene en andere van dezelve is echter zo ingericht , da c
ook, in alle andere omflandigheden, ter hand havi_n,ng c vu
liefde en eensgezindheid in acht genomen kunnen wor,ier,
De Eerwaerdc v. d. Hoist fplitst dezelven in zodaulgen die alleen de_ Leer betreffen., en zulken , die ook betrekkelyk zyn tot de Zeden en liet Huishoudelyke.
Tot het eerfee behooren de drie volgende.
„ I. Elk onzer wvagte zig van, onder de leden der Gemeente, overeent}emmiug te vorderen, in Gevoelens, die
niet behooren tot liet weezen van den Christelyken t.odsdie oorloepen guiten het Gelnf in Jezus
d ienst:
Christus:
buiten de belydenis, dat Jezus van Goa
gezonden is , om de menfcben met God te verzoenen in
zyu bloed, en om hen ter eeuwige zaligheid te brengen,
langs den weg van Bekeering en Heiligniaaking.
„ II. Laat ons zorgvuldig waaken teaen allen invoer
van Geloofsbelydeni ,fen of Formulieren van menfcltelyl: opílel. ---- Hiermede begrypt men van zelve , keur in
geenszins af, dar men zyne Gevoelens, omtrent welke (luk
ook, by gefchrifte openbaare. Dit flaat vry, en kan-ken
noodig zyn , althans nuttig, vooral, wanneer men ook de
gronden van deeze gevoelens bloot legt.
Maar verre
zy het van ons, iemants Geloofsbelydcnis. ooit zo veel te
laatera gelden, dat wy anderen daaraan willen binden, verre zelfs van ooit zo veel belang te (tellen in de Geloofsbelydenis van Benig gezelschap , hoe talrylc , en uit hoc aa nzienlyke, GeleerJen of fchranderen heftaant?e.
„ 11I. WVy gehoorar zortt te draaren , om ons nooit te
-

-

iaaten verleiden dour D peepers_ en Geesrdryvers."
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Onder dc tweede foort van regels betrekt zyn Eerwaerde
deze drie.
„ I. Laat niemand van de Gemeente, wie hy zy, en in
welke om(landigheden by zig ook bevinde, over iemant van
zyne medeleden wállen heerfchen.
„ II. Naa maate wy ons hier voor wagten, zal het ons
te gemakkelyker vallen , die infchikkelykheid en toegeevendheid jegens elkander te oeftcnen, waartoe ik, in de
tweede plaats, een ieder van ons wil vermaand hebben.
„ III. Dat men elkander alle goede dientien pooge te bewyzen, daar men toe bekwaam is."
Zyn Eerwaerdc brengt deze regels, op 't einde van t
tweede deel zyner Leerreden , of der aenpryzinge ter betrachtinge , gelchiktlyk indezervoege te zamen.
„ Hoort , zegt hy , de item van uwen Christelykeri
pligt , en ziet op uw weezenlyl, belang. - En wilt
gy nog een algemeenen regel, die ti de waarneeming van
alle onze byzonderen gemakkelyker zal maakeii , wel dan ,
laat het uw groote werk zyn , de leer van 't Luangelie te
beoeffenen , en deszelfs Geboden te volbrengen. Eene
welmeenende en onbevooroordeelde opvolging van dit
voorfchrift zal u niet in 't harnas jaagen voor mindere ge
onwettige belydenisfen. Lenen ver(landigen . en-voelnsf
gemaatigden yvea voor de waarheid zal zy u doen paaren
met ongeveinsde poogingen , om geen anderen dienst aan
God op te draai*en, dan die redelyk is. Ootmoedigheid,
langmoedigheid en goedheid zal zy doen uitblinken in alle
uwe bedoelingen onder elkander. En hoe zou 't dan mogelyk zyn, dat vreede en liefde onder ons verlooren gingen; en ons treuren lieten over 't gemis van haare zege
-nige!"
5

Experimentuni Anatomicum , quo Arteriolarum Lymphaticarunt , exiflentia prohabiliter adftruitur, intfitutum , defcriptum, c& Iconeilluftratutn,1 JANO BLEULANDO,M. D.
Lugd. Batay. Apud , 1. et J. 11onkoop, 1 7 8 4. 3 6 pp ..
in 4t0. f. m.
et Systema der \Vatervaten is, zedert oenigen tyd ,
JIJ het
groote voorwerp geweest, met welkers naaipcuring

zig de beroemdite Ontleedkundigen hebben bezig gehonden , en waaromtrent men groote vorderingen , zo ten
aanzien van deszelfs waare natuur als ook ten opzichte
van
,
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van deszelfs nuttigheid , gemaakt heeft. Men is liet thans
byna eens , dat de Watervaten een byzonder Systema
uitmaaken, affcheidelyk van het Systema der Bloedvaten:
ten minkien de gedaane proefneemingen van i'1lonro, Hnnter, Hew/on en anderen , hebben aan dit denkbeeld de
hoogtte waarfchynlykheid gegeeven. De Heer BLEULAND fchynt hieromtrent nog twyfelinge te voeden; by
heeft ten dien einde dit Stuk nader zoeken te beproeven, en deelt ons in deeze Verhandeling eene proefnee ming mede, die hem toefchynt van eenig gewigt te zyn,
tegen het aangenoomen gevoelen , en waaruit hy met eenige waarfchynlykheid meent te mogen afleiden , dat 'er
wel degelyk, in zommige deelen van ons lichaam, eene
nnafomofas tusichen het Bloed en Water plaats heeft:
en dat de trrteri lylnpliecticce, uit de arterie fanguifer e
voortkomende, niet ten eenemaal kunnen ontkend worden.
De proef die de Autheur ons opgeeft, en waarop
hy zyn gevoelen vestigt, is, zo wy ons niet bedriegen,
niet teil eenemaal nieuw ; ook hadden wy gaarne gewenscht,
dat by ons eenig onderrigt gegeeven had, aengaande het
ronde en witte vocht, 't welk hy tot die infeéie gebezigd
heeft. - Wy zyn het voor 't overige volkomen met
den Schryver eens, dat 'er in deeze tak der Ontleedkunde nog duisterheden zyn, en dat de zaak verdient nader
onderzogt en nagefpeurd te worden. En dus komt
net ons ook voor , dat deeze ééne proef van den Heer
RCEVLAAND nog zeer weinig afdoet, tegen de naouwkeurige en herhaalde proefneemingen van zo veele groote,
en in de Ontleedkunde zo bedroeven, Mannen.

erlieiidelingen ven hei Batecrcf ch Genootfcliep dot Proefondlervi,edelyke J/7jsFe eerre te Roiierditm. Zevende Deel.
Te Rotterdam . by k. Arrenberg en Zoon. Belie/yen het
l o'rwerk esa een cilgffen2eenen i3l'idw zer over de zes eerjie
fjeelen, 274 bludz. in gr. qucrto.
zevende Deel, dient eene Ver
Tot een aanvang van ditkleine
doch ongewoons Sterre,-handeligovrç

welke het allereerst, in Engeland , is ontdekt In de tnaan d
Maart 1781, en vervolgens in verfcheide Plaatzen van Europa is waargenomen, door D. KLINKRNBPRG. In dezelve
levert ons die ervaren Sterrèkundige een naauwkeurig herigt van zyne waarneemingen, en eene juiste opgave van
VJl. DE!L. AI.G. LETT. N0. I.
$
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zyne berekeningen, nopens den loop deezer Sterre; mitsgaders zyne opmerkingen op, en berekeningen van , de
waarneemingen deezer Sterre, door den beroemden T.
BRAHi in de jaaren 1589 en 1590. 't Is bekend, hoe
men, op de eerffie waarneemingen deswegens onlangs getIaan , deeze Ster voor een Comeet gehouden, haar ver
onder de Planesten geteld nebbe; waarin men-volgens
feeds meerder bevestigd is geworden (*), en 't geen ook
de Heer Klinkerberg in deezen flaaft, zeggende, riet het
afloopen zyner Verhandelinge :
„ Dewijl het dan, met de betrekking tot het verfchijnfel, dat het eerst voor ruim 190 jaaren door T. BRAE is
gezien, en voor een Vaste Ster gehouden, maar zedert
dien tijd is vermist geweest; tot liet verfchijnfel, dat nu
zedert ruim één en half jaare met een beurtlings voor.
waarts en fe ruggaande beweeging is waargenomen, iii.
diei•voegen legt als hier voor befchreeven is: zo twijflëi
ik 'er niet aan, of dezelve Ster, die men in dit jaar
1782, na dat ze eenigcn tijd in de Zonncftraalcn onzigtbaar was geweest, weder, eerst oenigen tijd voorwaarts
heeft zien bewce en, en nu tegenwoordig, na een fchijnbaarlijken ftilfland, weder te rug ziet gaan; dat dit ver
een Planeet zal zijn s zo als reeds ook veríchei--fchijuel
den Sterrekundigen vastlellen, waarom ze die Ster met
den naam van uLznnvs hebben benoemt; en dat liet die
zelfde vermiste Ster , die BRRAint in 't jaar 1580 heeft ge
waargenomen, weezen zal."
-zien
Flier by komt een Antwoord van den geoeífenden A,
nit op de Vraag: II-m rt het Liglinmel jk Levensheginfd
(Vita Corpbrea) der Dieren li zijn befinan, werking, voort
vernietiging ook esf v(:,u den on;niddelijken invloed-duringof
pan eenig under beginlil of kr«gt der Natuur, de Lucht, liet
Vuur, de Eleczriciteit, de lifagnectkragt eaaz 2 Zo ja, uit
2velke proeven en w<crrrnemi/ag en blijkt zulks? en welke nutte
gevolgen of leeuiilg ,eri Zijn da eruit te trekken? Ter beantwodrdinge hier van is deeze Verhandeling drieledig: het
eerl}e gedeelte aeat over de aars zitplaats van het beginzel des vlierlijken ieevcns; liet tweede handelt over den
aart en wyze van werken des Dierlyken Leevensbeginfels,
in zo verre liet zelve door onze zintuigen kan worden
na:(*) Zie daaromtrent een berigt in 't .Mengelwerk deezer Letteroefeningen V. D. bl. 489 —498 , en de aldaar aangeweezen
opmerkingen van den Hoogleeraar Hennert over dit Stuk.
-
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nagespoord: en de derde of .laatfle afdeeling is gefchikt,
•om te wonen, dat geene der bekende algemeene Vloei
ot Kratten der • Natuur, als de onmiddelyke oor-il:ofen
onderhouder van het Dierlyk Leevensbeginzel-íprongf
kan worden befcltouwd. ---— De Heer 2pey alles, wat
hier omtrent in bedenking zou kunnen komen, ter toetf
gebragt, en onvoldoende bevonden hebbende, fluit daarop
zyne Verhandeling met deeze woorden.
„ Is 'er derhalvcn gecnc bekende vloeitlof uit te vinden, voorzien met zodanige' eigenfchappen, ,als in het
dierlijk .levensbeginfel worden gevorderd, waar, gat mei
liet zelve dan zoeken? Tot hier toe geloof ik, dat het
veiligst is met HALLEtt te zeggen s (El. Play Eol. Torn. Ii'
.p. 381.) „ Et quid vet«t trti a lace diver//urn ineen es/c,
cub utroque mmagnetcs meter/em, ab omnibus aërcm distare
untie con/leut , gziina el/am id propritisn, fuos run/ce per eiJ'ee.,, tus notuzma, elernentrrm fit 2" Waarbij men best zal doen
te berusten, tot dat eene of andere gelukkige ontdekking
ons gelegenheid zal hebben gegeven, om verder in de
ontbinding dezes onoplosfelijken knoops te vorderen,"
Een drietal van Verhandelingen, hier aan volgende, opgetteld door A. J. VERSTOLK, C. CRONAV Cl] T. C BLOMS
VAN TR1
tSLONG, ftrekt ter- beantwoorJinge eener Vraage
over de voor- en nadec/en vara 't planten ven een regel Boomen, op de kanten der laai- en lui/landen; en 't geen men
líras ornt; c,at, zo de nadoelen kleiner zyn dijn dc voordeelen,
in agt behoor e te noodzen. Het flaat by deeze .Schryvers
vast, dat de bemanteling tier Zaai- en Weilanden aan te
pryzeii zy, nadien dezelve meer voordeelen geeft, dan.
men 'er nadeelian van dlugten kan; en voorts behelzen
hunne Verhandelingen verfcheidenerteie onderrigtingen, nopens- het t ert, in deezen deg meesten dienst kan doen;
waervan de be.efe aars der Landbouwkunde, naar de
vertchillende omaandigheden , een nuttig gebruik kunnen
iraa cn.
Op d.ceze Stukken volgt eene Verhandeling van de Heeen M. V. n0111RV I en A t PAETS VAN TROOSTWYK, nopens
den Elei,rophrc, ter beantwoordinge van het V-orltel,
'm óp te geev'en e'en besten toehel van den Elebfrophore, de
11 o'udcre veuf';" Keizelen yen dit Eledir sell 4vei' /iWi proefïrïundig te verkluarert, en reen te wy en , wel nieuw licit he
zelve rr 'i1 de leercc erElc irici -eit toe_Tebrac l t Jee//. In deeze
Verhandeling worden de opgenielde hyzunderlheden .náau wkeurig: nagegaan en ontvouwd ; weikor te meer Bene gezette
„

-

-
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opheldering verdienden, om dat de verfchynzelen van den
Eleétrophore de Elec`trizeerders niet weinig in den war
hielpen; meenende zommigen zelfs, dat ze de algemeen
aangenomen Theorie van FRANKLIN 0111 ver werpen. Het
tegendeel hiervan is uit het in deeze Verhandeling aargevoerde blykbaar; het welk de Schryvers doet zeggen.
Dus meenen wij dan niet alleen de verfchijnzelen van
den Elec`rrophore uit de Frankliniaanfche leer volkoomea
verklaard te hebben, maar tellens te hebben aangetoond,
dat de bijzondere verfchijnzelen van dit werktuig van dien
aart zijn, dat zij volgens de Frankl!niaanfche leer noodza
gebeuren moeten; en dus kunnen derhalven de-kelijzo
verfchijnzelcu van den Eledrophore als zoo veele bewijzen
voor de Frankliniaanfche leer worden aangemerkt. Of
fclhoon dan, naar ons inzien, de leer der Electrophore met
Beene nieuwe grondbeginzelen verrijkt wordt, geeft echter
dit werktuig dat licht aan dezelve , dàt de Frankliniaanfclae leer door deszelfs vesfclaijnzelen zoo zeer bevestigd
wordt, dat zij voortaan als cone belveezene waarheid mag

worden aangenomen."

Wyders behelst dit zevende Deel nog drie Heelkundigc
Verhandelingen, die den beoefenaaren deezer Kunne te ihde kunnen komen. De eer(te verleent Aanmerkingen over
het Nadeel van heete Geesten en uitdroogende Poeders, en
het [oordeel van etterlokkende Middelen, bv ontbloote of
bedorven Beenderen en de tweede Aanmerkingen over de
nuttigheid en noodzaaklykheid van een voorbereidend Ver
voor het opereeren der Hazenmonden en den Kanker-band
der Lippen. Beide deeze Stukken zyn opge(leld, door j.
AN DER TIAAR; en daar by komt ten laat(te nog een Berigt
van G. G. TEN HAAF, wegens een Steatoma of Spekge^cwel, in den buik gevormd, en na den dood by de opening
van het Lyk

gevonden.

Nederland the hate fen; be/eltreven en afgebeeld, door c.
SEPP. Eerfle Stuk. Tab. VIII. In quarto.
n deeze Verhandeling geeft ons de Fleer Sepp eene afbeelIdending
en befcliryving van den Dagvlinder , bekend onder
naam van den grooteis Aurelia, dus geheeten, in on

derfcheiding van eenen anderen, die men den kleinen z urelia noemt, welke alvoorens door hem befchreeven is; de
ilerke overeenkomst, die veele Vlinders, uitgenomen in

de
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de grootte, met elkanderen hebben, geeft meermaals aan
zulk eene onderfeheiding; 't welk ook in dee--leidngto
zen plaats heeft. De aanhoudende naauwkeurigheid van
den Heer Sepp, zo in 't afbeelden als 't befchryven onzer Nederlaniltche Infer en , houdt zyn arbeid beflendig in
waarde, en de Liefhebbers blyven den verderen voortgang Heeds met hetzelfde genoegen verwagten.
Vervolg der Proefneemingen Duet konfti,'ge Lugtbollen. In 't
Fransclt befchreeven en verzameld door den Heer FAUJAS
DE SAINT- FOND. In 't Nederduitsch vertaald, en met
eenige Aantekeningen verrykt, door den Heer M. HOUT
Med. Dr. Lid van de Hollandfche en Zeeuwfche-TUYN
Maat/ happyen der diZeetenfchappen enz. Te Amsterdam,
by J. v. d. Burg en Zoon, 1784. Behalven de hoorrede
ca den Inhoud, 23o bladz. in gr. octavo.
ls een Vervolg van 't voorige, waarvan wy reeds geA
wag gemaakt hebben (*) , behelst dit Stuk een berigt
van de laatere Proefiieemingeu niet konftige Lugtbollen;

't welk, even als dat der voorgemelden, gepaard is met
nevensgaande aanmerkingen over derzelver bereiding, beftuuring en 't geen verder nopens dit Stuk overweeging
vordert; waar door deeze berigten van des te meer nuttigheid zyn. Om 'er eene byzonderheid uit mede
te deden zullen wy, daar de bel'tuuring der Lugtbollen
thans bovenal in opmerking komt, ons hepaalen tot de
opgave van 't geen de Heer Graaf de Milly deswegens
aan de Koninglyke Akademie der Weetenfchappen voorge-

draagen heeft.
„ Sommigen , zegt hy, willen 'er Zeilen hebben aan
anderen Wieken aangevoegd als die der Voge--geílan,
len, of Vinnen gelyk der Visfchen , daar aan gehecht.
Deeze drie Middelen zal ik agter elkander onderzoeken,
ten einde een voldoend Bef uit daaruit op te maaken.
„ I)e Scheepvaart in de Lugt verfchilt van de Zeevaart
in een tveezenlyk punt. In de Zeevaart zwemmen de
Vaartuigen in een Vloeiftof die ze draagt, en verheffen zig
in een andere, die agthonderdmaal ligter is of dunner; 't
welk gelegenheid tot het gebruiken van Zeilen geeft. Door
vergrooting der Oppervlakte geeft men meer kragt aan de

aan-

(') Zie á1g. Vad. Lett';oef. VI D. bi. i9^.
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aandryvende Vloeiflof, en in de andere, die tegen hand
biedt, wordt dezelve door de figuur van 't Vaartui;, za
veel doenlyk is, verminderd. Maar in de Lugtvaart kun
middelen geen plaats hebben , om dat het Lig -nedz
welk men voorthelpen wil, niet boven dryft,-ham,'t
maar ingedompeld blyft in de Vloeiflof, weii;e het zelve
draagt; even als een Vaartuig, dat onder Water dreef, en
door een Stroom voortgeficept werde. In deczen toeftand
zouden alle Zeilen niet alleen nutteloos , maar zelfs nadeelig worden, als meer vat geevende aan 't vermogen van
den Stroom, en, boven het middelpunt der zwaarte van
het Vaartuig verheven zynde , • zouden zy het zelve doen
wankelen. In een ffille Zee zou hunne uitwerking volftrekt
nul zyn, en niets dan het Vaartuig overlasten. De Lugtbol komt in dit Geval, en derhai -ven kunnen geen Zeilen
daar aan eenig nut toebrengen (*).
„ Wat de Vlugt der Vogelen aangaat en het zwemmen
der Visfchen, zal het nmaakzel der eeroen aan de f' atuurkundigen genoegzaam doen blvken , dat men by hun , tot zekeren trap, de Modellen niet zoeken moet om de Lurtbollen te befluuren. Want de íihelheid van de beweeging der
Wieken in de Vogelen is bykans onnavolgbaar, en zou niet
toepasfelyk zyn op de LugtbolIen, als geen genoegzaame
flevigheid hebbende, tot de noodige poogins*en, om een
zo fnelle beweeging voort te brengen. Wat de Visfchen
belangt; hunne Zwemvinnen, en vooral de plaatzing en
beweeging hunner Staarten, fchynen de bekwaamfle Middelen tot befluuring der Aëroflatifclle Machine aan te bieden. De Zwemvinnen zyn kort, breed en een weinig
fchuins geplaatst; de Staartvin , Loodregt flaande, vervult
den dienst van Roer, en men ziet genoegzaam, dat dezelve ten modelle gediend hebbe, in de Zeevaart, voor het
Roer der Schepen (f), De Zwemvinnen fchynen ook het
voor(*) ['t Is hier niet te doen om den Luetbol voortgang te
geeven, welken by,, zelfs met weinig Wind , door eigen
Windvang genoegzaam heeft;•maar om hem te befluuren, en
in d:it Geval kan zekerlyk een Zeiltje, al is 't maar klein, op
de cim t gepl,iatst, veel doen, mids de Schuit een Roer heb be; g .iv' uit de Proefneeming van den Heer BLANCHARD is
g leeker_1
,. (t) [Buiten, twvfel zal de figuur der Vaartuigen ecnigermane daar van a' eleid zyn, hoewel die in veclen zeer ver4ehiït, Een vermaard Scheepsbouwer hadt 'er den Makreel,
als
,
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voorbeeld geweest te zyn van Riemen, en ik denk, dat
deeze de beste en voornaam fie Middelen zyn, welke men
in de Lugtvaart gebruiken kan. De Visfchen hebben een
voordeel van hunne Zwaarte naar believen te kunnen ver
vermeerderen, door hun Lugtblaasje uit te-minderof
ƒpannen, of toe te knypen. Dit zelfde heeft ook eenigertnaate plaats in dc Lugtbollen door Vuur, en in die, met
ligter ttollèn dan de gewoone Lugt gevuld, is uien wel
door uitlaating van de Middelen tot nederdaaling meester,
maar niet om cie verlooren Lugt te her{tellen , en dus weder op te flygcn. Wanneer men acht geeft, hoe gemakkelyk h t logge Lighaam der Vogelen , door den flag der
Wieken, naar boven wordt gevoerd, zo wordt het denkbeeld niet vreemd, dat men door middel der Riemen, mids
den Slag nederwaarts richtende, ook wel den Lugtbol zou
kunnen doen op[lygen , zo wel, als door den Slag opwaarts
te richten , nederdaalen. Oidertusfchen zou men, tot een
goeden uitdag, in de tegenflrydige beweeging de Riemen
op zyn kant moeten houden, dat de Ondervinding met een
weinig Oefening ligt zou onderrichten.
„ Tot de Horizontaale beweeging fchynt het my blykbaar, dat de Riemen alleen genoeg zyn. Men kan die
manken van Taf, van Papier en Pergament. Men moet
den voorrang geven aan de ligtule en tevens ft€vig[te Stoffe : ik denk, dat gevernist of gewascht Taf bekwaamst zou
zyn. Men moet niet denken , dat deeze Riemen eene bys
want een Lighaam, dat in volko--tergobhvn;
men Evenwigt dryft in de Lugt, zal door de minfte pooging in beweeging gebragt en werwaards men wil gevoerd
worden; zo maar de Winden, welke in de Lugtvaart even
't zelfde zyn als de S troomen in dc (Zeevaart, niet regtftreeks tegeníirydig vallen. Op het ergfte zal men in de
Lustvaart altoos kalver Wind kunnen vaaren, en misfchien
zullen de Lutrocijers, door langduurige oefening, wel
de bekwaamheid verkrygen, om fcherper voort te gaan, by
den Wind.
„ De figuur en laagte der Riemen zal de ondervinding
en 't gebruik moeten bepaalen. Ik denk, dit afwagtende,
dat men in 't eerst Riemen beproeven moet van gewaschte
of geverniste Taf van eene Raamachtige figuur, van i3
Dui.
als den besten, toe voorge[lcld. Men weet, hoe weinig de
meesten naar die figuur gelvken. Van den Staart zal zekerlyk
het eedre denkbeeld van een Roer ontleend zyn.]"
B4
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Duimen middellyn op 3o Duimen laagte, zonder het
Handvatzel daar onder te begrypen, 't welk ; Voeten of
daaromtrent lang kan zyn. Het Roer moet ook zyn vant
Taf, ;o Duimen breed en 4 of 5 voeten hoog; maar men
begrypt ligt, dat het zelve, naar de grootte van de Machine, kleiner gemaakt moet worden of grooter.
„ De voordeeligfte manier, zo ik my verbeelde, tot
beiluuring deezer Werktuigen , zou zyn, den Lugtbol te
plaatzen in 't midden van Bene Cirkelronde Gaandery,
welke alleenlyk dienen zou voor de Roeijers en den
Stuurman. Langer, beneden den Lugtbol , zou men eels
Vaartuig hangen voor de Reizigers en hunne Goederen
't welk tevens tot Ballast dienen zou voor de Gaandeïy,
om die in de horizontaale plaatzing te houden, en het
wankelen te beletten.
„ Ligt begrypt men, dat, wanneer de Lugtbol in 't
midden van de Gaandery vastgemaakt ware, de (peeling
der Riemen veel meer uitwerking zou hebben , en naar
alle kanten met meer gemak, zo wel in de horizontaale
als verticaale beweegingen, gefchieden.
Men zou den Lugtbol in 't midden van de Gaande
kunnen ophangen, door middel van een Net, op de-ry
wyze der (Heren CHARLES en ROBERT . De Wagen of
het Vaartuig kon op de gewoone manier, maar op een
behoorlyken afftand, gehangen worden, en voor 't overige zullen bekwaamer Werktuigkundigen, dan ik, nog
wel andere Middelen uitdenken, om deeze Uitvinding te
volmaaken, indien men dezelve zulks waardig keurt.
„ De Visfchen , waarvan ik reeds gefproken heb, ver
dit opzigt zo veel te meer opmerking, om dat-dien
zy, niet egen[laande de Vloeilof, welke zy bewoonen,
zo veel mr tegenland biedt, zig nogthans met zulk een
fnelheid daar door beweegen. Hunne Zwemvinnen zyti
zeer klein tea opzigt van hunne grootte, en niettemin
weeten zy daarvan gebruik "te maaken, om voort te komen met Bene verw ^nderlyke vlugheid (*). AVy neemen
ze dan tot een voorbeeld van de aanvoeging der Riemen,
en onder hun is bicue, die nicer overeenkomst met de
Lugt.
„ (*) [Echter hangt de vlugheid van de beweegure der
Visfehen meer af van de washing van hunnen Staart, gelyk ik
elders breaivoe••'! heb aaaretoond , en zy gebruiken de
Zwemvinnen meert oni zig te bertuuren of in balans te hoi,.
den, als ook om hunnen Vaart te ltuiten.l"
,
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Lugtbollen heeft, dan de Egclvisch, wiens byna hlootrond Lighaan de Vinnetjcs in 'L voorlle aai:r;evoegd leeft,
daar dezelve in dc langwerpige Visíèhen, gelyk byna alle
anderen zyn, veel agterlyker Ilaan; waarvan ce reden ligt
is te begrypen (*). Lit de Figuur van deezen Visch heiluit itz, dat de Gaandery rondom den Bul geplaatst moet
worden, en wat de laagte zo wel als de plaatzing der l:ieinen aangaat, dezelven zou men ligt in evenredigheid van
deszelfs Vinnen kunnen berekenen.
„ ik weet wel dat 'er Menfchen zyn, die eene volflrek.
te onmooglykheid flellen in het beweegen der Lugthollen
op eene willekeurige manier. Zy grondvesten hun Gevoelen op den tegenftand der Vloeiftoffe, welke men meet verplaatzen, die zy achten onverwinnelyk te zyii, zonder eene
aanmerkclyke kragt, te groot om in de Lugt-Machinen tegebruiken. Die tegenRand, niettemin, is in de Lugt zo
klein , dat men 'er in de gewoone beweegingen niets vau
gewaar wordt; raids de beweeging niet geen te groote fuelheid gefchiede, In 't Water zwemmende, beípeurt neen
ook geen grootgin tegenhand, en kan zig naar alle kanteix
met veel gemak beweegen.
„ Om kort te gaan, een ieder, die een goed oordeel besit, zal ligt begrypen, dat al liet gezegde toepaslèlyk is
op de beweeging tier Lugtbollen; met dit onderfcheid alleen, dat dezelven, ligtor dan de Lugt zynde, de zwaarte
niet hebben te overwinnen, welke liet Lichaam zo vermoeit na een langen 'logt, vooral in liet beklimmen van
Gebergten. 't Is klaar dat zy, in 't midden der Lugt in
een volmaakt Lvenwigt hangende, voor de miufte pooging
zullen wyken , en dat dc beweeging der Riemen bun naar
alle kanten voeren zei, werwaards men ze richten wil, wantleer de Vinden maar niet volftrekt tegenllr_ydig zyn. Want
men moet bekennen, dat 'er altoos tustchen de twee Scheepsvaarten, (als het te doen is ons fcherp by den Vind te
vaaren ,) het verfdril zal zyn , 't welk de digtheid der
beide Vloeifloífen, benevens de plaatzing van het Vaartuig
en den Bol, noodwendig moeten voortbrengen. ik wil zeg gen, wanneer 'er \Vind is in de Lugt , de Aëroílatiiche
Machinen zekerlyk in liet zelfde geval zullen zyn, als
Schepen, die in Stilte zig blootgelleld vinden aan de werking
„ (*) [Het zou nog te bewwwvzen traan, dat d'e E elvl.,ch
een liicl!en voorngan had, en die Vinnen daar toe gebruik-
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king der Stroomen; alzo de Winden, gelyk ik heb ge
Dampkring even 't zelfde zyn, als de Stroomen-zegd,in
in de Zee; maar de Vaartuigen kunnen, buiten Stilte, de
Stroomen overwinnen door middel van Zeilen; daar de
Lugtbollen nooit voltrekt tegen den Vind zuilen opkomen:
de Riemen zullen geese uitwerking hebben, dan als het
íiil Weer is, of met een guntligen Wind."
Uit de Voorrede , door den Heer Ilozateruyn voor dit Vervolg deezer Proefneeming geplaatst, blykt het, dat zyn
Ed. vry gemelyk is over eenige aanmerkingen, welken
zommigen over zyne aantekeningen inn, en Voorrede voor,
het eerlte Stuk gemaakt hebben. Hieronder behoort ook,
het geen wy in onze d 1gemeene haelerlandfclre Lettefi•oefe=
vingen, Vl. D. bl. 199. ge chreeven hebben. 't Lust ons
niet, ons in 't breede hierover uit te laaten: wy hebben
het onze gezegd, en de Heer Houttuyn liet zyne;. de onpartydige Leezer, dien 't gevalt, gaa alles, nogmaals na,
en oordeele, wie gelyk Nebbe. Dog het zal niet zeer der
moeite waardig zyn, zig hiermede op te houden, dewyl de
Heer Houttuyn zelf het als beuzelingen opgeeft, zeggende:
ik flap van beuzelingen af Had zyn Ed. het van 't begin
af zo befchouwd, dan had by zyne aanmerking, over 't
gebruik, dat de Heer van Noorden van 't woord halstreeken maakt, niet een en andermaal herhaald; en 't geen we
deswegens fchreeven zou dan nimmer op 't papier gefteld
zyn, als ligt te begrypen is.
—

:

De alonele Staat en Gef hiedenisf n eter Vereerrgeie Nader..
lrncle;a, door . nl. ENGELBERRTS. Ee, fe Deel. Te Am-.
fcrdam, by J. Allart i7$4. 13ehalven de Vooraffpr^ak,
4 i6 bladz. in gr. ocavo.
ene nieuwe nafpooring van den alouden Staat en Ge 4
E fchiedenislen
onzer Vereenigde Nederlanden, door de
hand van den opnierkzaamen Engelberts medege-

keurige
deeld, kan niet anders dan den beoefenaaren onzer Vader,
landfiche C efchiedenisfen aangenaam zyn; daar by zig geen
moeite ontzien heeft, om alles uit de oudffe gedenl,fchriften zelve na te fileuren, het geen hein meermaals gelegen heid gegeeven heeft, om aan deeze en Beene byzonderheden een nieuw licht by te zetten. --- Hy heeft dit Werk
opge('eld, by manier van zamenfpraaken, tusíchen Telhart
en zyn Zoon Fredrik, waarin ook nu en dan zyne oudfle
Dog.
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Dogter 117ochi ;Me deel neemt, of welk gesprek zomtyds
voortgezet wordt, in liet geze.lfehap zyner Egtgenoot h»cdcgw2d en naare jonze Kinderen. Het eerfile gefprek coat,
by manier van Inleiding, over de Liefde tot (iet Vaderland ,
waaromtrent de Autheur vericbciden Icerzaatre en aanmoedigende bedenkingen aan de hand geeft. Vervolgens maakt
by een aanvang van zyn Werk zelve, met liet mededeelen
Beniger algemeene aanmerkingen over de aloude gefleldheid
van ons Vaderland; het welk hein verder leidt tot liet na
onzer Rivieren; welk een-fporenvadgicop
en ander voorts opgehelderd wordt, door eene nevensgaande Kaart, die onze geagte Schryver zelf vervaardigd heeft,
en in de verklaaring van welke hy zyn gevoelen , ver(chillende van het algenleene denkbeeld , ten duidelykfte ontvouwt. Wyders 'zegt hy hieraan een berigt van de bevolking van Europa, en de verhuizing der Volken, dat hem
wel byzonder brengt tot de gevallen der Cimbren, en voorts
tot eene melding van de oudlle inwoonders der Nederlanden; waarop hy dan laat volgen een verflag der komfte van
Coefar en zyne Krygsbedryven in deeze Gewesten. 1;indelvk zyn de twee laattte zamenfpraaken van dit eerlle Deel
gefchikt, ter ontvouwing van 't geen den ouden haat der
Batavieren, nopens hunne komst hier te Lande, ge(lalte,
kleeding, onderfeheiden rangen, wooningen, huifelyke bezigheden der Vrouwen , mitsgaders bedryven en tydkortingen der Mannen betreft; het welk in het tweede Deel
met eene verdere belchryving hunner leevensw vze agtervolgd ftaat te worden. De Heer E;?gellerts behandelt dit alles niet veel naauwkeurigheid , en (,li Buie geleid
manier, die des Leezers aandagt gevestigd houdt en-lyke
Heeds meerder uitlokt. ----•— Gemerkt zyn Ed. bovenal
veel werks gemaakt heeft, van den alouden loop der Rivieren duidelyker, dan gcwoonlyk geschiedt, aan te toonen ;
en daar hy zyn bevoelen deswegens, by manier van Bene
herinnering, ter gelegenheid dat Mechtilde zich niet haaren
Broeder vereenigt, oin 's Vaders gefprekken te aanhooren,
noarnaals beknoptlr-1k voordraagt, ei, tevens de tvaarfchynlylate woonplaatzen der oudite \Tolkeren in deeze Gewesten aanwyst, zo komt het ons raadzaamst voor dit gedeelte
hier over te neemen, om den Leezer nog Bene gewigtige
byzonderheid uit dit Werk mede te deden.
E. Wy hebben, (dus vangt de Vader zvne herinnering aan,) de oude gefreldimid van den grond, dien wy
bewoonen, en van de voornaamíte rivieren, die denzelven
door,

„

2ó

E. ti. ENGELBERTS

doorfnyden zo naauwkeurig opgefpoord als ons mogelyk
was. 1l: heb tot gemak van uw Broeder een landkaart
ontworpen , wyl ik 'er nog geene had aangetroffen , welke met alle de bepaalingen der oude Schryveren, en ook
met myne denkbeelden, volkomen overeenliemde. Vooral
hebben wy ons werk gemaakt, om het zoo beroemde Ei
Batt>vieren te ontdekken , terwyl liet een hoofd -lander
ons oude Vaderland uitmaakte, en wy heb -gedltvan
gevonden tusfchen de twee voornaam{te armen-benht
van den Lehr n , van daar dezelve zich ruim honderdduizend íchreedcn van het oude ftrand voor de eedre reize
in deezen aard verdeelt; tot dat hy in 't zuiden door
Maas en T1/ 1, en wat laager by K'twyk in zee ftort.
Zie hier cie kaart MACHTtLDE (*).
„ Dit is de khy;a , die heel uit liet Zwitze;JJie gebergte voortkomt , en van ouds de voornaamlle scheiding
tusfchen (ie landen der Gzzllie,rs en Germacancn , of, gelyk
wy nu zeggen, tusfchen hrankryk en Dzritsclaleind maakte.
Zie daar verdeelt hy zich in tweën. Dc regter arm, die
de noordelykile is, behoudt den oorfpronkelyken naam,
maar verdeelt zich een weinig verder weder in twee voornaame. takken. 1)ie regt uitloopt tot in de Noordzee wordt
nog dc Rliyn geheeten ; en daar hy in zee valt (Ie middelfie mond van den Rlzyu. De andere tak, die naar 't
Noorden loopt, is de Veelat, die zich wei ras in een groot
Meer verliest, dat nu in een ganfche áee veranderd is,
toen Flevo en nu de Zuiderzee geheeten. Vervolgens
krimpt liet in tot een llroom, die een vry groot Eiland
vormt , en ten laatilen door verfcheide monden in den
Oceaan of Noordzee uitloopt. Nu moeten wy tot de eer
ie verdeeling van den R1áy; wederkeeren. Deeze zuidelyke tak wordt de TG'u^il genoemd , die omtrent twintiglui,
zend schreden verder in de lhas valt, deeze twee rivieren
vereenigd, en fointyds den laattien daarom als een gedeelte van den R1tyn doet voorkomen , om dat deeze rivier
zich door den zelfden mond, die Helium van ouds genoemd
wierd ,
-R—

(*) De Autheur oogt hiermede op zvne boveneeine'de daar
vervaardigde Kaart, welke wy hier niet hebben kunnen-toe
plaatzen: doch een oplettend Leezer zal het denkbeeld van
den Heer Engelberts genoegzaam kunnen nagaan, wanneer hy
't oog gevestigd houdt op onze gewoohe kaart van de tegenwoordigc Nederlandep.
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nierd , in de Noordzee ontlast. En deeze takken, die
de [, e-•l en de 1i rs aan de eerre , en de oude of ook
wel de Leidfche Rlayn aan cie andere zyde genoemd worden, bepaalden riet voornaamlte eiland van die rivier.
„ M. Maar welke zyn deeze andere rivieren ?
„ E. De voornaamíte, daar wy voor eerst mere te (lellen
hebben, zyn de Schelde hier in het Zuiden; de lsfel in
't Oosten , die naderhand by die flippen ook met den
IL'ryn vereeni d is , en de Eems in het Noorden. Deeze
bevinden zich genoegzaam op de uiter(ie grenzen van dat
land, waar op wy thans onze aandagt moeten vestigen
liet welk in het Vesten en Noordwesten door de zee beípoeld wordt. - 1 %y spraken vervolgens over de eerite inwooners van dit Land , waar van wy weinig of geene
herigren hebben, dan die ons van de IZor:zeinen en Grieken, de eenigtie gelchiedichryvers der volken in dit waeretddeel, zyn ter hand gefield, by gelegenheid dat zy van
vreemde volken, uit de afvele rentte en noordelykfle deel
ten van .?'raja bezogt wierden. Ik heb uw broeder ge.
aeOO_si , dat zy van oltds allen Celton genoemd vierden, die.
.T i-,wikryk, Dtiitsclila nd en het geheele Noorden van Europe bevolkt hebben; -- dat deeze Ce/ten uit ,ziatic7ie Scythen gefprooten zyn, en zich allengskens van tyd
tot tyd door Europa hebben verípreid, na dat hunne zwerf
daar toe noopten -lust,ofdenzakyhi
---- terwyl men by gebrek van aantekeningen onmoge.,
Ivk den juister tyd, wanneer elk Land en ook ons Vader-

land

een deel

in de

bevolking

gekreegen

heeft,

hepaalen

han. --- Onze lan ilfreek behoort ten deele tot Gallien,
gelyk de Roreinezz het noemden, ten deele tot Germnanien,
en is dus door beide Natien beflaa;ten , fchoon zy oor-

fpronk lyk

één volk

zyn, Intuslchen

hebben

zy over en

weêr bezit van deeze landflreeken genomen: eerst de Gallen, die in den beginne de voIl.ryklie, de magtigi e, en
liet meest genegen waren tot verandering; en daar na de
Germnannen , wanneer dezelve in aantal en dapperheid de
Gallen konden opweegen. De h; zondere naamen der volken , die aan doezen en gecren kant van den Rclayn woon
uit deeze beide Natien .refprooten waren , zyn-den,
eerst aangetekend , wanneer de Romeirae^a op hun beurt
deeze landen • tot een too^ae'l des oorlogs maakten. Men
ken dus wegens de ge ;unrige verhuizingen niet gisten ,
hoe tan; of hoe kort zy gewoond hadden op de plaats,
waar de. Romei;ienJ1.—in eerst aantrof n; ---- te minder ,
,
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om dat eénige buiten ewoonc vloeden eene merkelyke ver
in deeze oorden te weeg gebragt hebben, wcfl c-a.nderig
die Cizreer/che vloed of vloeden worden genaamd , om dat
de Cinzbf°eza , die langs de kusten van de Noordzee woon den,_ liet meest daar door geleden hebben , en genoudhaakt waren hunne woonplaatfen te verlaaten , en onderen
te zoeken; g lyk ze met verfchillcnden uitflag gedaan hebben, tot in Italie,a toe, waar zy meest allen hun einde
vonden.
„ FR. Van deeze aanmerl;elyke tochten heb ik mitie zuster het een en ander medegedeeld.
„ E. Dan zult gy haar gezegd hebben , dat deeze Ciznbren ook hier aan den zeekant van den Rlayn af naar 't
Noorden toe gewoond hebben, dat de Noordzee naar hun
de Cimbrifclie zee geheeten wierdt, dat zy verfchemie andere volken, van minder naam, die zy in hun tocht aantroffen , hebben mede genoornen , zoo dat men hier uit niet
de meeste waartchynlykheid tie {luiten kan,, dat onze landenóoten zich ook onder dat ontzacihelyk heir hebben beonden, het welk byna geheel Tuzopa heeft ontrust, en
tie Stad , die der waercld wetten voorfchrcef, neer dan
eens doen beeven. Op zulk een wyze is dan deeze Iandfireek bona anderhalve Eeuw vóór de geboorte van criiusTus, uit nood of vrywillig, ontvolkt; egter zoo, dat bui fen twylfel nog een aanmerkelyk gedeelte der inwoonerett
gebleeven is.
FR, Het is jammer dat wy dr'czen niet kennen.
„ E, Misfchien komt de Sica nb •ea de eer toe , dat zy
-iet meest geliegt waren aan hun Vaderland. Zy hadden
ook de minPte reden tot verandering, wyl hunne landen
het minst bloot geleld waren aan de vloeden.
„ M. Die naam zweemt wel wat naar die van Ci;;a.
oren, waar woonden zy `?
E. Men denkt dat tic naam van Siccimbrezi zo veel
zegt als Zuid Cr;nlTen, en hier is niets belachelyks in,
wanneer men nagaat hoc onderícheiden , en dikwerf geheel verkeerd, naamen van vreemde en eerst bekend geworde volken worden uit` efprool1en. Elk buigtze naar
zyn tongval gelyk ook de Gr'iekez; en Romeinen naar de
hunne deeden. Men plaatst hen aan de regterzyde van
den RlJyn in Gelderland en Zutpiien, welke toen door
geerle rivier verhinderd wierden: misfchien hebben zy zich
tot aan den Rltyrlf 1zen Vecht uitgebreid, want zy waren
vry talryk en zeer onderneemend. Men treft in deeze
oor-

w
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oorden de hoogffe gronden van deeze landfl:eek aan. Na.
derhand zyn ze een weinig verplaatst.
„ FR. Wy kennen dus al één volk bv naame.
„ E. Zoo is liet ook. Of de overigen van vroeger of
laater tyd zyn , weet ik niet; ik zal ze u opnoemen , en
hunne woon plaatzen aanwyzen. Gaat dezelve naar op de
kaart; en vergelykt 'er de hedendaagfche by. Laaten wy
van, boven af dat is aan den zuidkant beginnen. De eer
hier aantreft zyn de Morinen, die de ui--ften,dimc
ter[te der volken genoemd worden, om dat zy aan dc zee
ligt .by de grenzen van G(alliën woonden , want al wat
verder ftrekt , dan deeze grenzen , of dat hetzelfde is,
verder dan de R]ayn, was den Romeinen in vroeger tyden
geheel onbekend. De oudtle inwooners van Zeeland tus-m
fchen de -armen van de Schelde, de nabuuren van de Mori;,cn of Vi'minge;•s gelyk ze thans genoemd worden ,
zyn de hx^rndIriers , maar van een weinig laater ppr
Seize/dc en de Mews, in de nabuur-fpron'g.I`usíèhed
Luik , hadden de Cimbr•en hunne-fchapvnetld
zesduizend man agtereelaaten, die eerie volkpianting der
Arlrzea!iken uitmaakten. Men vond 'er een of twee plaat
hun den naam ontleenden. \Vat laager-zen,diva
woonden de Mencrpiers in .6s'rcbanrl en ftrekten zig zydwaards uit tot over den R12y12. De hardvieren bewoon
den niet alleen liet eiland van den Ihyn; tuslchen de armen van deeze Rivier, en die van de IP'aal en Maas beflooten, maar hebben zich, ook vervolgens aan deeze zyde
van de Meias, die hier ook wel de Rliy;a genaamd wordt,
uitgebreid. Da rentenen woonden ook andere volken op
het eiland , fchoon her nar de Brzt «viereg, als verre de
vonrnaamflen-, benoemd tvicrd. Deezen waren d;^ Kanizzefa rten aan de eene , en misfchien ook aan de andere zyde
van den niiddelí;en Rli nmond langs het Itrand. e kleine
Ceuciaen_ volgden aan _ ^deezen , dan de 1l1u: fen _of Marficten, die omstreeks Te /2l geplaatst worden. Meer binnen
's Lands woondén dc ldeiue Friezen, de Fri4cboonen, die
van zommigen voor dezelfde gehouden worden, en de Stu2ier•S. Deeze laat(Ie vier of vyf volken telt PLINIUS op
de andere eilanden, die nefiens liet voornaame eiland der
.Batavieren tusfclien Helium en Fleviurn , tusfchen den
niond van de. !ll uas en het Flie liggen. Men zal ze dan
Lest in Noorellaollnnd en TL est-Friesland plaatzen, die door
veele fpranken van den Rhyn en meiren, als 't ware, in
verfcheide eilandjes verdeeld wierden_; 'terwyl men ZuiíllieJ.
7
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holland, benevens een gedeelte van Gelderland en Utreclit i
voor de Batavieren moet overlasten. Aan de overzyde van
liet Pic denk ik uit debeíchryving van PLINIUS dat de groote (;twclien langs de Noordzee een aanvang genoomen
hebben, ter plaatze daar nu de ll'drdrlen zyn. De groote Friezen woonden wat verder landwaards in het overige gedeelte van Groningerland en Vries/and. Aan deezen grensden de Tendren in 't Landfcnap Drejzthe, de
Ufpeten nevens de Brudteren in Over,;sfel, en de Siccn2in en, waar van wy reeds gcfproken hebben, in Gelderdaad. Wat. honger. , tusíclien de Maass en den R15j'n
woonden de 11nabivaritesz.
„ FR. Dus was ons ganfche Vaderland beflaagen. Als
Vader het niet kwalyk neemt, zal ik tot gemak van myne Zuster en my alle deeze volken op de kaart aantekenen.
„ E. Dit mag ik gaarn lyden; maar laat ik u alvoorens
zeggen, dat ik het opgegeevene niet voor onfeilbaar hoede.
Het "zou ligt kunnen gebeuren, dat ik naderhand omtrent
het •een of ander volk beter onderrigt wierdt. Ik heb alle
kaarten van den ailerouditen ftaat van onze Nederlanden
geraadpleegt, en op dezelve zoo veel veríchillende en wil
volken aangetroffen, als 'er denkbeelden-lekurigpatf
omtrent de rivieren plaats hebben. Het gemeenfee en waar
gevoelen heb ik omhelsd, maar my vooral ge -fchynlkie
naar de oudfte Schrvvers. Ondertusfchen is het niet-fchikt
wel mogelyk hier alle misslagen te vermyden, en alles te
vereffenen."
-

liet groot Stndsrccht van Utrecht; of Dedu ie ommatrerzt
der°zelvver Rechten, Privilegien, era 7uris(lidie; snap
pelhtbiliteit ira liet cs•imineele en de middelen; opgeteld
door OOSTBRDYP en WANTENAAR, Advocaaten, I764.
Te Uireclat, hij J. M. van Vloten, 1784. In gr. ociavo,
124 bladz.
en heeft dit Regtskundige Gefchrift, dat reeds in den
.lVljaare 1764 gediend heeft, op goeden grond waardig
geoordeeld , om door den druk gemeen gemaakt te worden; iadicn het, buiten cle byzondere betrekking tot een
zeker voorval in olie dagen, ook van een uitgeftrekter
íiuttigheid kan zyn in de tegenwoordige om(Iandigheden.
slet behelst naamlyk een zeer juist verflag van 't groot
Stads.
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Stadsregt van Utrecht, er 't geen daar toe behoort, 't
geen dc Heeren Oosterdyk. en [l'antenaar in deezen Ge
ontvouwen; uit welken hoofde-íchiedrRgtskun
het zelve van, een aigemeenen dienst kan zyn. Na
eene opgave van de Historia fat9i, of van het voorgevallene, tusfcher de Vroedfchap der Stad Utrecht en zekeren Perfoon met naame Gysbert Egeling, 't welk in den
jaare 17.64 aanleiding gegeeveu heeft tot het opilellen deezer Deductie, behandelt tiet zelve de drie volgende Poincten.
„ Eeijlelyk. Een Vertoog van de Eminente Regten,
bijzonder niet relatie tot het judicieele der Stad, in de
tijden der Bisfchoppen. --„ Ten t wede, in hoe verre jegenswoordig de voorfz.
regten, bijzonder met relatie tot de jurisdictie van de
Stad, verftaan kunnen worden ongekwetst gebleven te zijn,
niettegen(Laande de veranderinge, die de Stad en Provincie,
zoo door de translatie van de temporaliteit, als door de
erectie van de Republiek, mogt verflaan worden ondergaan
te hebben, en eindelyk;
„ Ten derde, een kort betoog uit het voorgehandelcle
van de bevoegdheid der poenale Procedures, bij den Raad
der Stad jegens voorn. G. Egeling gehouden, zullende dit
Vertoog voorts gefloten worden met eenige reflexien ter folutie van de confideratien bij de H. Edelen [in dit 'geval]
gemoveerd."
Verzameling van Stukken betrekkelyk tot liet zenden eener
Commisfe van H. E. Gr . Mog. de Heeren Staaten van
Holland en 1 'est+ riesla^ld naar Rotterdam , tot het onder
naai de oorzaken van de aldaar plaats hebbende on--zoek
eenigheden, en het wantrouwen, en tot het beraamen van
gepaste middelen ter her elling van de openbare rust, in
den jaare 1784. Eer/le Deel. Te Dordrecht, by A. ,Blus
Zoon, en te Rotterdam, by J. Ruys en J. Krap A.-féen
Z. 1784. Behalven het Voorberigt en deLyst der Stuk
-ken,
404 bladz. in gr. oíïavo.
{telt zig bier mede voor, by een te verzamelen aIM Menle de
Stukken, die de Rotterdamfche Burgeronlusten

met de gevolgen daar van, ten deezen dage, betreffen,
wélken , zo voor de Magiftraat der Stad, als voor den
Sot;verain dir Provincie, gepasfeerd zyn. Hier door verkrygt
C
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VERZAMELING VAN STUKKEN.

krygt men de anders hier en daar verfpreide Stukken by

elkander; men kan ze dus gereedlyk onderling vergelyken; het voorgevallene onpartydig beoordeelen, en, daar
't van dienst ken zyn , met weinig moeite, in 't vervolg
van tyd , liet een of ander byzonder Stuk vinden en nagaan. Dat een zodanige verzameling , en voor den tegen
voor de nakomelingffhap, haare nut--tvordigeny,
tigheid kan hebben , is alleszins blykbaar; des men met rede verlang, dat de Uitgevers , door een goed vertier van
deeze Verzameling, aangemoedigd zullen worden, om dezelve te agtervolgen, tot dat deeze zo getvigtige zaak gebeel afgeloopen, en de rust in Rotterdam herf'eld zy.
Het thans afgegeeven Stuk vangt aan met een Extract uit
de Refolutien der Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in dato 13 April 1784, en eindigt met een Extract uit dito Retolur.ien in dato io Aug.. 1734, tot het
zenden van Heeren Gedeputeerden van H. E. Cr. Mog.
na Rotterdam.

.Staatkundige Bijdrabèn var ADOLUS den Opnlerker,, Ilde
Deel. Te Utreclzt,bij J. M. van Vloten, i134. In gr,
octavo.
dit Stukje wordt ons geleverd een egt verhaal van het
den opmarsch
te Rotterdam voor en
Ivannvoorgevallene
poe Compagnie No. 9, flaande onder commando van
7ia

den Heer, Raai in de Vroedlchap en Lieutenant Cotlo.
JA' ' JACOB ELZbviER, Cl] geleid wordende door den
Lieutenant t,FotvAuDUS VAN ZwYNDREGT, op den 3 April
378}, by welke gelegenheid dezelve door het Gemeen is
aangevallen. Dit verhaal , dat alleszins kenmerken van
tgtheid draagt, is voorzien van de vereischte Bylagen,
welken ter ophef leringe en bevestiginge van 't zelve ilreklier nevens gaat een Aanhangzel, 't welk op
ken.
eene treffende weze toont, hoe verre Leden van de ttegeering zig flaafsch kunnen vernederen, om, tegen eed en
plagt, (ie lchaniilvkfie verbintenisfen aan te gaan. FM-gen
vindt naamnlvk in 't zelve Bene C'py van twee beëedigde
enntraEten, welken de Heeren LEgidirssGroenínx en nastarduts Groeninx in de jaaren 1687 en 1690 getekend heb
waar by die Heeren zig, ter verkryginge der electie-ben;
van Willem den 111, tot eene Vroedfihapsplaats in Rotnel

,
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ftrdAm, verbinden, om zig in alles, wat 's Lands zaakera
be-

Anor,rs DE OPMettKEtt.

g5

betreft, te zullen- gedraa} en, naar 't goedvinden van den
13urgcmecsier loo rnJe en den lieer acob v(174 Zuyleia
vin T eldt, en , by afllerven van den eenen , naar dat
van den langstlevenden. Ze gaan vergezeld van eenige
aantekeningen van den Uitgeever, die het verfóeilyke van
zulk een gedrag in 't volle daglicht Rellen. Men
ziet hier, hoe Mannen, die Bene eed van zuivering doen,
by 't bezit noemen eener Vroedfchapsplaatfe, die zig onder cede verbinden om 's Lands welzyn naar hun beste
weetcn te helpen bevorderen, zig vooraf flaafsch kunnen
onderwerpen aan de maatregelen van Benige Gezagvoerders, en deeze hunne onderwerping niet de plegtiglie cede, en verpligting tot eene zwaare geldboete, by mangel
van nakoming, ftaaven. ----Wie kan, zonder verontwaardiging, (ow hiervan flegts een enkel flaal by te brewgen ,) de volgende betuiging an den Heer Groeninx
leezen !
„ Dat ik in alle getrouwigheid fal correspondeeren met
den Burgemeester Roosinaele en den Heer Jacob vara
„ Zaaylen van 1Vicr.<voldt, en by aftterven van den eenen,
„ met de langstleevende van die beyden, — dat ik ook
„ by gevolge zal correspondeeren, niet die geene , met de„ welke de welgemelde Heeren zullen partyen hebben, of
„ maken onder de Vroedfchappen van tyd tot tyd, foe
„ ook de ft.Cken oit nnogten gehandelt worden, liet ryy met
,

>era;aileriiage de pal/ye of seat andere ge allena'voor„ JeIe a , daarin ik ook de voorgemelde Heeren blinde„ hug N eil volgeit (*^, )
„

„ (*) Het was niet genoeg eene heimelijke correspondentie
met de gemelde Heeren toosniaeie en van Nieuveldt getrouwelijk te onderhouden; het was niet genoeg, deeze Correspondentie te extendeeren tot de Cahale, die zij in dè Vroedfchap
van tijd tot tijd zouden hebben of maa ken maar hier moest
dit nog hijkoomen , dat de Heer Groeninx op eene ongelfoorde:
wijze Yeconlbringeert wierdt, ons , bij elke verandering van
de partij, of liever, telkens, wanneer het eigenbelang wilde,
dat men de huik naar den wind zou hangen, de mynheers
blindelings te vlgen. Welk eerre vernedering voor den
redelijken mensch , om, als de fchaduw, de fchandelyke voor.
werpen te volgen, en hen de momaangezigten na te draagen,
bij welker wisfelend gebruik men heden z'jn moet, die men
gisteren niet was, alleen, om op de vertrapte rechten des Volks
het haatelijk zelvsbelang te vestigen!”
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HET GEDRAG VAN JONZICHEER A. P. VAN DER CAPELtFIP.

Het gedrag van Yonkheer A. P. VAN DER CAPELLEN, Colonel l,y
de Cavalierie ten dienfie van de Republiek der Verenigde Nederlanden, en Eerie Luitenant inn het Escadron Guarrles du
Corps van Z. D. H. den Heere Prince van Orange en Nasfauw
enz. enz. enz. plan het Publieq door Hem zelven open,geiet In
's Gravenhage, by C. Plaat, t 784. Behalven de Introductie t2&
bladz. in gr. octavo.
Gefchrift voldoet Jonkheer A. P. van der Capellen aan vee I nIerditbegeerte,
daar ze, aan de gunftigfte zyde van hen denkende, al voorlang gewenscht hebben, dat zvn Hoog Welgebooren, overeenkomftig niet zyne relèrve, in het Avertis(e•inent, in. July r 783 , in de Couranten geplaatst , zyn goeden.
naam zou handhaaven , door zyne onfchu!d aan het hem te
last gelegde of geroupConneerde in een helder licht te ('cellen.
Het onpartydige Publiq kan nu over liet voorgevallene , dat
zo veel gerugts gemaakt heeft, en zeer verlchiliend belchouwd
is, oordoelen, en 't zal, vertrouwen we, te over reden vinden om het gedrag van Jonkheer van der Capellen, in deezeti
gehouden , te billyl:en. Hy heeft, ter duidelyk r• voorfiellinge
van dit (luk, zyn Gelchrift in drie deelen verdeeld.
„ Vooreerst, in cane eenvoudige opgaave, zegt hy, der
oorzaaken, welke tot de verkoeling van de genegenheid van
zyne Doorluchtige Hoogheid voor my de apparente aanleiding
gegeeven hebben. Ten tweede, in een Verhaal van liet geene , dat met, en zedert myn gefprek met hoogstgem. Z. H.
op den 27 Juny van het afgeloopen jaar tot heeden toe [of"
den 31 July dee es jaars] is gepasfeert. En eindelvh ten -lerde, in het opcnieggen van de gronden en reedenen, die my,
geduurende een verloop van zoo veele maanden, heb! en te
rug gehouden, dc facheuie omfiandigheden waarin ik mv,
buiten eenige fehuld, gebr,ngt zie, aan 't Pub!icq meed. te
deden." Erkentelyke dankbaarheid , en de vleiende
verwagting van een gunftigen uitflag hebben hem dus ver doen
afzien van cone openbaare zelf verdediging.
„ Maar boven en behalven dit alles ," (dus vervolgt zyn
Hoog Weleebooren) „ zoo wierd ik te rue gehouden van cene opentlyke, en thans onvermyL?haare zeifsverdediging, door
de ongelukkige toeland , waarin zich myn dierbaar Vaderland
bevind; de alombekende en bedroevende verdeeltheeden,
waartneede het te wo ratelen heeft , en welke ik oordeelde,
dat ook tot niyne verdrietelyke fituatie, (hoe zeer ik my nooit
in politicque verfehi!len had gemelleert,) aanleiding hadden
gegeeven, deeden my niet minder met voorzigtige bedaartheid
te werk gaan. Ik vreesde voor het moment, dat ik, door
eerre opentlyke opgaave van myne particuliere verongelvkiugei1, genoodzaakt zoude zyn, zaakgin aan den dag te brengen 9
-
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gen, in welke verfcheidene perzoonen moesten genoemd worden, en welke even daar door den Prince onaangenaam zou
kunnen zyn. Met een innig en zeer gevoelig tnedelyden,-den
befchouwde ik den hedenkelykcn toehand van een Vorst,
wiens goedhartigheid alleenlyk gefurpreneerd word door raad
zulke Lieten, die meer hun eigen belang, dah-gevina
dat van het Gemeenebest, op het oog houdende, heeds trig
ten de oogén van den Vorst te verblinden, ten einde hunnen
eigen ondergang te verhoeden, en van Hem af te weeren zodanige Vaderlandlievende Mannen , welker raad de Republicq
en het Doorl. Huis van Oranje behouden , maar daar en telren
een menigte lafhartige Vleyers verderven zoude. Dit gevoel
van waarachtig med.elyclen over den toehand van een Vorst,
aan wicn ik door de tederile banden van verpligting en van
vriendfchap, byna een vierde van een Eeuw, was vastgehegt,
maakte my afkeerig en huiverig van het gebruikmaaken van
het eeniglle middel tot eigen behoud ; doordien ik begreep,
dat dit de onaaneenaamheeden, welke Z. H. ze ert een ge.ruimen tyd onJervind • zoude kunnen vermeerderen.
De overweeging hiervan , l;e ^aart niet de hoop, dat de
Prins eens eindelyk, overtuigd van mvne oufchuld, nay eene
billyke fatisfactie zoude laaren toekunnen, en daardoor alle
verdere onaangenaamheden pra?venieren, heeft my de uitgave
van dit ftuk, zoo lang moge! .\k, doen uitnellen, en moet
my thans dienen, tot enne wettige veróntfchuldiging by zoda.
nige eerlyke en braave Lieden, die, door eerie oppervlakkige
kennis alleen van liet gebeurde , myn langdurig ftilzwygen
hebben afgekeurt, en , door een vr'endelyk verlangen naar
myne opentlylce verdediging, overtuigd van myne on(chuld,
onverduldig zyn geworden, over het agterblyven eener open-]egging van myn gedrag , welke zy begreepen , dat my alleenlyk van den aangcwreeven [i naad en laster konde zuiveren, en myne Vy anden met Ichande overdekken."

-

ZIMMERMAN, Reize rondom de Waereld met Capitein coots.
Uit het Hoogdrntsch vertaald. Ze Leiden, by A. en J. Honkoop, 1784. Behalven de Voorreden it6 bladz. in gr. oEïavo•
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opmerkzaam Matroos, met naame Zimmerman, die op
E en
deeze reis zyne byzondere asntekenineen, in een klein

fchryfboekje, gefchreeven heeft, maakt in dit Gefchrfft dezelven gemeen; en verleent ons daarmede een beknopt verlag
van 't beloop deezer reize, en van 't merkwaardige dat by
dcswegens heeft gade gcllagen. Het verhaal is op eene geregelde wyze ingerigr, en men kan uit het geen 'er in voorkomst
genoegzaam opmaaken, dat deszeifs Opfteller een. ?vlatroos
an aleer dan gemcene oplettendheid geweest moet zyn, die
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wel in fiat was om een verlag te geeven, van 't geen onder
zyne kundigheden viel. Uit dien hoofde kan men, fchoon
zodanig een verhaal niet re evenaaren zy, niet de uitgefrrekIer berigten, welken kundiger Mannen ons van deeze Reize
in handen gegeeven hebben, hetzelve met genoegen doorbladeren, als behelzende, in een beknopt beftck, een leezensw iardig verflag van 't voornaamile op deeze gewigtige Re ze
voorgevallen. Wy kunnen ens, daar we in 't Mengel_
nverk een Uittrekzel deezer Reize, uit de breedvoeriger herig.
ten, plaatzen, hier niet wel Baan blyven op oenige hyzondere ontmoetingen, zonder in herhaalingen te vallen, het welk
órs daarvan doet afzien ; dan, daar we hier Bene berchryving
van 's Mans chara&rer en gedrag vinden, zal het, vermoeden
ivy, veelen niet ongevall;g zyn, dat wy hun dezelve nog onder 't oog brengen.
„ De Heer cook, zeer onze Schryver, was een groot,
fraay, fterk, ecirigzns fcnraai man, zwartbruin, duister vats
wezen, wat ge,'.rc ngen. In het begin was by een gemeetl
Matroos , uraár ko'am door zvne verdienden zo ver,;;, dat by
één der beroenid(ie Zeehelden wierdt. Hy was zeer 1tr ;ng
en driftig, zo dat de min te tegenkanting van een Officier of
Matroos hein geheel van zyn Rel brags. Hy was ove bi idelyk omtrent de Scheepswetten, en de daar op gctlelde Ilraffen, en wel zo, dat wanneer, midden onder de vilden, opp
een post iets weggenomen wierdt, de ftrengtie ilraffet, uem,
welke op die post geffelt was , wierden aangedaan. Geen
Zeeofficier hadr mogelyk ooit cone zo uitgebreide opperheerfehap y over zyne onder hem dienende Officiers, als hv, zo
dat niemand zig verfiourte hem tegen te (ereeken. Menigmaals
zat hy aan tafel, niet zyne Officiers, zonder een woord re
fpreeken , en over 't algemeen was by zeer agterhoudend. De
billyke zaaken der genieenen behartigde by meer, dan die ddr
Officieren; zomwylen was by ook jegens tiet Scbeepsvoik zeer
vrindelyk. By verfeheide gelegenheden deedt by zeer fraaie
walifpraaken ; en 't Raar my nog heel levendig voor, dat , toen
WY voor de eerfte maal te NIHAU waren, hy ons zeer vrien.
delyk vermaande, dat wy den unfchuldigen Wilden de ziekten niet mêedeelen tuogten, waarmee wy aangeftoken waren.
„ Nooit (prak by van den Godsdienst; wilde veen Dominé
op het Schip hebben; viertje zeer zelden de Zondagen; maar
was anders een rechtvaardig man in zyne bedryven ; vloekte
nimmer, zelfs in den grootften toorn niet. fly was byzonder
zinde)yk, . en naar dit voorbéeld moest zig al het Scheepsvolk
rigten ; inzonderheid moest dit al;e Zondagen ic.hooue klêeren
aan hebben. De traaatigheid was by hem eene hoofddeugd.
In dien ryd , dat ik met hen, de reis gedaan heb, heeft hem
niemand ooit dronken gezien. Nooit wilde by gedoogen, dat
dc gemecne man zyn brandewyn voor meerder dagen bewaaten,
,
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ren, en zig dan dronken drinken mogr; en wanneer, Eiier era

daar, iem-nd wegens dronkenfehap zyne zaaleen niet kon waar.
neeme", dan liep het nimmer zonder zwaare flraf af. Z' re
Tafel was zeer gering, en geringer dan ze ooit een Zreoffie ;er
hieldt. Hy at meestendels zuurkoei met een ftuk pekeivleech,
oenige erwten, en zo be(iond zyne taf'ef meest uit twee, of op
zvn hr,ogst drie, geregren. Op Saturdag was by doorgrande
vriendelvker dan anders; dan dronk hy ook een glas PuercJ
meer, dan naar gewoonte, op de gezondheid van fraaie vrouwen en meisjes. Nooit hield men hein verdagt onnrenr de ver
Vrouwen, en op 0TexKJTI en owntrHI, alwaar zig-keringmt
elk een aan de aantrekkelykheid van 't vrouwvolk overgaf,
was by alleen zuiver en gaat: In 't overig genot hem inde by
cie gelykheid.; en , wanneer de gelegenheid zig opdeedt, dan
deelde hy drank en fpyze onder zig , de Officieren en A1atroo•
Zen , gelyk uit.
„ De onve!faagdheid was zyn hoofdcharakter. Op de onhekende kusten van America, liep hy, by nevelige Pachten, tnet
volle zeilen, (liep daar by gerust; en voor het tegendeel,
wanneer niemand gevaar vermoedde, kwam by menigmaal op
bet verdek , veranderde den cours des Schips, om dat er land
digt by was, en zo, dat iedereen geloofde, dat hy byz+ odere geheime tekenen had, waar uit hy het gevaar kon ali eemen. Ten min(len kan ik verzekeren , dat zulke gevallen
zeer dikwils zyn gebeurd, waar ley, tegen ader vermoeden,
alleen land bespeurde, en zyne waarneemuta wierd a;toos be.
waarheid.
ik geloof niet, dat Engeland een dapperer Zeeofficier gehad heelt, dan hem. Op 't oogenblik der grootlie gevaaren
was hy de vlugíte, de bedaardite en flandvastigfte; en dan
was zyn voornaamlle werk om ilegts de bedaardheid en rust
op het. Schip te hertellen, 't welk hem ook zo gelukte, daj
Rneestal aller ooges eeniglyk op hem gevestigd waren. Hy
was gebooren om niet de wilden om te gaan. By zyn ommegang met dezen belpeurde men in hem meer genoegen, dan
anders. Hy beminde ze -; verftondt de taalen van verlèheide
Eilanders , en tie byzondere kunst van ze in te neerpen. Di;
zelfde was de reden waarom de Wilden hein eerden, en zomwylen vergoclddel, ; maar dit was verder de reden , dat , wanneer ze deze hoogagting uit het oog Relden, of wel niet hem
zomtyds den fpot dreeven, hy dan van toorne brandde, en 1.9
zyne wraak zomwylen onmaatig was, waarby hy egter niemand, op een zonderlinge wyze, niet den dood liet ftraffen.
Hy kon zig, door zyne gebaarden by de wilden ongemeen
teel doen verftaan , en , zo als by zig, door de verkeering
mei hen, eerie byzondere bekwaamheid daaromtrent te wege
hadt gebragt, waren zy hein ook meest genegen. Hy deedt
slede alles, wat hen genoegen konde geeven; hy zogt ze
C4
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door ge:chcnken in te neemen; door mededoelen van allerhele,
voorftcllen onzer Europifche manieren, wyzc van oorlogen enz.
te onderhou icn, en hunne vriendCchap te winnen.
„ A\rat hem in het hvzonder nog tot lof verfirekt is de inwendige inrig:ing der Sch„epsrer-eering, inzonderheid ten opzigte
van de gezondheid der Equipage. De lediggang biokit hy voor
den groot[len vyand der gezondheid; en daarom zogt hy 't
volk, gelladig,niet werken, onledig te houden : zelfs, wanneer
'er riet byzonders te doen was , dan liet by iets afbreeken en
tveêr herltcllcn, of Zeemanmvres ,rnaaken, ten einde 'er nooit
gedaan werk ware. Geftadig liet by voor uit werken, en elk
beroep moest oenen voorraad van werk hebben : en aan deze
geftaeige werkzaamheid, gegaard met maatigheid , fchryf ik de
voornaamfte reden van 's volks duurzaams gezondheid toe. Eens
In de week moest het geheele Schip gezuiverd, en met buskruid worden berookt ; en dagclyks, behalven in een geval van
Th tm, moesten alle hanttmatten op liet verdek worden gebragt,
van waar zy eerst by zonnenondergang we@r wierden ingehaald. Van veel vleesch eeten maande by ons zeer dikwils
af, en was altoos bereid, in plaats van vleesch, meel te laa_
tan uitdoelen , om andere i'pyzen klaar te maaken. Ook moesten
wy 's weeks driemaal zuurkool veten, welken de Enge fclten,
toen wy Duirfchers hen de maaier, om ze in te leggen, hadden geleerd, zeer gaarne aten, en tweemaal Poop, welke van
eene uit vleesch gekookte Gelée en Erweten klaar gemaakt was.
„ Zo dra wy aan een Eiland kwamen moesten voorts menfehen uitgezonden worden, om ver,che groente te verzamelen;
en deeze moest in 't nat gegecten worden ; maar was er niets
te krygen , dan moesten de net ren worden uitgeworpen , ten
einde nieuwe voorraad van visfchen verzameld, en daardoor 't
Proviant van vleesch wierdt vermindert. Maar konden verlche
leevensmiddelen worden ingekogt, dan was dit zvn eerfte
zorg, en door deze veraandige Ièhikkingert bragt by het za
verre, dat 'er nimmer een kenmerk van Scheurbuik op het
Schip gezien wierdt.
„ Op de Americaanlcize kusten en in Neuty Zeeland brouwden
wy bier, wanneer wy van verlcheide boomen de kruinen afhakten , dezelve in water kookten , en dan op een half aam
van zulk gekookt water een pint van een liqueurvan:Niout gekookt , en 5 of 6 ponden zuiker ,,daarin deeden'(*).. Dit was
een zeer aangenaame en gezonde drank, welken wy 16 plaats van
bran(*) Mc^ brouwt dl Bi,1', waarvan d: AI:'troos 7.imst rnzti±a fpt'co':a, van
de tederíic *,tl<ies van cone mort van Spencho^tnen, Jep 'etS:' ótanrlL.. Zie
Ulloa IJi,I. I:^41,!cl ,. ran .i(a. tr 1). bl. 3r8. in h'alnt Rsiacrbo;
11'oor,-'-^Ir,^erir<a ic D. bl. ^05 , welloc Iaati'ie ons meldt, dat by, in dc 6'erhun^?^ii;t,.; der liu'inc1. :UaceJcla. voor liet jaar I?-1. bl. JO, de wyze v:ai
nit Uier te brouwen oniitaudiglylc befclirce\ven herti.
,
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brandetvyn gebruikten; en alhoewel veelgin den Capitein cooK
be(chuldigden, .ciat.hv daardoor zvn eigen voordeel wegens' den
beaarden brandewyn zegt , gcioof ik nogtans , dat dit bier
een- voornaame 'oorzaak der behouden gezondheid was.
,, Zo dra iemand van het Scheepsvolk z ek was, wierdt
hem iemand ter . oppasiinge gegeeven , en cie Heer wore ZCt
vroeg na alle zieken; zette de Artl n aan, om zorg voor hei
•te draagen, en voldeedt dus aai] de ptigten van een Vnder.
Was 'er iets verseb te krygen ; dan was 't inzonderheid voor
den zieken heftemd ; ook kreeg, die, .dagelyks , van de hovengemeldie Gelee-tbup, en inzonderheid wyn en thee, welke
de Heer COOK tot dat einde alleen aan Boord hadt. Onze
Artfen en Heelmeesters waren zeer bekwaanie lieden; weien
ik. 't getuigenis moet geeven, dat ze een been-en arnibruek,
eik binnen acht veeeken genezen, en beide mannen , 11,00DK1 LD en veeex r_, die hieraan lagen,. volkomen hebben herfteld., het welk op zee gewis merkwaardig is."
eerfi<e - ontwaaking en eerfle zalige Nachten, gevolgd naar
liet IloogduitAh van den Ileérr MUIa,t.E , Kunstfchióder te Man-17eim. In een geinen gelden Styl. Te AmJierdain, by J. F. Ro-

ADAMS

fart en Coinp. i7ó'4. In oEtavo, J4 tla;dz.
dit Stukje -komt Adam voor, als verhaalende aan zyn Iíuisgezin de in hein opkomende derikb'ecldei7, en de aandoeningen zynes harten , zo op het eerie Bezigt van het gefchapene,
als op zyn verder xvedervaaren, tot aan de eerfle ontmoeting
zyner wederhelfre Eva. De voorfrelling1 hiervan is doorvlogten
met Bene charaélermaatige aflchetfing van Adam , Eva en derzelver kinderen, te gelyk aanduidende den invloed, dien het
vverfchil der charwaélers van dit eerde Huisgezin uitlevert. Eene diehterlyk Cehildcrènde pen verleent ons hier eene groot
erfcheidenheid van •talereelen , die meerendeels wel getroffen
,Yyn. Men Oaa, ten voorbeelde, het oog op het tafereel van
t dams gevoèr, by 't vallen van den voor hem eerhen avond,
en den daarop volgenden aagt. Adam zyne eeriíe
b- wondering, waarmede dc eerste dag voorby ging, verhaald
hebbende, vervolgde aldus.
„ Ike Zon was al diep om laag gezonken; vuurfionkende
gloeiden nu tegen over mij de .Sederen, de Bergen rookten
om my, en brandden in gloed aan elkander. Ik vergat my ten
eenemail by de fchoonheid dier lheerlyke verrooningen. My
feheen een nieuw leven naby, de k hepping rondons my 1tona
verwis'fèld in een nieuwen luister. De vogelen loogen
roo,.iverwig in de flikkering; ik zelvs gevoelde den gloed op
ingn Voorhoofd , toen ik den heuvel afging; als Bene opcobaaa_
:1g 1 her tOC O(i',CnJC :;i? de weereld voor my. ---- 11C.
C'
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wist. niet dat nu ras de dag daalde, dat de duisternis voor de
eerfte keer over my viel. — --- Duisternis was my onbekend.

„ Dan de Zon ging onder, liet avondrood hefloot den laa.
geren Hemel , eerie zagte fchemering zonk over de waereld.
Daar Rond ik; alles wierd anders. Verandering befpeurde
ik alom. De Zeedieren, die des middags het oever opklom
om met de aarddieren in ('pel te treden, of in het r,et te-men
flaapen, fpoedden zich te rug naar de wateren, en zwommen
eenzaam weg. Nu beweegden z'ch alle de dieren der aarde
en der lucht; de vogels vlóogen op. de wou:'.itieren verzamelden zich, trokken kuddetrswys naar de koele heeken, en drukende en baadende keerden zy weder tot hunne kruiken, 114
zag dit alles aan, en wist nier wat niy overkwam. "--- De
fchemering neemt toe, het word it ller, ik Itond met ee oogera
naar den Hemel, en vroeg: waar is toch de Zon? dat licht der
waereld Ik zie, ik voel z;: niet neer'. Waar is dan die feboone, die fchoone Zin gebleeven ? Veiwunderend gaf myr, hart
tot antwoord : weg is de Ichoone Zon, weg is het wacreldlicht, verdweenen is de vreugd des meufcl ►en! ----- En
ziet, gra.tuw en bruin bezoomde wolken verspreidden zich , en
betrokken den geheelen langeren hemel. Een voorgevoel van
verandering bespeurde ik door alle mvne zenuwen; niet uit
hoofde keek ik naar het nieuw-gerktnhaizopcre
wonder uit -- dan de verandering ging fteller ; koeler blies
nu de wind ten woudti uit, kouder heeds de hemel werd,
duistcrcr en stiller onder hem de aarde. De dieren des
velds hadden zich reeds verwyderd en ter, rust begeven : ook
alle de vogelen der lucht; tie visfcben (peelden niet neer op
de stroomen. De nacht zonk hoe langer hoe meer naar bene
allen glans der avondfehemerirg over my-den,bluscht
geiieellyk uit. -- Zwygen daalde neder van de toppen
der bergen, rouwklagten bedekten her groen.. --- Groote
verandering! ik vroeg in my zelven, ik ftond eenzaam; dan
nu omsingelde my nog zwaarer duisternis, en begroev ,de
fehepping. Alles was morn oog, niyn hart onttrokken;
dan myn oor leevde nag; dit hoorde nog het ruislèh^ n der
buoinen, den val dies ftrooms, der dieren verren tred in 't
Bosch, het ge('uis der nagtvogelen in de lucht. Welke omwen.
teling! Zal dan de Zon niet te rug komen, zal ze niet weer
fchynlèl geven?
„ Dan nu openbaarde God aan Adam de geheimen der
Natuur, nopens deizelver beweegingen en werkingen. Adats,
zeer verheugd over deeze ontue-.king, roept zynen Schepper

dus aan.
„ G God der Almacht, der Wysheid , der Lievdc, Gy
riep my tot het leken uit kracht dier onbegrensde vo maakt
duisternis en het licht, niet alle:at, iii: -bouien,Gyfchpd
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ook alle aanwezigheden gebood gy op te klimteen uit het niet;
tot Weezens ftofel.yk en on(offe1yk, zichtbaar en onzichtbaar,
redelyk en redeloos, allen gay Gy algemeene en hyzondere
eigenfchappen, door welken zy, nevens Uwen invloed, bevel
gntvingen te werken, overeenkot»ftig den aart dien Gy beu
fchonk. De hemellighaamen doorloopen dan hunne kri:: den ,
door U beperkt; ook dit bevel ontving de Zon : ras zal zy
dan op nieuw verfchynen ter verlichting_e , ter koesteringe vau
den mensch, van alle, uwe fehepfelen, myne medebewooners
op Uw waereldryk. Groot zyt gy, O ondocr rrondlyk WEEZEN
aller weezens! groot zyn ook Uwe werken die my omringen 1
De gantfche `aarde , de geheele gcfchapenheid is der heerlykheld des Naams Gods vol. halleluja!
„ Ik hoor, ik gevoel reeds het geblaas van uwen Adem die
over my uitgaat. 0 groot, G eeuwig God ! wat ziet
.myn verwonderend oog !
„ Ik zag opwaards naar den Hemel, en ziet alle de Lichten
kwamen te voorfchyn. Duizendmaal duizenden in ontelbaare menigte, geluk die der zaadkorrels uit des zaaiers
hand , verfpreidden zich over my gedurende den nacht. —
Sterren vol fchoonheid en aanminnigheid brandden daar in
verrukkende klaarheid, en verfpreidden hunne firaalen in de
Cchoon!le orde over de wacreld. Lang Haarde ik 'er op; een
heilig I ilzwygen vervulde my, gevolgd door aanbidding, ge
een oogenblik was ik naby-pardmetblyfch.—0!in
mynen Schepper! naby de 13ro der lievde, uit wie my alle
gelukzaligheden toevloeiden!
„ u Gelievde Vrouw! myne lieve Kinderen! ik word nu nog
met hlydfchap aangedaan, over deze destyds heuchlyke onder
ja, nu op dit oogenblik gevoel ik nog Vreug--vindge
de over de zalige befchouwingen, die in Edens Hov mynaziel vervulden. Schoon is de helderheid van den nacht,
aangenaam is het dan te wandelen op de velden : dan klimt
des Scheppers lov uit liet hart op als Gene vlam; dan fpreekt
de mond God verheerlykende zielftreelende gezangen; dan omringt ons rust, blydlehap en vrede.
„ Met opene pogen aanfchouwde ik nu dien geheelen hemel fchen luister. --- Ik ontdekte de lerrenbaan, die als niillioenen vonken onder elkander flikkeren, en als een boog aait
den heinel vormen. Ik beCchouwdc het ganlche hcmneirond,
dat door de Engelen word bewandeld; die in heilige lievde
aldaar hunne lovzangen opheffen, die, vervuld met hemelfiche
vreugde, ook dikwerf den n ensch. den aangenaamen vrede
doen gevoelen. Zuiver in reine liefde, rusten zy niet in hun
hoog beroep, voor dat volbragt zy 't geen hen werd aanbevolen en opgelegd; dan herklimmen zy de hoogere plaatfen met
nieuwe vrenade; daar stellen zv zich dan wederom onder de

lie-
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Hemelingen voor den troon des grooten Gods, en verblyden
zich in de onuitputbaare Bron der eeuwige gelukzaligheid.
Duizend en duizendmaal duizenden hemelfakkelen brande.
den en fchitterden nu door elkander, en verlichteden den nacht;
nu werd duisternis aangenaam; doch de Maan was voor my
nog niet z^cIitbaar.
, Met wonderen overffelpt, voegden tinyn lighaam en myne
zinnen zich tot rist. Ik at my neder in 't koele gras, en een
zagte verkwikkende Gaap Ipreidde voor de eerfte keer zich over

my uit.
Proeve van ewijde Poetry. T Haerlem, bij A. Loosjes Pz. 1784.
In gr. octavo, 104 bladz.
bondel vara opwekkend[; Dichthukken over Bybelfcjhe -en
E en
Le, clvke onderwerpen, waarin een trelffende Dichttrant ip
4

agt genomen is, en in welken de Dichter, naar 't ons voor
gade geflaagen heett, zig buiten alle Gods--komt,nauwerig
dien'iige verfchillen te houden; des alle zodanige Christenen,
die, hoewel voor zig onderfcheiden denkende, door geese
fadliczugt gedreeven worden , dezclven niet ftigting kunnen
doorbladeren. Motes gevonden, Christus gebooren en Petrus geJ7aakt, zyn drie onderwerpen, welken hier in Dicht- en Zang_
tooneeien, beknoptlyk, op eene eigenaartige wyze oihtvouwlwd
worden. Verder behelst deeze Proeve een aantal van Gezangen,. die deels over Bybelgefchiedenisfen gaan , en deels Godvrugtige belpiegelingeu, mitsgaders Deugdaanmoedigende voor,
fteilingen verleenen. Van de laatfte foort is het volgende Dicht.
ftukje, 't welk hier tot een ('taal kan verftrekken. Het heeft
ten oplciirift: De jeugd, de beste tijd ter Deu;dsbetragting; kan
gezongen worden op dc wys val) Pl. 24 (*). en luidt aldus.
O Deugd ! wij wijden u dit lied,
Die gunstrijk op ons nederziet;
Ons lust liet u ter eer te zingen
d Christen wellust! Eng len yreugd!
Gij zijt het f^lioQnst Cieraad der jeugd,
En vormt op 't aardrijk Hervellingen.
-

.

De jeugd , die gij als Gids geleidt,
Betragt de wet der Matigheid;
Is krcàsch iet werken en gedagten :
IIWC
(') Die bovengemelde Zangtooneelen, en zo ook een gen e^ezcr Gcznnn; zyn g íèhil<i om gezongen te kunnen Hor^Ln at, „c Muiyk d^rLie::: ,
uciu vo den W Ji i,errw. en Gel. a r ;..
,

PROrvE VAN GEWYDE Poëz Y.

Q!

Wat goedheid fprcidt uw gunst ten toon;
Gezondheid is der braaven loon.
Zo ferk as frisch van lichaams krachten.
Q Deugd! Gij fchenkt liet fc?woonst Cieraad ,
En drukt uw merk op 't jong gelaat.
Bedaarde en kalme zveze,estrekken
Zijn juijt de tekens van een hart
Niet in der lusten net verward,

Die zelf liet fraaist gelaat bevlekken.
De Eenvoudigheid, en braave Wil,
't Geduld , in aart zo wijs als Jill,
1^ertoonen zich op 't deugdzaam wezen.
Te vredenhe!d, eens Christens pligt,
Is op liet vrienadeiijk gezigt
Der deugdbeminnaars klaar te leezen.
De Zielbetoverende vreugd,
Zo flerk bemind door 't hart der jeugd,
1W oog zich bij de ondeugd eens vertoonen;
Zij kan a.leen een braave ziel,
Die in geen zouden flrikken viel,
Be/iendig en getrouw bewoonen.
Ons dunkt, 'rij zien, wij zien de Deu,d!
„ Ik, zegt zij, ben de bron der vreugd :
„ Hij , die op mijn bezit mag roemen,
Wordt firaars door woeste drift befireen,
„ En mag door dit bezit alleen,
„ Met regt , zich zelf gelukkig noemen.
„ o jeugd ! ik bed u lier mijn hand,
Daar ik voor u in liefde brand,
„ Gij zult, gij w it mijn lesf'en hooren.
Mijn kroot maakt u in waarheid groot;
Ik blijf uw hulp in nood en dood
„ En leid te in bij de Eng'len Chooren."

Cottons, Treurfpel, door P. J. KASTRI EIJN. Prnficit et retreat.
Te Am/lerda9n, bij P. j. Uijlenbroek, 1784. Behalven het
Voorbericht , 88 bladz. in gr. octavo.
n dit Tooneeltuk is eene groote verfcheidenheid van charac•
J ters,
die in verfchillende omftandigheden werkzaam zyn. ea

dus, naar maate hier van, zeer onderfcheidene uitwerkingen
voort-
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cubttus,

voortbrengen. Een ontwerp van dien aart uit te voeren, heilendig de natuur in agt te neemen, heeft zeker veel moeite
in zig. Dit egter heeft de Heer Kosteleijn in deezen zo wel
gedaan, dat hy dcswegens Bene vry alge {neene goedkeuring
moge wegdraagen. Zie hier deszelfs beloop, waaruit men
eenigzins kan nagaan , welk eene oplettendtreid de uitvoering
vereis chte.
Codrus, Koning van Athene , bemint Philri de, in rouw ge
geliefden Medon, den-dompelvrhtfn aKe
zoon van Elifinde, die P1 ilaïde tragt te troosten, en haar noopt
om met den Vorst te huwen. Dan Medon is niet geineuveld,
hy verfchynt eerlang; en de wederzydf1he liefde vertoont zig
in volle kragt. Midlerwyl poogt Elifinde, in 't vast vertrouwen , dat Athenes heil liet Huwelyk met Codrus vordert , de
twee Gelieven te beweegen, om hunne Min aan 't heil van
den Staat op te offeren. Medon befluit 'er eindelyk toe, verlaat Athene, en moedigt Philaide aan, om met Codrus in den
egt te treeden. Codrus ontdekt dit vervolgens, ftaat daarop
van Phileïide af, en geeft bevel om Medon te zoeken en te
rug te brengen. In die omfiandigheden maakt Artander,
Koning der Doriërs, zig by verrasling Meester van Athene.
Codrus wordt ter dood gevonnisd, en 't zelfde lot valt ook
Elifinde en Philaïde te beurt, in welker dood Artander waan
liet overbly el van den flam van Thefeus te verdelgen , en-de
dus zynen troon te vestigen. Edoch voor de uitvoering van
't vonnis wordt een gevangen voor Artander gebragt; deeze
erkent hem voor den perfoon, die herar, in een voorigen Veldflag, toon hy in zyne handen was, losgelaaten en in 't leeven
gefpaard had; dit doet hein den gevangen op vrye voeten 11e!len; niet weetende dat het Medon is, dien hy meende al
vroeger gefneuveld te zyn. Maar Medon, ziende Codrus ge boeid, verneetnende dat die Vorst, benevens zyne Moeder en
Beminde, ter dooi veroordeeld waren, weigert die gunst te
ontvangen. Hy verwyt Artander zyne wreedheid, en vordert
dat hy dan ook hem doe dooden. Artander herhaalt zyne beteiging, fchenkt hem liet leeven, en flelt hem voor, én der drie
veroordeelde perfoonen uit te kiezen, om met hein het leeven
te behouden. Na 't doorlaan van een geweldigen firyd van
hartstogten tusfchen dit viertal, verklaart 79edoa, (na dat hy
4rtander te kennen heeft gegeeven, dat hy geen vreemdeling,
snaar Medon, de zoon van Elifinde, uit den I1am van Thleus,
Zelve is,) den Vorst, dat by Codrus ontilaagen vordere, en
ene Moeder vry eifche; terwyl hy voor haar zal flerven, en
wig met zyne P3rila de aan 's Vorfien wreedheid opofrèren.
Zulks gefchiedt niet zonder merkelyken tegenftand van Codrus
en Eli/mnde, welke laatlle in woede Artander wil door(lecken,
dat egter Codrus wederhoudt. Artander fielt hier op Codrus in
veyheid, mits by 4thene verlaate, fpreckt ook over E ifinde he
dóod.

TREUr2SPELe
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doodvonnis uit, en beveelt dat over Meden eerst te voltrekken;
gelastende hem her hoofd van Medon te brengen, in de tecenwoordigheid van Elifinde en Phi,aïde, eer hy haar vonnis laate
uitvoeren. Codrus vertrekt, doch hy verfchynt eerlang weder
doodlyk gewond, doordien by zig in een wanhoopig gevegt had
ingewikkeld; en ter gelyker tyd verfpreidt zig een krygsgerugt i
onrftaande uit een Thebaansch krygsieger, dat Athene vermeesterd heeft, 't welk drtander met de zynen tot den kryg roept.
Term y! Codrus niet Elifinde en Philaïde den guntigen keer voor
Athene niet zonder aandoening bel houwen, dan tevens gevoelig aangedaan zyn, over het verlies van Medon, verfcbynt Me.
don zelve, en het volgende Tooneel befluit dit Stuk.
,

M EDO N.

De vrijheid is herfleld, en wij, wij triomfveren:
PIi1LAJDE.

Hij is't!... hij leeft!...
EL IS IN DE.

Mijn zoon! ..
P1 1ILA ID E.
-

d Medon !... door wiens moed...?
CODRU^.

Tre! rader. --- Welk een magt, wat God heef: is behoed?
MLD0N.

In welk een' droevers float moet Ik u wedervinden P
De zege kan Athene aan weinig vreugd verbinden,
Wanneer zijn koning fneeft.
CODRUS.

Gij dwaalt, grootmoedig held! —
Faar voort... Dat gij mij ras Athens: toefland meldt.
M J DOíN.

De dappre Nileus ('), die zijn bocijen zag verbreeken,
En ireevende naar de eer om mijnen dood te wreeken,
Ontvloodt in flute Atheen' , bewust , door mijnen mond,
Dat zich 't Thebaanfche heir reeds zeer nabij bevondt.
hij vliegt het tegen; maalt ons noodlot hun voor de cogsn;
hoont met de gantfihe magt ter fladspoorte ingevloogen;
Pezet rondsom de markt, op welke ik was geleidt,
En weet den wreeden fog dien mijne hals verbeidt.
'k Zie onverwacht den beul eer pijl in 't hart gedreeven,
Wijl hij zijn' arm verheft om mij den flag te geeven...
Fik fchrikt, elk zoekt de vlugs, maar ziet zich dirt bersS,
Daar 't bloedvergietend' foal het vlieden hen belet.
De held ontboeit mijn' arm, wijl Thebes oorlogsknechten

Dqn

( 1 ) Nlleur, de vertrouwd: van Codr;cr, n;.S mez dien Vgrst ebocid g*.
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CCDRUS, TREURSPEL.

Den fnooden Doriir aan allen kant bevechten .
Ik voeg mij aan het hoofd : wij Ilrijde ;i: alles fiteeft.
De wreede f4rtander, dien men jlerk rreketend heeft,
Verwacht, vol fchrik , den dood , en fiddert in rijn boei jen.
111 en ziet des vijdnds bloed langs markt en llraatert vloeijen ;
't A4t!aeenfche volk ziet zich verlost van dwi glandij ;
Het Godendom zij de eere ! Athene is weder vrij.
-

CODRUS.

6 ílMedon! edel held! wiens arm moge triomfeeren,
Beklim na mij den troon : gij moet na mij regeeres.
Beft.uur 't dtheenfclie volk , befchut hen voor gevaar
Denk dat te uw kindren zijn, en volg mijn voorbeeld naar.
DI EDON, voor hein hiie'e^de.

Meen, niemand voegt die eer : wil mij niet overreden.
Der Goden vaagt alléén, die ons loeft vrij geireeden,
Is flecks deeze ecre waard'. —Elk breitier zij voortiiatt
Atleén der Goden , en Beene f erfdings onderdaan.

En Wien toch zonde 't volk zoo hoog als n waardearen?
De vrij cfireeden fad zal eeneen koning eeren.
Ais burger van Athene ontvliede mij de tijd.
Hsi fiver o, , r: , Clj PhpL ïdc dc hand.

En gij voitooit mijn heil , daar gij uw hart snij wijdt...
'1 eren G.ih•i s.

ll :en 't lest moog' zsch den last der kroone vrij verwerven.:
Ik wenecla voor mij niets meer dan eens als gij te herven.
C OUR
K U S, tee'en :1I^don en Llifinde.

Genoeg , Athene is vrij , offchoon 't mij fierven ziet.
Vaartwél ! — Omhelst uw' vorst. — Vergeet, vergeet mij niet
Richt mii geen eerzuil op , dan flecht.r in u w e harten.
Floe vrolijk ferf i,k niet! Mijn ziel voelt leed noch fnarten.
TCCLII

Paar^vél! vaarwei, prinfesII... Gy weent!.. ween niet om mii...
6 Goon! b fchermnt Athene , en maakt liet eeuwig vrij.
De dood genaakt... kan 't zijn... S jong/ie, d zoette honden!
Nog nimmer heeft mijn .ziel dit fireelende ondervonden.
Hoe fehoon is niet de dood, de dood voor 't vaderland!..
Ik /Icrf... e) Vrienden! drukt, mutt uwe waarde hand,
Mijne ooges toe... Paart... wél...!
LL::_, NDE.

Hij fier ft ! — Ontvangt hem, Goden 9
Ontvangt zijn' vrijen geest, ter karren ingevlooden! .. .
Droogtusve traaiaen af: verwinnen we onze pijn :
Zijn dood +f o et niet beweend, maar wel bewonderd, rijn.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LE TTER -OEF NING E N,
De Bybel, door beknopte uitbreidingen, en ophelderende

aanmerkingen verklaard, door J. VAN NUYS KL[NrrvBERG, A. L. Ni. Th. at Pl.il. Dr: Hoogs. in

de H. Godgel. en KerL;l. Gefch. aan het Illusore 4t1ienI]nn , en Predikant in de Gemeente te flmfierdain ,
ene. flat/la en Negende Deel. Te flnífierdnna, by J
Allart , 1785. In gr. óctezvo.
;

D eze twee Stukken bevatten ene ophelderende ontvou^
^vwing van de Boeken der Chronyken , mitsgaders die
van Ezra, Nehemia en Esther. Hiermede loopt des de
verklaring der Gefhiiedkundige Boeken des Ouden Testa
ïnentes ten einde; welke alleszins indiervoege uitgevoerd en
voltrokken is, dat oplettende Bybeloefenaers 'er een nutti g
gebruik van kunnen maken • en t' over reden hebben , ons
de achtervolging van dit llyhelwerk met verlangen te gefnoete te zien. Tot een flael uit dit gedeelte verftrel:^
ke hier des Hongleeraers aenmerkingen tegen de hedenking der Ongeloovigen over het gedrag van Ezra, in de
Israëliten van hunne Heidenfche wyven af te feheiden,
volgens Ezra IX en X.
„ Het ongeloov,, zegt by, heeft het gevtweldig geládeii
op deze handelwijs van Ezra Men fcbreeuwt, dat het
met de billul:heidl , ja met alle beginfelen van inenschlijkheid, blijkbaar flrijdig zij, van m ,nnen te vorderen , (lat
zij zich van hunne wijven en kinderen zullen affcheiden,
ën dezelve wechzenden. -- Laten wij de zaek eens wt
meer van nabij hefchn uwen.
„ I. Wat de heidenfehe wijven aengaet. Alle de tsraël'a
ten, die huwelijken met zoodanige wijven hadden dengegaen, moesten zich van dezelve affcheiden. Meer welk
bene onbillijkheid was daerin gelegen ?
„ A. Een onwettig Huwelijk is ihdedaecl geen fTuwe.lijk , en van geen liet minfle verbindend gezach. Wanneer iemand , his voorbeeld, een wijf neemt, het welk hein
in den bloede te na betlaet, kan deze vereeni ing gecir
Huwèlijk genaerhd worden , en is in liet geheel y'2n geed
Verbindend Bezat h , om iaat zij ongenorloovd is
J.)
as
s=
VII. vir-r.: ALG. LLTT. Nod 2a
;
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V. NUYS KLINKENBEItG

„ Pasfen wij nu deze aanmerking toe, op het geval,
het welk thans voor handen is : dan zal liet dadelijk blij
dat de vereeniging van eenex Israirliet, met eene doch--ken,
ter uit de Heidenen , niet als een Huwelijk kunne befchouwd worden. — Het was den joden volllrekt'ongeoorloovd zich in het Huwelijk te begeven, met Heidenfche wijven. Dit had de xcza, door cane uitdrukkelijke
Wet, állerdtiidelijkst vetboden. neut. 7. r -• Wanneer
ale HEER uwe God u zal gebracht hebben in het land,
(haar gy na toegaat, om dat te erven, en by de volken voor
my aangezicht zal hebben uitgeworpen, -- die meerder
en màchtiger zijn dan gij - zoo zult gy dezelveganfèhelijk verbannen, gij zult geen verbond met hun Tna en,
noch hun genadig zijn: gij zult u ook ;net hun niet ver
zult r:we dochters niet geven aen hunne zoo--zwagern,y
iaen - en Jiwitie dochters niet nemen voor ulve Noonan.
Door deze ltellige en duidelijke Wet werden cie gemelde
IIuwelijken verklaerd van geene waarde te zijn.
„ Dit zal ons nog nader blijken , wanneer wij het oog
deze Wet in aenmerking nemen. De HEER vil -merkvande, langs dezen weg, zorg dragen, dat Israël eerie bi;zondere Natie uitmackte , geheel afgefcheiden van alle andere volken, en dat de Israëliten niet tot afgoderij zouden
verleid worden.
„ B. De joden, die in dit geval fchuIdiig Ronden, hebhei zich deze handelwijs van Ezra, zonder eenig tegen
zonder de minne hedenking, eenparig laten wel -fprekn•
Zij vonden 'er derhalven geenen fchijn in van-gevaln.
onbillijkheid.
De fcheiling dez r Huwelijken kan niet zon zeer
„ C.
als Gene flraf befehouwd worden ; dan wel als eerre heteugeling van een kwaed, het welk eerlang fond algemeen
te worden, en de nadeeligile gevolgen zou naar zich flepcn.
„ D. Voeg 'er bij, dat 'er, buiten allen twijfel, door
openbaer gezach, gczorg 1 zij. dat de heidenfche wijvest
van het nodige voorzien wierden.
„ II. Wat tie kinderen betreft, hij deze heidenfclie
\vijven verwekt. Ver weg de meesten van die Huwelijken
waren onvruchtbaer gebleven (*,. — Er waren ,evenwel,
ee,

(*) Dit (leunt op het geen 'er gezegd word Ezra X. 44, ende
[fommigen] van lien hadden wïjveni, daer Jij kinderen bij gekre_
git

51

V(ICLAARING
J
'JAN DEN BY'IIEL,

Benige kindergin , uit deze onwettige huwelijken, voortgefproten ; en zou liet niet onmenichelijk zijn, van cenen
vader te vergen , dat hij zijne eigene kinderen verflooten
moet? Maer, waer blijkt het uit, dat deze kinders , te gelijk niet hunne afgoditelic moeders, verllooten zijn? Ilet
is waer Sechanja had ook het wechzenden der kinderen
voorgeleid: maer Ezra, in wiens handen deze ganfche tack
geleld werd, zal dit voorhel in zoo ver gematigd hebben.
Althans het ganfche bevel van Ezra betreft de vreemde
wijven , zonder dat 'er van de kinderen een enkel woord
gefiproken worde.
„ Het is zeer waerfchijnlijk, dat de meeste van deze
kinderen , zoo niet allen , befneden , en daerdoor der ge
Kerk zijn ingelijvd."
-menfchapvdJoi
gen hadden: waarop de Hoogleeraer liet volgende aantekent.
In dit laetfte geval moet de Godlijke befticring wel worden
opgemerkt. De meeste van deze Huwely1•:en waren on„ vruehtbaer gebleven; ten blijke van desimmarN ongenoegen,
„ als mede, om voor te komen, dat de zaak der affcheiding
daerdoor niet al te zeer belemmerd wwwierd."

Een Christen tot den /hryrl tic „aoedigd, enz. of Bene Ver
Eph. VI. io -19. En een Gelev.gefirij--klarinbove
derade in tiet gebed tegen zijne V je eden, die hem ver
-volgenbiw,fcrajlekmngovPf
CLXIII. floor tien Lhcl Eer w. zeer Gel, en mi Zc_Iige/a
heer R. A. TEN BRINK, matst gelieft cn gelr"ouv Leeram' in de Hervormde Gemeente te —1mfiekluim. Uit gegeven met een Op dreigt a«ta Je Gemeente van.tufler dra;n,
en Bene Levensbej chrijving rein den em zaligen /hutltcuur,
door' den Ihcl .Bray. zeer Gel heer C. MOLTZER, Bed/eiaar des God/ijken Ij7oordas te Montfoort. Eci fie Deal-.
Te Utrecht, by A. van Paddenburg, 1784. Betaalven liet
Voorwerk, 319 blacks. in ár. octavo.
-

de twee hier opgenoemde onderwerpen word flechts
V
v het eerie Deel behandeld , ftaende de ontvouwing van
het laetfle, in een volgend tweede Stuk, gemeengeinaekr
te worden. Het thans afgegeeven deel behelst des de
Leerredenen van den Eerwaerden ten Brink over de Apostolifche aenmoedi,ing tot den geestelyken firyd, met de
voordragt der daer toe behoorende wapenrusting en ren.
wvyzing van derzelver verei.schte gebruik Eph. VI. ic —,8.
liet
D2

st

R. Aa TEN BRINK

Niet oncigen heeft men 'er bygevoegd 's Mans Leerre
den over I ph. VI. i , , waer mede zyn Eerwaerde zynen
dienst als Leeraer in de Amtlerdamfche Gemeente heeft
aengevangen. Ze behelzen ene oordeelkundige ontvouwing van des Apostels trouwhartige vermaning, en het
toepaslyk gebruik van ieder gedeelte , hoewel niet uitgewerkt, Moord 'er echter ichetswyze in ene genoegzame
breedvoerigheid aengehecht ; zo dat men 'er een leerzaem
en flichtelyk gebruik van kunne maken. — Zie hier zyne
beknopte ontleding en algemene aenmerkin;en over de wapenrusting zelve, voorgelleld V. 14-17, die in de Leerredenen nader ontvouwd worden.
„ De Apostel, zegt hij, ontleed V. 14-17 de gehcele
Wapenrustinge Gods, daar 1-lij te vooren , in 't algemeen,
van gefproken hadde, in alle desze t bijzondere declen,
die recht gefchikt zijn en allerkragtigst, om eiken geestelijken krijgsknegt, die dezelve aangord , en wettig gebruikt ,
bekwaam te maken tot eene wettige volftrijdinge van den
goeden Inrijd des geloofs , om als eersen zegepralenden
Overwinnaar [taande te blijven.
„ A. Eerst, geeft de Apostel op, de v e weerende irapcven, die vijf in getal zijn.
„ a. Foor eerst, De Gordel der waarheid, om gefterkt
te zijn tegen alle zielsverzwakkende dwalingen van den hei
Leugenaar , den Vader der leugenen, die zelfs in de-íchen
waarheid niet is flaande gebleven, en daarom ook allen list
en geweld zamenfpant, om de zuivere waarheid te be(Irijden en te ondermijnen , vs. 1 a.
„ b. Ten tweede; Het Borstwapen der Gerechtigheid, de
volmaakte gerechtigheid van Christus, om beveiligt te zijn
tegen alle die zielvertvondende befchuldigingen der geestelijke vijanden. vs. 10
,

„ Ten derde; De Selioeijinge elan de voeten wet de vastigheid van 't Eunngelium des f/redes, om op den weg des

vredes niet belemmert noch geflremt te worden, maar onbeweegelijk vast te (laan vs. I,.
„ d. Verder: I-Jet f Iaild (les gcloofs om alle de vuurige
en venijnige pijlen van den bozen (lomp te maken en uit te
blusten. vs. 16.
e. Eindelijk; Dc Helm der Zalig eid. vs. 17 . De
onwankelbare hope van de Krone des Leuwigen Levens ,
die eenen wettigen Ilrijder liet hoofd, in eene welgegronde
verwagtinge van Benen gewenschten zegenpraal , vrijmoedig
doet om hoge hefs'en. Aangaande de ordea en 't verband,
w a;tr=

OVER EPI! .

VI. 10--19.

5;

waarin deze Wapenen hier voorkomen , zullen wij firahs
nog r^°!s ruIr eJS aanmerken.
„ B. bij welke Jtiveeserade iraapcnen de Apostel dan nob
voegt het aa;ivrdlende Iz'rrpe;a, nan^entlijk 't Zn'ecrd des
Geestes, 't welk is Gods Words vs. 17. welkers doordringende en verwondende kragt geen vijand listig of magtig genoeg is af te weeren of te vertiompen."
lakende de boven aengeduide order en 't verband der
vyf byxondere veslyerendc Wanpenen, merkt de Leeroer, na
't ontvouwen van des Apostels vermaning, Stact dan, het
volgende aen.
„ Her is -klaar., dat alle deze wapenen eene allernaanwfIe
betrekking hebben , tot dat /lean der gelovige , waartoe de
Apostel hen zo aanlionds heeft opgewekt; Jlaat dan; gelijk 't ook zeer naauw aan elkanderen verbonden word ; Staat
dn mve Lende„a omgord hebbende net de 7i7narheid, en aan
hebbende 't l3orstwaprn der gerechtigheid, etnz. zo-«edan
dat die bijzondere wapenen hier voorkomen, als die bijzon
middelen, waardoor de Ephefiers moesten en(rl.1eCC;akon--der
-

deta J/ nit.

Wij hebben gezien, dat dit. Race;s drie I}nkken infloot.
Eerst, den Vijand heldhaftig ijl te wagten en niet weg
te loopen.

Ten wwweedcn, hem dapperen wederflard te bieden.
Ten derden , te volharden, tot den einde toe, tot dat
enen flaande overwint.
„ Nu fchijnt het ons dat de bijzondere wapenen, die de
Apostel hier optelt , zeer gevoeglijk tot deze drie flukken
kunnen betrokken worden.
„ i. Om de vijanden kloekmoedig te kunnen imragten ,
moesten zij de drie eerfie wapenen aangorden . hutnne Len4'enen omgorden met de Tf7aaaheid; aandoen 't borstwcipe;r
der Gereehtigbeid; de, boetera fchoei jean voet de vastigheid( *)
van 't Luangeliuna des Vredes. In zulk een postuur konden zij den Vijand vrijmoedig afwasten.
„ 2. Om dapperen wederfiand te bieden, als 't nu op een
flriy'
( 3 ) Zyrr Eerwaerde heeft hier, even als in 't voorgaende,
het woord vastigheid, welke betekenis vers heiden Uitleggers
hier bedoeld agteu ; doch in de Leerreden zelve, over vs. j,
houdt by zich aen onze gewoone overzetting, die bereidheid
heeft, waermede dan „eene volveerdige gereedheid en yver aan
geduid word; waar uit de vastiz11eid,als een uatuurlyk gn-„
volg, dan afgeleid kan worden.”
3
4
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ílrijden aankomt, moesten zij zich boven alles bedienen van
't vierde wapen; het fchild dc's geloofs.
g. En , om volstandig te zijn tot den einde, toe , en 'cr
alles bij op te zetten , tot dat zij de overwinning behaalden,
was vooral nodig het vijffile wapen, de bedekking vn;z 't
Hoofd met den helm der Zrliglaeid, dat is, eene leven
dat gantsch zeer uitneemend .gewigt van-digehop,
Ileerlijkheid; op de kroone des Eeuwigen levens, die be
looft Is aan alle die getrouw zijn tot den dood, Openb. 2.
„ Wijders komt hier bij hét afweerend wapen. Want,
volgens liet geen in de Leerreden V. 17 ter ovcrweginge
komt, „ gelijk de krijgsknegten in den Lichamelijken 4rijd
Siiet alleen zich zelven tragten te verdedigen tegen hunne
Vijanden, maar ook den Vijand allen mogeiijken -afbreuk te
doen, en tot dat einde niet alleen met verweerendc, maar
ook met aanvallende , wapenen gewapend zijn , zo voorziet
ook de Apostel, sits een ijverig Krijgsgezant de gelovige
Ephefers toerustende, hen niet alleen van verweerende ay enen , maar hij voegt 'er ook een wapen bij, dat tot veri eeringe en tot aanvcallinge tellens gefchikt is, namentlijk
't Zweerd des Geestes, 't woord Gods."

En eindelyk, gelyk zyn Eerwaerde over vers iS opge.
merkt, ^, dewijl alle de wapenen, hoe volledig ook, en
recht gefclrikt voor eenen geestelijken krijgsknegt, zo om
zich zelven te verdedigen, als om de vijanden te overwin
alleen krcigtig zyn door God; En de overwinning in-ne,
den geestelijken llrijd niet minder dan in den lichaamelijken,
alleen des Hceren is, zo wil de Apostel verder, dat zij in
dezen í}rijd niets zullen onderneemen in hunne eigene kragtéloze krast, maar alleen in des Heeren mogentheden, in
een nedrig en ongelovig afhangen van hunnen Gtooten
IIeirvorst, in Wien alleen hunne fterkte is. En daar
wekt Hij hen vs. i8 op, tot een b edurig., wvtcokz^ in..m-om
en aanhoudend bidden en roeken, zo voor hun zelven, nl^,
om dat het eene gemeen zaak was, voor alle flrijdger3oten,
om zo alleen kragrig te zijn in den Heere, en in de- flerk-te zijner kragt."
-

Na-
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Ve elrtaten Lcclrcdctacn over PAULUS Brief aula de lioloskJiJc11 vaan Til. AD. CLAILIS^it, in leven Predikaat te
11rn/lerdam. Naar derzelfs luaadithrijt t<itysegecve;a do or
P. ARRESCU, Hoogli. in de Godgel. en dcade,nie-Piediker aan de Univel fleit vvrtn Stad en Lande. Ec; flc
Deel. Te Utrecht, te Groningen en le fla2l/le1drzrla, by
H. v. Otterloo , A. Gruenewolt en J. Wesliing Vz.
I74. Betaalven liet IYoorbericltt, blad;. in „r.
octavo.
Leerredenen word ons de Brief van
aen
Iaen deze
Kolosfenfen oordeelkundig ontvouwd, en gemoedelvk
Paulus

ter betrachtinge aangedrongen. De Eerwaerde Clari.fe behandelt de daarin voorkomende onderwerpen met naeuwkeurigheid, en vestigt des Lezers aendacht op ene byzondere wyze door de nadruklyke ernst, waer mede liy
den inhoud der Apostolifche lesringen, en cie daer uit
afgeleide gevolgen , voordraegt. Uit een volgend Deel zul
..wel eels een fiael hier van aen de hand geven;-lenwy
voor tegenwoordig bepalen wy ons tot het mededeelen
van 's ;Vlans onderrigting nopens dezen Brief in 't alge
-men.
De fcihrijver van dezen uitmuntenden brief, zegt hij,
zien wij klaar, dat Paulus zij. De Gemeente, aan welke
dezelve houdt, is die van Kolos/c;/a, een had in dit gedeelte van Klein - Afiën gelegen, 't geen men Plari jgia
Pacatiana of het groote Plzrijgiën plag te noemen. — Dc
naam van deeze (lad word onderfcheidcnlijk geleld. Som
Kolosfe, anderen Kola.fe, en dit iéhijnt wel-migenlz
haare eigenlijke naam te zijn; naardien zij bij de oude
aardrijkshefchrijvers gemeenlijk aldus genoemd wordt. Men
weet ook , en kan het zelfs gedtelcelijk uit dezen brief
opmaaken , dat dezelve in de nabijheid van Laódicea en
Hicrapolis, en wel in 't midden dier beide (leden , gelegen was.
Haare inwoonders waren, even als alle andere tlfiatifche
volken, oorfpronglijk van Godsdienst Heidenen. Dan, 'er
fchijnen zich ook Jooden onthouden te hebben , en denkelijk hadden dezen, gelijk overal in de wingewesten, ook
hier eene Sijuagoge, 't welk dan ook aanleiding zal gegeeven hebben, om al vroeg hier Bene gemeinte van den
Heiland te (lichten.
„ Het gezegend werktuig tot de aanvanglijke hekeering
des Kolosferen was, niet Panlus, maar Epaplaras, die
D 4
niet
,
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niet vermengd moet worden met Ep(.71 odittis, een gezant
van de meer a.fgelegeue gemeinte van. Philippi. Deze
Ep-cpla>ras, 't zij dat hij van. Paulus, toen die te Ephelen, in de fchool van eengin Tijrwmtss r liet Euangeliu!n
leerde, de beginlelen van het waar geloof ontvangen had,
of op eerie andere wijze tot het Christendom bewoogen
was geworden, had de Leer des Eugeliums aanvangl.ijk
onder zijne Land en Stadgenooten verbreid , en was daar
in zeer gelukkig, zoo wel onder lleidenen als Jooden,
geflaagd , des hij van beiden en goed aantal den Heere_
gewonnen had.
„ Dan, deze nieuvvgeplantte gemeinte flond ligtlijk in
gevaar gebragt te worden. Overal in klein -AGën
deeded zich zekere verleidende dwaalgeesten op; die de
eenvoudigheid van het Christendom zochten te bederven,
deels door het zelve te vermengen met de Wijsbegeerte
tier Oosterlingen; deels door het weder invoeren der kerk,
pl^gtigheden van den uitgedienden fchaduwdienst. 't Valt
moeilijk te bepalen, welke de bijzondere begrippen valt
deze lieden geweest zijn, als ook of 'er zich niet meer
dan oenerleie foort onder. de Kolosferen hebbe opgedaan.
- Een. groot man denkt aan de Es/een, en bijzonder
aan die , welke bij hunne uitterlijke vertooning van heilig:

beid eenen zekeren (maak van wijsbegeerte voedden, die
men de Oosterfche noemt, en waar naar de Gnoftieken
in 't vervolg benoemd zijn. Floe 't zij , wie met aandacht
I I. IL 3.. en vs. 16 -- 23. naauwkeurig gadellaat , wordt
ras gewaar, dat de gemeinte van Kolosfen bloot geteld
was; deels aan vervoering door valfciae wijsbegeerte, deels
aan de opdringing der aloude lchaduwwetten; 't zij dan
dat die zelfde verleiders , die op het een aandrongen , ook
het a,idere aankleefden, 't zij dat 'er. tweeërleie zoorten
van dwaaleesten onder hun war n opgedaan.
„ Uet gevaar voor deze nieuwgeplantte gemeente was
te grootes, naardien Epaplar'us, van wiep zij eerstmaal
liet Euangelium gehoord had, geen Apostel was. I)us
konden de verlei.'ers ligtlijk der gemeinte inboezemen , dat
deze getrouwe dienaar van Jefus haar het echte en waare
Christendom niet geleerd .had; en die. inboezeming was te
evaarliiker, naardemaal zij, die niet dan het bederf van
liet eehte. Christendom bedgelden, zich met eene.n zeer
r goten fchijn van meer verheven wijsheid en heiligheid
-

,visten voor te doen.
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voor die gemeinte zoo nuttig sew'est was , zich , ter
kwijting van zijn gemoed , en ter bewaaring van eïe ge,
meirite, naar Pnulr:s begeeven hebbe, om leem van den
Ifaat der zaaleen te Kol slèn hermis te eeeven, en coat dit
de naaste aanleiding tot liet schrijven van dezen brief ge,
weest zij. Men zie IInolilll. 1d. t2.
„ 't Is deze ze+#^ie opmerking, die ons nok aanleiding

en de plaats vaan tt'aar en den ty°ct ircinnce!-, deze
brief gefch.eeven zij te ontdekken. Vergelijken wij tog (leze woorden met Hoofd lL 1. '23, 24. en 1V. 18 enz. wij
hoores Paulus van zijne banden , lijden en verdrukkingen
gewaagen. Wij bemerken ook,. dat Lucas , Aristarchus
en Timotheus bij hem waren, en dus worden wij uit Hand.
XXVII. 2. allernatuurlijkst geleid tot de banden, waarin
Paulus te lomen was, om des Euangeliums wil.
„ Maar welke banden waren het? niet toch zijne
laatfie, maar zijne eerde handen; dit blijkt klaar, om dat in
Pauk.,s laatlte banden Timotheus niet bij hem was, gelijk
uit 2 Tim. WV- 9—II en 2I blijkt . Daarbij, wij vinden,
behalven Tijciricus, den brenger van dezen brief, ook O /:er
fimmzus genoemd. Dezen Onefinzus had Pauli.s in zijne banden geteeld , maar toen deze ook met een brief aan Phiknaon
werd afgezonden, 't geen waarfchijnlijk gelijktijdig niet het
verzenden van Tijchicus geweest is, had Panlus hoop, dat
hij den geloovigen nog zonde worden wedergefchonken.
Ziet den brief aan Philemon vs. 22. Ik weet wel, dat tegen
deze aanmerking verfcheidene bedenkingen zijn ingebragt,
maar zij zijn ook door anderen, naar het ons toefehijnr,
meer dan overvloedig opgelost, waarin wij ons echter thans
niet inlaaten.
„ Met een enkel woord melden wij alleen rist, wat liet
groote hoofddoel van den Apostel in dezen brief zij. Dit
was geen ander dan den Colosferen op het ftérklfe te verzekeren, dat zij van Epaplires het Euangelium zuiver ontvan _
gen hadden; en derhalven, dat zij in de leer van Christus
zoo hadden te volharden , gelijk dezelve hun geleerd was;
zonder cenigzins het oor te leenen aan Benige verleidende
leeraars en leerlingen , met welk een voorgeeven van meerder wijsheid of - heiligheid die ook mogten voorgedraagen
worden.
„ Overeenkomftig niet dit groote hoofddoel des Apestels , wordt deze brief ook op Bene zeer voegzaame wijze
ingericht.
s , Immers, na het gewoone opfclir ft en de bcaroetTh ,
Vs.Z
D5
geeft, om
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vs. t en 2. zien wij dat P'nthts --- ec. °git, bij wege van ge
inleiding, den gelouvigen Kolosleren te verstaan geeft,-paste
dat het Euangelium hun recht en zuiver door Epapliras ge
—LI. — daarop breidt hij zich nader-lerdwas,v.3
en wel in diervoege uit, dat hij cie zuivere E(ian^elicicer
nader bevestigt en naaft, van het 12 de vers (les I Hofd"
'folks tot het einde van het zelve. En dan alle zulke
naaken daar uit afleidt, als de gelovigen, opzigtelijk tot de
aangenoomene waarheid, te betrachten hadden, nannelijk;
bij dezelve ftandvastig te volharden, Honfd(t. XI. 1-7;
die valfche dwaalbegrippen , die men onder hen zocht in
te voeren , te verwerpen ,als fchadelijk en zeer verderflijk,
-van vs. 7 tot het chile van dat hoofddeel : en eindelijk, hunne belijiienis en geloof te verkeren, met eeneen
heiligen en godzaligen wandel, l loofdl. III en IV tot
vers 6. Na dit alles volgt het ffot van dezen brief,
't geen eenige bijzondere herinneringen zoo van bevelen
a's groetenisfen in zich bevat, welke alle , afgeloopen zijnci e , met den gewoonen „kpostolifchen zegenwensch , waaitmede de brief was aangevangen, bellooten en verzegeld
worden."
-

Eertvouwig huismiddel voor• de Christenen, tegen het On,eloove, dat in deeze dagen naeer en meer - be/metlyk tyor le ,
en dat onder allerhande poort van Men/chera, tot nadeel
van den Cltristelyken Godsdienst, voor°daephnt wordt, in
ryv- Verlande/ingen, .door I. CLAESSEN, Predikant te
Leerdam. Te llinlierdain, by M. de Cruyn, 1784. Iiehrsl'en liet hoorbericht, 229 bladz. in gr. o&ayo.
e bewyzen voor de waerheid van den Godsdienst, de
D
Godlykheid en Voortreflyl:heid der Openbaringe, oo
zodanig ene wyze te behandelen en in zulk een licht te ftel-

len, dat het voor den Gemenen Man vatbaer zy, zo dat
liet daedlyk ter hunner overtuiginge kunne (hekken, en dus
gefchikt zy om invloed te hebben., op hunne beleving van
de Leer der Openbaringe, is ongetwyfeld van ene wezen lyke nuttigheid. Zulks te doen heeft zich de l erwaerde
Claesfera in dit Gefchrift voorgelleld , en de uitvoering is
zodanig, dat zyne Verhandelingen, door derzelver geleid lykheid en klaerheid , daertoe bevorderlyk kunnen zyn, des
men het zelve, als een leerzaem Huisboek ten dien einde, den Gemenen Man wel moge aenpryzen. Aenvanglv1,

geelt
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geeft zyn Eerwaarde ene Verhandeling over den Na tuur
Godsdienst, en de plichten daar in voorgefchreven..-lyken
Nieraen hecht hy ene nafpooring van de mogelykhcid, het
hefwen en de kenmerken ener Godlyl:e Openbaringe, Ver
doet by zien de Ougodlykheid der Heidenfclie en Mu--der
hanuued'aenfche Openbarim e, en de Godlykhcio van die
der Christenen in 't gemeen. Daer by komen dan no
twee Verhandelingen, waer van de eerfle gast over de
Waerheid. en Godlvkheid :der Schriften van het Oude, en
de . laetfle over die der Schriften. van het Nieuwe Testament. In de_ laetile de uitmuntenhe:id van den Christelyken Godsdienst • ontvouwd hebbende, toont by no kort
aan, hoe de l erbiedi ars der Openbaringe, al dwael--lyk
déti zy, 'er niet by verliezen kunnen, terwyl de. Verfma
integendeel , zo dezelve waarlyk van-dersOpnbaig
Gode afkomftig zy, zichzelven liet grootte onheil op den
hals halen. En hierop hefluit by dit zyn Gelchrift inde
-zervog.
„ NJyne Mede Christenen ! heb ik u nangeweezen , dat
wy als Christenen , al ware onze Openbaaring en Godsdienítige verrichting naar dezelve valsch, niets waagen, en niet
ongelukkig .zyn kunnen ; dan mag i:k vertrouwen, dat gy
even daarom, om dat hy, die dé Openbaariing niet geloovt,
zo veel waagt, by liet geloove , den Heiligen eenmaal overgegeeven, blyven zult, zonder. ulieden door kunftige voorhellen van de Patroonen van het ongeloove te haten bewecgetl om er in te dealen...
„Uw Godsdienst is voortrefFelyk; want by geevt n eigen
vertroostingen , rcdlclyke vertroostingen tegen allerhande-lyk
rampen en onfpoedèn , waarmede dit leven verdrietig gemaakt
wordt. -- -Vat? by geevt u de heerlykfte uitzigten op
een aanftaand leven. Verliest de Ongeloovige, als het op
flerven aankomt, alle zyne hardvochtigheid, en wordt die
fierke Geest dan kinderlyk zwak : dan vertoont zich de
waare Christen eerst flerk; dan vcrfchynt de Godsdienst,
dien by beleeden heeft, in zyne heerlyykheid , en doet hein
zyn lot gerust áfwagten ; dan is kalmte en rust in zyn gcnioed, dat hy binnen weinig tyd over de Jordaan in Canaan komen zal. Vrtroostingen tegen de verfchrik•
lvl:heid des doods zyn in den Christelyken Godsdienst te
vinden, daar de andere der ongeloovigen zulk Benen, als
de dood nadert, aan zyn ontwaakt en kloppend geweeten
overlaaten. Ontzaglyk fier ven! daar alle fchrikbeelden
-
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den om het doodbed waaren , en de flervendc by zyne doodsangtten een gewapend verdery voor zich ziet, (lat hein
wagt, en daar by eeuwig zyne fpotternyen met de heilige
Openbaariuge, en de Christenen , boeten zal !"

Gods Genade en vii jmagtig lllbefluur, ontdekt in de zeldzuarrze Levensgevallen , langduurige en merkwaarde e.
Reizen en zonderlinge Bekeering van den Berwaardigen
Hoer JOHAN NEWTON, (Schrijver van de Cardiphonia;)
hoormaals door Izemzelven befclareevera_in Xlh.Brieven
aan den .verwaardigen Heere T. H >. WEIS : Uit het Ere-.
getcla vertaald. Zivicede druk. Uitgeseeven met eerie
korte Voorrede door C. Ii[tEM. To •Jlmflerdarn, bij M.
de Bruin, 1785- £iel;<dvern de Voorreden, 173 blad;. in
gr. ot?ayo.

beloop van dit Gefchrift hebben wy, met deszelfa
H etvroegere
ttitbavc iin "t' jaer 1767 , meedl gemeld, duet
in den fn^aek der zogenaein

nendiiiditige dat deze Brieven
dé Methodisten niet kwalyk: gefchreven zyn (* ). Thans
ftaet ons alleen nog :te berichten , dat neen , het zelve uietverkogt zynde, op nieuw. herdrukt heeft, en wel in een
grouter formaet , waerdoor fret gevoeglyk by 's Mans b:,
kende Cardipho•is geplaatst kan worden; midsgaders by
hog enige Brieven van zyn Eerwierden , die de Uitgever,
dezelve als een vervolg op dit Werkje aenkondigende
voorts gemeen zal makeh.
(*) Zie Nieuwe Vaderl. Letteroef. I. A bl. 367 , 368.

Ontlerwyj:rzge in de voornar, ti / e Illaarheeden van onzen
Redelyken Godsdienst , volgens het lieJz der Reden en Gort
Openlraaring , opgefleld voor Vrienden der Waarheid,
. velke reeds eenigzins ffeoe/Jend zyn: door D. B EEKMAN ,
Leeraar der I utherfche Gemeente te Zaandamrz. .Eerie
Deel. Te faandtcrn , by H. J. de Roode, 1784. in
ociuvo, 128 bladza.
en gebruike'van reeds enigzins gevorderde Leerlingen ,
heeft de Eerwaarde.:Beekman, zo als by in zyne Voorreden meld, deze _ 0.nderv i:finge vervaerdigd , en ze is des
gefchikt voor Kinderen, maet voor zodanigen, die gem
rx^1

,
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negen zyn , out hunne Godsdienllige kundigheden verder
uit te breiden. Ter dier oorzakce is by te beknopter cm7treut zodanige voorilellen, die uit hoofde van 't vroege£
onderwys bekend gcagt mogen worden, en behandelt inzonderlieid dezulken , die ter nadere ontvouwinge dir
Godsdienst -leere in overweging komen. Gemerkt dit Gekhrift dus opgeíleld zy, ten behoeve van de zodanigen,
die voor een beredeneerd onderwys vatbaer zyn, zo heeft
zyn Lerwaerde het gepast in diervoege ingericht, dat by
liet onderwys der Rede en der Openbaringe verenige", oni
zo den Leerling op te leiden tot ene beredeneerde kennis
van onzen redelyl.en Godsdienst. Mans manier van on-

's

derrichten is geleidlyk en klaer, naer de denkwyze der Lutheriche Gemeente; des men 'er zich onder de Broeders
Lutheranen met vrucht van kunne bedienen. Het tegenwoordige eerfle Deel l:aet over de jicllige fVaerlwdeni: he
neemt een tienvang niet ene ontvouwing van den Godsdienst in 't algemeen ; handelt verder over de Heilige
Schrift , Gods beflacn en eigenfchappen, de Schepping ,
de Voorzienigheid, de Engelen , den Mensch Gods evenbeeld, de Erfzonde en tegen woordigen toefland des Menff'lhcn, 's Menfehen veyen wil eii tegenwoordige vermogens, Jezus Christus, de Roeping, de Verlichting en BeLeering, de Rechtvaerdiglprcking, cie Pra:deftinatie, Ver
Verwerping, de Sacramenten, den Dood, mits=-kiezng
gaders de Op(landing der Dooden, en eindelyk over de eeuw age L.aflghcid en Kampzaligheid. Voorts flaen, in een
tweede Stukje, de 1'r.cticale Iilaer•laecicn op eene foortgelyke wyze ontvouwd te worden.
BfIt1 yving van alle de Heelkundige Operatien; 21(1(11 cle
('(SI'S cn niersnw c izen, door L. LE BLANC , Heelmeester
te Orleans , enz. Uit het IIoogd vaan C. F. LUDWIG Veil ejizid.
Te Utrecht, by G. v. d. Brink, Jz. 1784. Irabz . 8vo. 3a5b1.
-

-

en voor de
it Werl; , 't welk door den beroemden,
D Geneeskunst
te vroeg gekorven, Leipziger IloogleerHoogduitsch ver-

Jaar, Liidtvib , uit het liransch in liet
taald, en met leerzaams Aantekeningen vermeerderd is
geworden , kan des kundigen , reeds lange, niet neer onbekend zyn; de algemeen( goedkeuring, die hetzelve heeft
weg '-edraagen , ontheft ons van Gene nadere aanpryzing.
Voor de zulken onzer Leezers, die hieromtrent nog mgten
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ten onkundig zyn , zullen wy alleen maar aanmerken, dat,
in dit Werk , alle de Heelkundige Operatien, niet Bene
naauwt eurige kortheid befchreeven en duidelyk voorgef}eld worden; en dat liet dus in allen opzigte gelcltikt i5,
om den minervaaren Heelmeester niet alleen met de meest
bekende Konsthewerkingen bekend te maaken; maar ook
tevens om hem een denkbeeld te geevea van zoodanige
Operatien , die niet in de dagelykfche beoefening zyner
kunst voorkomen. ---- Deeze Nederduitiche uitgaave,
door eene zeer kundige hand vervaardigd, is, volgens
de Hoogduitfche Overzetting , en heeft, door de bygevoegde Aanmerkingen van den Nederduitfchen Vertaaler , nog
aanmerk.eiyke verbeteringen ondergaan. --- Het ge
Werk is in drie Deelen gefplitst, zullende . zo als-hel
de kundige Vertaaler belooft, de twee volgende Deelen,
met de Plaaten hiertoe behoorende, binnen kort volgen.

Heelkundige Aletigclfioffen, door c. J. VAN WY, Stads Operateur vara deny Steen, Clairurgyn van liet Pesthuis, te
Amfierdam, enz. Te fli flerdam, by J. van Selm , 1784,
ira gr. oc'avo , z68 bladz.
,

e Onderwerpen , welke in dit Boekdeel voorkomen ,
1Jzyn voor den Heelkundigen van het uiterfle belang.
D
In het byzonder handelt dc Heer van TI'y over
liet Steenftiyden in twee tyden, als mede over de hinderpaalen , welke zig by deeze Kunstbewerking kunnen
opdoen. Deeze Operatie, die door den beroemden
Louis, in Parys, meermaalen met den gewenschten uitíiag
is ondernomen , en die de aanpryzing van den grooteis
Caa;aper verdiend heeft , verdient net refit den aandagt
der heelkundigen. Onze Schryver deft, in liet eer
oordeelkundige Aanmerkingen me--f}eHodituk,ng
de, over de voordeelen dezer Operatie, in twee tyden.
In het tweede hefchryft by de hinderpaalen , wel
bewerking van den Steen kun--i,enzgdHlku
bevestigt
zulks niet eenige by gevoegde
,
en
nen opdoen
Waarneemingen In het derde Hoofd(Iuk , komen
Benige ophelderingen voor, wegens de verfchillende tnanieren van Steenfnyden van Rau, le Drctn, Moreau, err
Nieráp. De Heer vzn Icy bewyst, dat men zig niet
altyd aan eene manier van Steenfnyden houden moet ;
dat men niet altyd bepaalen kan, of 'er meer dan
Steen
in de Blaas zy, en of zy grout, dan klein zyn ;
één
d at
,

--
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--- dat de verbetering, van de Stcenfnytafel noodzan^kdat de nlethude van Tlusrcrat, in zc,mtrdge
lyk is;
gLLvallen , boven het Steenfiiydeii te verkiezen is;
en trekt uit dit alles gevolgen tot onderwyzinge van een
- Vervolgens ontmoet de Leezer nog in
Operateur.
dit B;ekdeel eene Wsarneeming, en volkoomen Genceswvvvze , eener zeldzaanie en verouderde Breek ; ------ cene
bc(chryving eener a;,nmerl:elyke hoorniichtige uitwasfii^g
van de Eittizi , op het Hoofd; en derzelver Geneeswyze;
—
een Brief aan een Korstgenoot in Noorohoiland,
over de noodzaaklykhcid der honstbewerkii^ge , in cce
Knoest- Kreeft- of Kanker - gezwellen ; --- een Brief aan
den fleer Greeve , wegens de Afzetting eener Vrouwe
en, einoelyk, zeidzaame Waarneemingen,
Borst;
van geheele , en ten deele , ontlastte, en weder aangegroeide , Onderkaaken. --- Agter het Werk zyn geplaatst
vier wel uitgevoerde Plaateva.

i c,°lzcc?adelingen, uitgegeven (Zoor liet Zeeuwsch Genoot/ii hr'zp
der 1Petenfch'zppen te hlisfingen. Tiende Deel Te Mid.
r?c?hrur , by P. t-:illkfen, 1784, Iiehclven het Voorwerk,
-
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e inhoud van dit tiende Deel gaat grootlyks over GeI-heesen Heelkundige onderwerpen. Twee Verhande-

lirgen van cie Heeren G Ccillenjcls cn 7. Harger (trekken,
ter heantwoordinge der Prysvraal;e, nopens de wanre oor
kentekenen der Najaarskoortlèn in de Garnil'oen--zaken
plaatfen van Staats -Viaandelen, als mede de beste behoed
genees t!id,lelen, die daartegen , vooral by de Militairen,-en
aangewend kunnen worden. Eene hieraan volgende Ver
Heer Plarger opgeteld , ver -handeig,slykorn
antwoord op Bene Prysvraag, betreffende liet geen-vatzyn
men in agt behoort te neemen omtrent den Scheepsdienst,
of de Zeevaarenden , met opzigt tot de gezondheid en wel
Bene byzon--íland,ievormftandighe,
(Zere opmerking vorderen. By deeze Verhandelingen kom en nog drie Heelkundige Schriften, waarvan het eerfie,
•gelchreeven door den. Heer S. de Wind, gaat over den Polypus of Slumprop , en fungus of uitwas, behelzende tevens een herig en afbeelding van een zeer nuttig werkrnig
ter afhinding dienende. Her tweede verleent ons aanmerhingen van den Heer F. Voltcien over Bene bedekte ontiie

64.

VERHANDELINGEN

ítéei:ing en verzweering in den onderbuik , yerzeld van eene lfchuria eerst na den dood kennelyk. En in het derde
geeft ons de Heer !1. van Solingen eer.e vroedkundige waar
gelegenheid van een voorval, waarin ver -nemig,by
-fcheidnbyzor
zamen liepen.
Terwyl de beoefenaars der Genees- en Heelkunde hier
een nieuwen leerzamen voorraad vinden, omtmoet verder
de nafpoorer der Natuurlvke Historie in dit Deel nog een
berigt van den Heer 11ÁZ Houttnyn, wegens het onderfcheid
der zwarte en witte Peper, met eene nevensgaande afbeelding van 't gewas der Staartp :per. Agtervolgens dit hcrigt is het gewas van de zwarte Peper het zelfde als dat der
witte: en men maakt de zwarte gewoonlyk wit, door dezelve in kalkwater te leggen ; ook laat men de Peper wel
aan 't gewas ryp worden , wanneer de bast 'er af valt , en
dit is dan natuurlyke witte Peper. De Wel Ed. Gear. Heer
Mr. Radermiclaer, dit den Heer Hortituyn meldende, heeft
hem te gelyk Mon1lers gezonden van zwarte Peper van
Malabar; wit gemaakte Peper van Java , en natuurlyke witte of geelagtige Peper, van Ceylon ; welke laattie gezegd
wordt niet te groeien dan aan dc vaste kust van Indiën, eri
wel op Malabar of ook op Ceylon. Dit berigt gaat vergezeld van eerre beknopte hefchryving van 't Plantgewas zelve; en by die gelegenheid gewaagt de Heer Houttityn ook
van 't gewas van de lange Peper, mitsgaders van de Cube=
ben of Staart
welke laat(ie tot nog min bekend
gebleeven was. Dit noopt hem Gene nadere bcfchryving
van dezelve te geeven ( *), met eerre daarbygevoegde afbeelding van eene door hem bezeten gedroogde plant, welke op Java, by Samarang, door den zeer geleerden Heer
Thunber•g, thans Hoogleeraar in de Kruidkunde te Upfil,
verzameld is. En hier nevens plaatst by eene afbeelding
van een takje van de zwarte Peper, mitsgaders van de
lange Peper, uit welker vergelyking men het onderfcheid
der bladen kan opmaaken.
Laatstlyk behelst dit Deel nog eepe Verhandeling van den
Eerwaarden G. Kuipers, die de opmerkzaamheid der Bybelverklaarderen en der Dichteren tot zig trekt, hebbende
tot een onderwerp Izack op Morin. Naar het vry
een(*) Op verzoek van den Heer Houttuyn hebben wy te melden, dat in deeze befchryving eene drukfeil begaan is, die
zyn gezegde gansch duister maakt. Men leest nu namentivf
bladz. 612 reg. 6. v. oud. flerk gevoed, moet zyn fterk geoord.
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eenpaa4ig gevoelen, dat men in de Uitleggingen en Dichterlyke befchryvingen van dit voorval ziet heerfchen , was
Izaak diestyds reeds een opgewaslèn Jongeling; hy onderwierp zich, met de verhevenfte kloeknmoeaigheid en de
beredeueerdf'e bedaardheid, aan God en zynen. Vader; en
wagtte den flag, die hem van het leeven zou berooven,
met Mannenmoéd af. Dan het komt den Eerw.
Kuipers voor, dat dit denkbeeld niet gegrond is, op het
verhaal van Mozes , en (lat men rede heeft , om daaromtrent geheel anders te denken. Zyn Eerwaarde brengt
zyne reden deswegens te berde, en fielt ze in zodanig
een licht , du type gedagten , voor een onpartydig oordeel, niet verwerpelyk zytx, maar veeleer aanneemelyk
toefchynen. Vraagt men hierop , hoe moet men zich
izacik dan voornellen? Zie hier 's Mans antwoord.
„ Meent uien, dat ABRAHAM, aan zynen Zoon , Gons
bevel, voor de opoffering, bekend maakte, dan is het
natuurkykst, dat men zich IZAAK voorllelle , ais eenen,
die zo handelt, gelyk elk kind (*) , in zyne plaats , gehandeld zou hebben; wy moeten hem ons verbeelden ,
als: gantseh afkeerig van den dood — als weer
fportelig teegen zynen Vader —j als alles doende, wat een
mensch — een jong tnensch — een kind — een eenig
kind, doen kan, om zyn leeven, — zyn jeugdig leeven,
te redden, uit de hand van eenen Vader -- van eenen
tederlievenden Vader, die hein daarvan tragt te berooven.
— - Dan eens, zal hy,,door vrees gedreeven., al agter
uit loopende,. den vaderlyken arm hebben zoeken te oiAsvyken. Dan eens zal. hy, voortgefluwd door eerbied in liefde -- aangevuurd door eene op ABRAHAMS
rollende mannentraanen gegronde, hoop, -- zynen Vader
té gemoet .gevloogen zyn , zyne handen gevat -die gekuscht — met heete kinder-raanen befi-roeid hebben , hy zal zich op de knyen geworpen, al fnikkende
om lyfsgenade gesmeekt, of om uitftel verzogt hebben,
otrt

(*) 'Er is geen grond om den ouderdom van. Izaak diesty cis

juist te bepaalen ; doch het Mozaïsch verhaal doer ons, ge'vl
de Eerwaarde Kuipers toont, hem eer als een kind, dan als
een opgewaslen jongeling voorkomen; eis men voldoet aan

de natuur van 't verbaal, as men hem tot den ouderdom van
acht a twaalf jaaren brengt; wanneer hy genoeg inr flaat kon
zyn, ooi zo veel liet, droog hout te knnneu draagen, ais tot
de npofièrinz ge:no-_•gzaam was.
VII. DELL. ALG. LETT. N+J. 2.
E
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om nog eerst zyne lieve Moeder — welke by nu mee
dan ooit iniscllte — te omhelzen, en, in haar armen,
beveiliging, voor liet offermes te zoetten, tot dat.ABRAxAM, voor wien, elk woord, elke kusch, elke traan, van
zyn Zoon , een dolk was, die hem het hart doorltak,.
onder het hoog vlocijen van een gety van gemengde aan
vatte, hem bondt, en --- had, GOD-doeni,hm
het niet verhoed — door1'ak.
„ Of moogelyk, komt het, met ABRAHAnls bedaard en
voorzigtig charakter , inlet het kort antwoord , op de vraag
e vaar is 't lam? en met het verder. ltilzwygen y der Heilige Schrift, best overeen, als. men !lelt , dat die geroerde
Vader, gelyk OSSIAN, toen.men zyncn Zoon oscAR hadt
vermoord (*), -- geen woord kon voortbrengen, dat
hy, verftomd door voorzigtigheid en aandoeningen, zynen
-MAAK — die nu brandde van nieuwsgierigheid -, om te
toeeten, van waar het offer koomen zou, fpdedig op»am, op het outaar bondt, den jongen geen tyd gaf, om
zyn vaderhart door veel jammerklagten te grieven. — Vader!
Lader! .Dit was het moogelijk al, dat IZAAK voortbragt,
en dat ; Naader! Vader! was nog te veel, voor-ACRAIr AM
Deeze wys van voorbellen, ftrydt niet, niet het verhaal, der Heilige Schrift; is overeenkomftig , met de na
doet IZAAK beneden ABRAHAM blyven; beneemt-tur;
:niets aan de grootheid , der daad , van deezeu ; geeft de
reden op, waarom nimmer, in het goddelyk woord, g(
waagd wordt, van IZAAKS geloof, of moed, op Mona
betoond; en eindelyk , vergis ik my niet, dan verfebaft
zy, aan den Dichter, geene mindere geleegenheid, dan
de gewoone, om te fcbilderen en .te treffen.'
-

„ (t) •Temora par ossIAN Filr dc Fingal Livre I. pag 39."

Catechismus der TVeetenfclaappen,Sciioone Prsnflen en Fraaije Letteren. Uit verf htidenae beroemde Schryveren, in
inzonderheid volmens de filmets vein den beroeaade ;t BARON
VAN BIELFELD faamengeJeld. Met Plaaten. Eer fie en
tweede Stuk. Te ifmnferdam, by A. Fokke, Siiuonsz.
Tn groot octavo.
vervaardigen van dit Gefchrift bedoelt de SchryByverhet,, der
Jeugd, tot jaaren van onderfcheid gekomen ,
aan en voor een gezet onderwys vatbaar, eerre nutte en

ge-
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genaime handleiding tot de algemeene Geleerdheid, aan
te bieden; ten einde haar -gelegenheid te geeven, om zig
eene geregelde kennis van cerzelver beloop eigen te maa.
ken ,op eene manier, die men, de vereischte oplettendheid
gebruikende, ligtlyk in '.t werk kan Rellen. Dc Autheur
heeft, in de fchikking van dit zyn Werk, de Schets van
den beroemden van Bielefeld gevolgd, en brengt des de
WTeetenfchappen onder drie hoofdfoorten , (i.) zulken,
wier zetel in den Geest gevonden wordt; (2) zodanigen,
die het vernuft bezig houden; en cindelyk die, welken
door het geheugen gekweekt worden. Tot de eerffe
behooren de Godgeleerdheid, Regtsgcleerdheid, Genees
ouder de tweede zyn de Schoone-kundeWysbgrt;
Kunílen, eis onder de derde de Fraaie Letteren , betrokken.
Om de behandeling van alle de daartoe behoorende onder
te gevalliger te doen voorkomen , is dit Gefchrift-werpn
opgc(teld, by manier van Zamenfpraaken van Benige wel
opgevoede jongelingen, met een bedaagd en kundig Heer,
ten wiens huize by zig, eens ter week , als in een be1looten Collegie laaten vinden. Wyders heeft de Antheur
het ook, niet zonder reden, raadzaam gevonden, or.: alle
verdrietelykheid af te wenden , die uit agtervolgende Zamcnfpraaken over Bene en dezelfde kVeetenfchap zonde
kunnen ontitaan, de zamenípraaken zo in te rigten, dat
ze regelmaatig nu over deezen dan over geenen tak der Geleerdheid handelen. I3et ganfche Werk naamlyk zal in zeven Stukjes beftaan., waarvan de twee laatíten alleen tot
de Fraaie Letteren , die min gevoeglyk van elkanderen gefcheiden konden: worden, betrèkkelyk zullèn zyn. Maar
de vyf eerften. worden indiervoege ingerigt, dat elk Stukje
iets van de Godgeleerdheid , Regtsgeleerdheid , Geneeskunde, Wysbegeerte en Schoone Puntten bevatte: zynde
deeze byzo dere Zamenfpraaken met betrekking tot ieder
der opgemelde Weetenfcbappen , tevens zo gefchikt , eat
ze, op het voltrekken deezcr vvf Stukjes, elk een op zigzelven ftaande, geheel zullen uitmaaken. Naar deeze inirigting behelst het thans af;egeeven eerfte Stuk, na Bene
voorbereidende Inleiding , Zamenfpraaken „ over den Na„ tuurlyken en Geopenbaarden Godsdienst, -- d?eRegts„ geleerdheid in 't algemeen en de Wetgeevende Regtskunde, de Geneeskunst in 't algemeen en de Hee!kunde, — de Wysbegeerte in 't algemeen en de Re„ denkunst, -- benevens de Schoone Kunften in 't alge
meen, met de fpraakkttnst en Redeneerkunde." ----,
Ilet tweede Snek verklaart voorts „ de le^rftellige , nit•

j
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,, legkundige en befihaavende Godgeleerdheid, — 't Ge.
mcene en Roomfiche Regt, — de Gezondheids ken„ nis en Ziektekunde, dc algemeene Zedeleer en Ze„ dekunst, --- benevens de \Velfpreekendheid, Dicht- en
Eene foortgelyke fchikking slaat ook
Rymkunst."
in de drie volgende Stukjes in agt genomen te worden.
leder onderwerp, in deeze twee Stukken, welken wy
thans onder handen hebben, ovcrwoogen, wordt indiervoege behandeld , dat het een vry gunftig vooruitzigt op
het verdere vervolg aanbiede. Ilet natuurlyke van onder
wel in agt genoomen; de zaaleen-rigtendZamfpkus
op
eene
leerz
ame
wyze
voorgedraagen, en het beworden
loop van ieder overwoogen gedeelte wordt, ten aanzien
van de voornaamile daartoe behoorende byzonderheden,
in Gene voldoende beknoptheid, ontvouwd. Men flan tot
Bene proeve hiervan het oog op de Zamenfpraak over de
1PC1t recvc,ide Reb skunde. Dezelve vangt aan met
een gefprek over de noodzaake eener verfcheidenheid der
\Vetten, naar de verfchillende onhandigheden der Volkeren. Voorts komt in overweeging de- uitgellrektheid der
Wctgeevinge, die eene uitgebreide kennis en groote opmerk
vordert. Hieromtrent merkt de Heer Er;estir^-zamheid
aan, dat de Wetgeevers ten dien opzigte „ zig voor Weg
voorbeelden hebben te kiezen, de Wetten,-„wyzersn
„ welke de Godlyke \Vysheid voor hun oog als een Tafe„ reel heeft opengelegd, te weeten , indeszelfs wyze fehih„ king van de geheele Natuur, en het kunrtig famenfiel des
,, Heelals." By de nadere verklaaring hier van toont by,,
dat een Wetgeever bovenal de Eenvoudigheid, de Klaarheid
en de Spaarzaamheid, in 't opftellen zyner Vetten, behoort gade te flaan; waarop het gefprek indeezervoege
voortgaat.
„ Leonard. Zyn de Wetten, die God zelve gegeeven
heeft, den Wetgeever mede niet van veel dienst ?
„ Eu uiestu<s. De verstandige Wetgeever moet zig zorg
iets te gebieden het geen met de God--vuldigwaten
delyke Wet flrydt, dewyl deeze van de 1-100, }e Wysheid
voortkomt, en dat al wat tegen dezelve aanloopt niet dan
dwaasheid is, daar ook de onderdaanen , ten ftriktften ge„omen, niet genoodzaa,.t zouden zyn om zulke geboden te
gehoorzaameu, die met den wil van het Opperfte Wezen
niet overeenkwamen; edoch veel dienst kan de Wetgeever
niet van dezelve hebben , om dat de meeste der Godlyke
Wetten over Godsdientstpligten en voorwerpen, die het ge
wee-

DER WEETENSCITAPPEN, ENZ,

cveeten betreffen, handelen, welke buiten den kring van
den Aardlchen Rechter zyn.
„ Kornelis. Maar zoude het niet beter voor de Maat
dat men de zedelyke Wet ook door den fteun-fchapyzn,
des rechts handhaafde ?
„ Ernestus. Wacht u, myn waarde jongeling, voor
zulke denkbeelden. Ik heb inderdaad lieden gekend, die
zo vooringenomen waren met het gezag der oppermagt,
zielen zo laag en zo flaafs, die flaande dorfxen houden,
dat de zedelyke daaden der menfchen, hunne deugden en
ondeugden, zeer wel aan de burgerlyke wet onderworpen
konden worden. Maar zulke denkbeelden zyn onreedelyk.
Hiermede zonde men den mensch het gering gedeelte veyheid ontrukken, dat de alleruitfpoorigfte willekeurige veyhcerfch ng hem nog gelaaten hadde; dus doende zou men
hem de middelen ontneemen om deugdzaam te zyn , en 'er
zou geen verdienflen meer liggen in niet ondeugend te
weezen. Dit ware de deur voor de T)winglandy openen,
en den eerlykften mensch aan oneindige moeilykheden onderwerpen. Hoe! zouden de Rechtbanken den burger
kunnen ftraffen , om dat hy niet erkentelyk , niet mild, of
niet edelmoedig geweest ware ! wenden wy de oogen van
zulke ftellingen.
„ Pet,•ris. Zo nogthans de Wetgever enkel naar den
Regel der fchepping zig vormen kan, dan is dit zyn voorbeeld vry algemeen en duister.
„ Ernestus. De orde in de Natuur is flegts een fchets
,der orde die hy waar te neemen heeft over 't algemeen,
maar in 't byzonder moet hy de Wet der Natuur, de Gefchiedenisfen en het Piescitfei k Recht beftudeeren.
„ Kornelis. Is de Wet der i atuur dan ook geene Goddelyke Wet, en dus mede buiten het bereik van den Wetgeever ?
„ Ernestus. De Wet der Natuur is mede wel Bene
Goddelyke Wet, maar ze is door God zelven in het hart
van elk mensch als geplant, en men moet dezelve allernoodzaaklykst de kracht eener Burgerlyke Wet byzetten, en de
Wetgeever moet dezelve niet alleen als de eerfte zyner
Wetten aanzien , maar ook door het gezag van den Rechtbank haar onderfteunen , en met krachtige hand tegens de
overtreders wapenen; want alle Regelen , die aan de Recht
wegens haare oordeelen voorgefchreeven zyn, ma„-banke
men in den grond als zo veele wetten aanmerken, en daar.
om moet het Natuur- en Gebruik -lyk Recht de kracht van
13U.
,
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gefchreeven wetten hebben. Het Recht der Natuur is zelfs
boven den Wetgeever verheven, hy moet het allenthalven
eerhiedigen, hy mag alle andere wetten en gebruiken ver
maar 't is hem niet geooriofd aan-anderoflch,
het Natuurrecht de hand te ílaan. Hy moet dit als den
norfprong en grotid(lag van alle de andere wetten befchouwen.
Karel. Waartoe dient de Gefchiedkunde den Wetgeever, Vader?
„ Ernéstus. De. Gefchiedkunde geeft de beste regelen
voor den Wetgeever aan de hand; men vindt daarin niet
alleen de gevallen, die gelegenheid tot fommige wetten
g,-geeven hebben, maar ook de uitwerkfelen, die ze ge
hebben. Dit zyn zo veele voorbeelden, om na te-dan
volgen of te vermyden; maar men moet de gefchiedenisfen niet oordeel leezen, zonder zich op te houden met befchryvingen van veld- of zeella;en, enz. en 'er met vlyt
dat geese inzien , 't welk onder de handen van een bekwaam man tot wezenlyk nut des- nienschdoms kan die-

nen.
Leonard. Gy fpraakt nog van het PlaatfelykRecht?
Ernestus. Het Plaatfelyk Recht, zo algemeen als
Burgerlyk, is eene onnirputtelyke bron voor de famenfkelling der wetten, maar men moet hierin zeer omzichtig
zyn, om dat, zo als wy reeds geze=t hebben, de Roomiche • Wetten, enz. eene menigte van zaaken behelzen,
die in elk ander Land overtollig en fchadelyk konden zyn.
Daarom zegt Montesquieu, met veel reden: dat de Wetten zo eigen aan 't volk, voor 't welke zy gemaakt zyn,
moeten weezen, dat het een ongemeen geval is, als die
van de eene Natie op de andere pasfen; en waarlyk dc
meeste wetten der oude volken , dc Romeinfche inzonderheid, zyn weinig toepasfelyk op de gelegenheii van
liet hedendaagsch Europa, en 't is een te groot mistrou.
wen op zig zelven, van zig onbekwaam te gelooven, tot
het maaken van goede Wetten voor een Land dat men
kent, zonder behulp der oude Wegwyzers; want het is
in 't algemeen de menfchelyke rede, die den geheelen
Aardbodem befliert en niet bellierer.; de wetten zyn niet
anders dan de toepasfing van deeze Rede op byzondere
voorvallen.
„ Petrus. Dan is 't ook mogelyk, dat dezelfde Wetgeever eene wet vernietigen, en weder eene andere en
lbmtyds tegenttrydige maaken kan?
Er..
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Ernestus. Zekerlyk. De voortfnellende tyd baart
ngtereenvolgende gebeurtenisfen; deeze gebeurtenisfcn ver
gedaante der Waereld; en dceze verwi„felin--aidern
en verkeeren de gelegenheid en belangens der volken.
Men moet zig daarom niet inbeelden , dat men eeuwige
Wetten maaken kan, wetten die befendig zyn voor een
volk , zo lang liet be(taat : daarom moet de wetgeeving geduurig zyn, en her oppergezag moet de wetten ,naar rnaa
, af(chafren en weder nieuwe in-tezgbrkiwodn
derzelver plaats hellen, die naar de daadelyke belioefietr
eiles volks ingericht zyn."
De Gefc•hiedenis der 11Tner•eld, van de Heeres ROLLIN en
Tntex1J, vervolgd in de Historie der leiatere hol:eren.
Elfde en Twaalfde Deel. Te ,Ymfletdan;, by P. Meijer.
In gr. octavo,
et voorgevallene, zedert de Trentfche Iierkvergadcring, tot op liet afloopen der zeventiende Eeuwe, met
eerre nevensgaande befchouwing van den Staat der Mogendheden van liet Zuiden van Europa tot in het bcgijt
(ier achttiende Eeuw, maakt den inhoud uit der twee laat
dit Werk , 't welk hiermede afloopt, lice--lIednva
ze twee deelen ontvouwen een tydperk, waar in groote
omwentelingen, zo in den Godsdienst als in den Burgerflaat, plaats gehad hebben, 't wel], een aantal van merk
uitlevert, die, overeenkomfligmet-wardigebutnsf
het geheele beloop van dit Werk, ten aanzien van het
gewigtigfte, op eene leerzaame wyze ontvouwd worden.
Voor hun, die zig op het beoefenen der Gefchiedkunde
toeleggen , is dit Werk van zeer veel waarde , daar het hun
niet alleen het beloop der voornaamfle Gefchiedenisfen
ontvouwt, maar liet zelve op zodanig eene wyze voordraagt, dat liet hun toone, waarop zy bovenal in liet
Zeezen der Historie der Waereld agt hebben te geeven,
des het alleszins eene nuttige handleiding zy , ter beoefeninge der Gefchiedkunde. Hier en daar vindt
men 'er ook aanmerkingen ingevlogten, die van eene uit
waartoe de behandelde en--geftrkbchouwinzy,
derwerpen aanleiding geeven, en die den Leezer Bevallig
kunnen zyn. By de melding van liet tiende Deel hebben
we Bene foort van uitweiding van dien aart overgenoE4
meel
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men (*), betrekkelyk tot den Koophandel, waarin ook
gewag gemaakt werd van de vermeerdering der Geldfpecien, als een ingebeelden lykdom van een Staat. Nadien nu
de overweeging van den toehand van Spanje onzen Autheur
wecL r op dat artykel brengt, en die toehand zyne vroegere bedenkingen bekragtigt, zo hebben we niet getwyfeld
van hier zyne nadere bedenkingen deswegens te plaatzen.
„ Ik wil, zeide Henrik IV, „ (dus vangt onze Au.
theur aan, daar hy tot de befchouwing der Spaanfche gefchicdenisfen overgaat )" ik wil dat myne boeren, t'eenigen tyde, alle zondagen hun gebraden hoen kunnen eeten."
Zie daar een even wys als menschlievend verlangen van
dien vader van zyn volk; en het is nauwlyks twyfelagtig,
of hy zou, ware hy in 't leven gefpaard, dit verlangen
voldaan hebben gezien.
„ Men verbeelde zig een Ryk met welvaarende landlieden bevolkt , en wel heitierd; dit Ryk moet noodwendig
dagelyks in volkrykheid toeneemen; want hoe meerkinderen de boer kan voeden, hoe minder hy zal vreezen kinderen te krygen, en hoe ryker hy door zyne kinderen zelven wordt; om dat zyne landeryen door hun des te beter
bebouwd worden, en des te meer opbrengen. Die huis
daarenboven, van kommer bevryd, goed voedzel-gezin
in eene gennegzaame ruimte genietende, en zig met den
gezoudt}en arbeid bezig houdende , zullen gezonden vrugthaar zyn. Het gebraden hoen alle zondagen moet derhalven de vnikrykheid vermeerderen.
„ Eerre gro,ote volkrvkheid zal den landbouw doen bloeien; alle de landerven zullen beteeld en vrugtbaar worden,
om dat zy van welvaarenie hoeren leilagen zullen zyn.
,, Naarmate de landeryen beter beteeld worden zyn de
levens noodwendigheden b ,t:r koop, om dat zy overvloediger zyn. 1)c Staat, hierdoor welvaarender geworden,
zal het overfehot van de pro likten kunnen verruilen; en
die verruiling zal den welvaart op nieuws vermeerderen.
,. Zo dra een talrvk volk door arbeiden een goed bef aan
kan kry en , wil elk om tlryd arbeiden. Alle vermogens,
alle talenten kamen dan te pas; de luiheid wordt fchandelyk; de naarllighe,id , de eenige bron van geluk voor een e
natie, wordt door den nayver ondertleund, en door het
algemeen voorbeeld opgewakkerd. Alle knullen bloeijen,
en de Staat wordt ryk.
„ Maar
(*) Zie dig Vader?. Letteroef. V. D. bl. 112.
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„ Maar van waar komen op die wyze de inkomlien voor
den Souverein? Dezelven worden op die wyze onbeperkt
groot. Hoe ryker de onderdaanen zyn, hoe meerzyzullen
kunnen geven. Het is alleen noodig de inkomilen niet .behoorlyke zuinigheid te befteden, en de belastingen zodanig te fchikken, dat zy noch de bronnen van de algemeen
welvaart, dat is te zeggen den landbouw, den koophan
fabrieken en trafieken floppen, noch liet eene lid-del,
van den Staat boven het ander drukken. Dit is de eenige
regel, die in dezen te volgen is, om de algemeene fchatkist
by aanhoudendheid rykelyk te voorzien.
„ Ik heb nog eens aangemerkt, dat het niet het geld is,
't welk men als den cigenlyken rykdom van een Staat moet
befchouwen. WWjaartoe dient inderdaad het geld? Om de
uitwislèlingen gemaklyker te maaken. Maar het maakt die
niet gemaklyker, uan om dat wy daaraan eene zekere waarde hegten, welke waarde grooter of kleiner is, naarmaate
de begeerde in taálen gemeener zyn. Het geld is flegts een
teken van koopwaaren; het doet eerhalven niets tot de
zaak, of wy die konpwaaren of derzelver waarde , niet een
grooter of kleiner (lukje goud of zilver, uitdrukken. Lycurgus vergunde den Spartaanen niet dan eene yzeren munt,
om dat by wilde , dat zy arm waren ; en wy, die ryk willen zyn, zouden dwaaslyk het zilver wel zo gemeen begeeren als het yzer. De Spartaanen waren, uit hoofde van
hun yzergeld , niet arm , en wy zyn met ons vermeerderd
zilver niet ryk. Indien wy honderdmaal minder zilver
hadden , zouden wy flegts één gulden behoeven te draagen, daar wy nu honderd draagen moeten. Minder geld
zou derhalven de uitwisfeling gemaklyker maaken , en ons
bygevolg verryken; gelyk wy aan den anderen kant de klom
zilver zodanig zouden kunnen ophoopen, dat de ver-pen
menigte van dit metaal, even ongemak -wisfelng,dor
als die met yzergeld te Sparta, in welk geval-lykwierdt,
wy daardoor even arm zouden zyn. Spanje is naar geheel
ílrydige grondbeginzelen beftierd geworden. Laat ons zien
welk eene uitwerking dit gehad Nebbe.
„ Toen de Spanjaarden zig in het bezit van de fchatten
der nieuwe waereld zagen, hadden zy de onnozelheid van
te denken', dat zy ryk waren; maar zy waren het Ilegts
voor een oogenblik.
„ Ik heb gezegd, dat liet geld maar een teken van waarde
is ; en dat die waarde grooter of kleiner wordt naar maate
het meer of min fchaarsch is. In het eertte geval koopt
men
Es
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Iaen derhalven voor weinig geld veel, en in het laatt}e voor
veel geld weinig. Nu, het geld was allerwege íchaarsch,
toen de Spanjaarden zig eensklaps in het bezit van millioencn zagen. Zy feheenen derhalven in 't eer[le ryk genoeg, om geheel Europa, in, zekeren zin , te kunnen koopen; maar, naarmaate zy het goud en zilver, ter vervullinge van wezenlyke of ingebeelde behoefte, in andere landen
over[fiorteden , deeden zy den prys van alle koopwaaren frygen; en deze moesten welhaast in dezelfde evenredigheid
duurder worden, als de metaalen in hoeveelheid waren toegenomen. Deze gelykheid, klit waterpas, waardoor de
§panjaarden net even ryk wierden, als zy te voren geweest waren , en even ryk als. andere volkeren , wierdt zeer
vervroegd door de onderneemingen van Karel V,en van zyn
zoon Philippus; want dezelve deeden hen meer dan twee
duizend millioenen livres door de wereld verfpreiden. Philippus II zegt ion zyn, Testament, dat zyne ontwerpen hem
meer dan zeshonderd millioenen dukaaten aan buitengewoone uitgaven gekost hadden. Dit Testament is in de Memorie van Sulli. Ik weet egter niet of het een egt 11uk
zy. Maar ik meen, op 't voorbeeld van kundige Franfche
Schryvers, niets te wangen, met de Paatkundige, of liever onflaatkundige, verfpillingen dezer Vorflen op ten
minE en tweeduizend millioenen lievres te begrooten. Het
gevolg hiervan was , en moest zyn , dat de prys van alles ,
in 't verloop van een eeuw, viermaal verdubbelde.
De fchatten van de nieuwe wereld, naar Spanje overgebragt, deden de weelde toenemen. Zy werkte een ander, en grooter, kwaad uit; zy verdoofden de nyvcrheid ,de
kloekheid, en hadden een doodelyken invloed op dehandwerken ,van welken aart die ook wezen mokten. De reden
vertoont zig zeer gemaklyk. Naardien het geld in Spanje geineener was dan elders, was daar alles duurer, om dat alle
arbeidsloonen hooger waren. Men wilde derhalven liever
van den vreemdeling, die, nog minder metaal hebbende,
dezelfde dingen beter koop leverde, koopen, dan zyne ei
duur bedalen. De Handwerkslieden kre--genladot
gen deihalven gebrek aan werk , verlieten het Ryk, en de
Manufaktuuren vervielen geheel en al.
„ Het goud en zilver vloeide derhalven flegts door
Spanje heen , zonder daar te kunnen blyven. Men heeft
waargenomen, dat 'er, zedert de ontdekking van Amerika
in 1492, tot in 1595, meer dan vierduizend millioenen zyn
ingevoerd; en, met al het tafelzilver, en alles was verdek
van
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van goud of zilver gemaakt was , daaronder begrepen, bleven 'er geen tweehonderd millioenen in het Ryk.
„Op 't einde van de zestiende eeuw, was derhalven het
I oniogryk van Spanje een der minst ryke Staaten. 't Is
waar, daar vloeiden dagelyks nieuwe fchatteu naar toe;
doch zy bleeven ook even leiiielyk daaruit vloeijen, om dat
het geld noodzaakelyk overgaat, daar het de: waare rvkdornmen vindt, dat is te zeggen, die dingen , die des leyens behoeften vervullen, of deszelfs aangenaamheden ver
dingen, die men verteert, en hervoort-merdnkuit;
brengt, om op nieuws verteerd te worden. Daar noest
zelfs van jaar tot jaar meer geld uit Spanje vloeijen; want,
naarmate liet gemeener wierdt, deeden zy zelve de koop
Inderdaad, fclloon federt 1,595-warenipysvhog.
liet eerre jaar door liet andere twaalf of vyftien millioenen
waren ingevoerd, waren 'er in 1724 geen honderd millioenen over; en nog moest men, om dezelve te vinden, alle
de rykdommen der kerke mede rekenen (*).
,, Zie daar dan den Raat van Spanje in 't begin der zeventiende eeuw. Het volk was allerwege arm, om dat 'er
geen koophandel of fabrieken waren , en de landbouw vcrwaarloosd wierd. Men liet egter dezelfde belastingen blyven, om dat men ze niet misten knnde. Naarmaate het
volk moeijelyker betaalen konde, wierdt alles met meer
feherpheid ingevorderd. De elende groeide dan dagelyks
tien; men zag ten platten lande eene geduurige vermeerdering van die ongelukkige boeren , die, zonder kleederen, zon
aan alle de ruwheden van het weder bloot ge('cld ,-derb,
nauwelyks een fluks broods konden vinden, om hun droevig leven te rekken.
„ Zy, die nog eenige industrie hadden, en iets ver
konden, droegen alleen de zwaarte der belastingen,-dien
daar een groot gedeelte hunner landsgenooten niets meer aan
dragen konde, en kregen dus ongevoelig een tegenzin iu
een arbeid , waarvan men hun alle de voordeelen ontnam.
.let bedelen wierde een beroep; neen voedt liet aangenaam
ten koste van het Algemeen te leeven, en niets ten zynen
laste te hebben , niets te moeten opbrengen. Eindelyk de
11lunniken bevorderden de luiheid door hunne foupen ander de bedelaars te verdeelen."

`vy-

(") Theorie et Pratique du Commerce, et de la marine de
Gom ay 10 DE USTARIZ. C. 3.
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Wyders tekent onze Schryver nog aan, dat de verdere
maatregels van 'Philippus 111 eerder dienden om deeze onheilen nog te doen toe- dan afneemen ; het welk hem ten
lot doet zeggen.
Hoe verfchillend dagten Philippus II en Philippus III,
van Hendrik. IV! Zy fcheenen volilrekt niet te willen
dat hunne boeren brood hadden. Die boeren hadden hen,
als onwaardige Vorften , met rede kunnen wegjaagen; maar
hunne uiterfte elende liet hen niet toe op zulk eene ver
laat ik liever zeggen, Wysgeerige, wyze te-hevn,of
denken. Zy onderwierpen zig aan die, moet ik zeggen,
Montl:ers of Dwaazen? Doch de billykheid, de orde, welke de opperfile Wysheid zelve in de opvolginge derdingen
gelegd heeft, nam wraak over hunne verdrukking. Het
zyn de algemeene Staaten van Spanje, in 1719 gehouden,
die hier voor ons moeten fpreeken; de Kahieren zyn gedrukt. Men ziet daarin, dat alle de inkomflen van de
kroon verpand waren, dat de ploeg verroestte, dat de
iryverheid (liep, dat des Konings huis alleenlyk wierdt onderhouden door middel van zes millioenen viermaal honderduizend Livres, welken men van de Geestlykheid ligtte, en dat 'er niet de geringile fomme voor de onkosten
van de belliering overbleef."
Chronijk van de Stad der Batavieren, door JOHANNES sMETlas. Uit de eigenhandige aantekeningen verbeterd en
vcrnaeerderd, voorts vervolgd tot den jaare 1784. TeIVijnae ;en , bij A. van Goor, 1784, Behalven liet hoorbericht
en den Bladwyzer, 296 bladz. in gr. octavo.
e

it Gefchrift, aanvanglyk opgefleld door den beroem JJ den
Oudheidkundigen ,7ohannes Smetius, die het zelve
doordes -

tot het jaar iSoo in 't net had afgefchreeven, is
zelfs geagten Zoon, die den eigenoen naam voerde, vervolgd tot het jaar 1591, en thans gebragt tot den tegen woordigen tyd door een naarflig beoefenaar (*) der vroegere
en laatere Gefcliiedenisfen van ons Vaderland, uit dat zelfde Geflacht, die zig deswegens in 't Voorbericht aldus uitdrukt. „ Dit Chronykje, volgens het oordeel van ge„ leer(*) Uit de aantekeningen op dit Gelclhrift is 't blykbaar,
dat de Heer Uitgeever die geoefende is, aan wiens vlyt wv
vcrfchuldigd zyn dc eemeenmaaking van eerre verzameling
van Brieven veelvr Geieerdeu • over oudheidkundige Stukken
ons
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cï-- e'„ leerde mannen, vee Ie zeldze'c?mheden be?aelee,ade,
het
na
dat
zelve
2vorde7s,)
is,
gezocht
ecf3
„ rlers te ver
met de eigenhandige bijvoegingen van mijnen Oudoverr;; grootvader olaannes Smetit s, den Zoon , vergeleken , en
na de aantekeningen van mijnen Vader uit oude ;edenk„ ithkken dezer Stad, en andere bijzondere papieren,
„ welke genoegzaam als verborgen zijn opgeilooten, ee=
„ nigzints verbeterd, vermeerderd en vervolgd was, op
aanhoudend verzoek ter drukperfe overgegeven. "
Het behelst, in de eeríle plaats, eene befchryving van 't
Quartier, en byzonder van de Stad Nymegen , met een
berigt van de vuornaaml}e byzonderheden, die de oudheid
der Stad, derzelver regeering en voorregten, betreffen,
mitsgaders van 't geen verder omtrent de Stad, derzelver
ilerkte, openbaare gebouwen, inwoonderen enz. bovenal
opmerkel.ylt is. En hieraan volgt een doorloopend Jaarboek,
waarin de tuerkwaardigftc voorvallen der Stad, zedert deti
eerilen geheugelyken tyd, tot op onze dagen, agtervolgend
tangetekend zyn. In dit foort van dagverhaal is tevens
ingevlogten een berigt van den tyd wanneer . en de plaats
waar , men deeze en geene oudheidkundige Stukken, die
ter bevestiginge of ophelderinge van vroegere gefchiecdenisfeii
deezes Lands kunnen dienen, ontdekt en opgedolven heeft.
Nevensgaande aantekeningen op dit Gefchrift dienen ter
aan^vyzinge van de zo uitgegeeven als onuitgegeeven Stuk,
ken, die in het opilellen gebruikt zyn, of ter nadere bevestiginge en verklaaring van eenige byzonderheden ftrekken. -De tegenwoordige Heer Uitgeever, ditGefchrift,
by manier van eene doorloopende Chronyk of agtervolgend
Jaarboek, opgesteld vindende, heeft zig ook aan die fcl:ryfwyze gehouden, en 't Werk tot dus ver voltooid. Men
kan wel niet ontkennen, dat een aaneengefchakeld verhaal van gebeurteuisfen zig met meer vermaak laat leezen,
dan een geíladig afgebrooken Jaarboek; maar ondertusfchen
heeft het laatftie weder (jat voordeel, dat men alles beknopter vindt voorgefteld , en 't een en 't ander te gereeder kan
nagaan; ten welken opzichte men van deeze aantekeningen ecu leerzaam gebruik kan maaken. By voorbeeld, uien
wil eens nafpooren , hoe de Stadhouderlyke magt , nopens

de

ons Vaderland betreffende; uit den Papieren -fchat an den heroemden Snseius; die insgelyks by den Boekverkocper A. r.
Goor

uitgegeevea zy7, en waarvan wy alvoorens gewag ge•

wraakt leibei.
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de a7ntielli1)g tier Regeeringsleden te Nymegen , eenmaal
fiand gereepen hekbende , ninttegenira,;de de daartegen
aangewende poogingen, gehand[i^iafd zy geworden ; men
vindt hier deswegens van tyd tot tyd het volgende verflag.
-- — Na de melding der reductie van Nymegen tot de
Unie in 't jaar 1591 tekent de Autheur deswegens ter(tond

her vol ende aan.
„ Uit kracht van het Accoort, of Capitulatie (ci) bij liet
overvaan der Stad, is het recht van liet vernieuwen der
„ Regeermg, bij prove/ic en gedunrende die Oorloge, zon„ der vcrmiuderinge vair Steeds privilegien, aan -fijn Excel,, lentie Prins Maurits , als Stadhouder van Gelderland,
overgegeven." En nopens liet verdere daaromtrent
voorgevallene deelt by ons in de volgende jaaren , op zylie plaats , deeze berigten mede.
„ 1592. Den 27 Jannarii heeft fijn Excellentie de ge
oude Magiftraat bedankt , en de Meesteren van het-hel
St. Nicoleces Gilde, voorts de Broederrchappen en Meeste
Gilden (b) in het Stuk der Re--renvadAmpt
geering afgcfcha(t.
Den 28 Januarii zijn vier en twintig nieuwe Raaden
door fijn Excellentie aangefteld , en in plaats van Mr- van
Let S . Nico/nee Gilde, voorts der Broeder(chappen en
I\Ir^^ van de Ampten en Gildens (c) gefurrogeert eivee en
dertig Gemeenslieden.
,. 159'. Als fijn Excellentie op den 2 ,januarii vier en
twiitia Raadsperfoonen op nieuw hadde aasgel eld , heb
Gemeenslee een daartegens geprotetleert,. (d) fus--ben?
tinerewie dat de Keur van Burgermeesteren door den Raad
gefc lieden moest, en dat, of fchoon bij de Capitulatie (ie
befteing van dc 1lagi±l raat, dat is de electie , was overgegeven, nogthans de noiraielaticee der kaadsperfoonen , die
,
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hoek, bl. 576.

(b) Smetius in Oppid. Bat. cap. IX. pag. r 18.
(ci R,n idfi neat of Relhlutiehoek der Stad N^j!neien van den
27 en 2g 7efl7Inrii 1,S92. Smetius in Oppid. Iaat. c. IX. pag.
120. Grotius Hist. L. II. p. 5S.

(d) Raadfi*n. vara d„n 2 fan. 27 Nov. en .S Dec. i593. 2 ea
19 fan- T597. 2 en 3 jan. 1599. 2 fun. r boo. Memorie van
cie Lonllitutie der oude Stad Nijmegen, bi. 21.
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door fijn Excellentie Bekoren zouden worden, bij de Ge
moesten gedaan worden, conform de Over--mensid
dracht van den jaare 1499.
„ i609. Na het afkondigen van het Tractaat van Treves tusfchen den Koning van Sparijen en dezen Staat op
den 29 April, hebben de Magifiraat en Gemeenslieden ge,
fustineert, dat, dewijl het geweld van de wapenen ophield,
lij als nu bevoegd waren, haare vrije Keur (e) als van
ouds te eifchen en te oefenen: daartegens veende fijn
Excellentie, dat door den flilfland van wapenen de oor
niet geeindigd was, houdende aan zig de keur en de-log
beffellingc van de Magillraat.
„ z0.i8. Sijne Excellentie komt den 3o December 1617
in de Stad, en verandert den a Januarii daaraan volgende
de Magiftraat,wàartegens de Sijndicus ofPenfionaris, ohaex
Biel namens de Stad protefteert (f), als ftrijdende met dé
privilegien en 't Verdrag van den jaare 159i, 't welk met
liet Betiand geeindigt was.
„ 1648. Alzo de Vrede den 5 Junii was gepublice.ert,
heeft de Raad met de Gemeenslieden vermeend , dat de
provifioneele bef'telling van de Magiftraat., aan fijn Excellencie bij de Capitulatie alleenlijk gedurende den doenmaligen Spaanfchen Oorlog gedefereerd, en onverkort niet te
min haare privilegien kwam op te honden; en dat aan
laar eene vrije Burgerlijke Regeering en eigen befielliiig
voiaens haare privilegien toekwam; hebbende overzulks den
noMai een projectreglement (g) over de Keur van den Raad
doen opftellen , waarbij is bepaald, dat de Magiftraat de no;uiiactie van de vacante Raadsplaatzen, en de Gemeenslieden uiteen dubbeld getal de electie, zouden hebben, Daartegens fiustineerde Prins Willem de tweede, dat hem als
Stadhouder dezer Provincie, zo wel in tijd van vrede als
oor(e) Zie de Memorie van de oude Conflitutie der Stad Nijmegen, bi. ier. Vergeleken met het Raadfignaat van den 2 en
25 Tan. i6io.
(f) Raadfign. van den 2 ran. í6i8. Remon[irantie der ontij.
Regenten aan de Staten Generaal MS. Memorie van d;, Conl{itutie der oude Stad Nijmegen. bi. 22. J. v. de Sande Ned.
lijst, bi. 215. Azad. Hist. XXXVIII. B. bl. 197.
(g) Raadfian. van den 2, 3 ian. 19, 20, 22, 24 Mai, it
en t6 Aug. 1648. Memorie van. Conflitutie..van de oude Rjksfit-^d Nymegen, bi. 22, 33•
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oorlog, toekwam dc heftellir., van de Magiffraat dezer
Stad. En als de LandIIchad, te Nijmegen vergaderd, ook
verstond (h), raat lijir iloo heil, geduurende fijn leven,
zonde continueren bij c'.e electie van de Leden der Ma i
uit een dubbel getal , heet de Raad en Gemeente-ftra
door den Sijndicus G9ris (i) da ,r tegens eioen protesteren.
„ 1649. Den 3.1 December 1648 heeft de Prins met een
aanzienlijk gevolg- van Hoof iofficieren zie naar Nijme.„en
'begeven, de dienende Magiftraat den 2 ,Fanuarii bedankt,
en een an.iere, met drie nieuwe Leden verfterkt (Je. , aan.
gefr eld.
„ 1650. Den 2 jannarii heeft fijn Hoogheid , ter Vergadering verfeheenen zijnde, dc Leed'en an de Magiftrt.at
voor hunne aangewende en gedane dieniten iii het beovreri
van (Ie Stad , en het bezorgen van de justitie en Politie
bedankt, van den eed ontflage.n en wederom aangenomen 1),.
verznet,en e dezelve voor 't jaar 165o gelijke moeite en dienst
aan de Stad te willen doen.
„ Na het overlijden van Willem de twede, Stadhouder
tileezer Provincie; op den 6 November, zijn de Getneenslieden, als reprefenteerende de ganfche Burgerije, te zamen gekomen, en hebben van de Magifrraat cie ir'erftelling
van de Oude en vrije Burgerlijke Regeering der Stad verzogt. Hierover verfcheide bijeenkom ten tusfchen de heide
Collegien gehouden zijnde, heeft de Magiftraat, na voorgaande onderzoek van zaken en rijpe overweging, den 29
October 165t de tien articulen , den 20 i\'1ai 1648 met de
Ge,

(h) Landdag Ree. vals derz 3 eat r6 Rag. 1648. Gedenkfchriften van A. v. d. Capellen, 11 D. bi. 2 39.
ti) Raadfig. van den 2 Tan. 11. T6 , 18 Rug. 1648. Oartiers Ree. 7 en 8 Aug. 1648. Aitzema zak, van Staat en O.ari.
I1I. D. XXIX..B. bi. 295. Leven van Prins Willem de tweede
IV. B. bl. 388 Van der Capellen Gedeakfciir. II D. bi. 241.
(k) Zie het Protest door den Sijnd^cus L. Goris uit naam
van de MagiIraat en Gemeente tegens deze aan1 ell-rrt ge
var desa 2 , 5, 17 , 31 Tar 14 Fe,'-r 4,-dan,i'tRfg.
13. i8 ;Vlai 1649. Airzema 1HI D bi. 294, 295. Lr', en van
Prins Willem de tweede bi. 387, 390. A v. Wicyuef^nt L *vr.
IV pag. 207: Gedenkfchriften van A. v. d. Capellen II D. bi.
263

(1) Raadfigrn. den 2 dan. 1650.
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Gemcen heden beril 111_1 n1), vastgefteld en aangennnlcn,
v"I ins welke de 7irmioeatie van de Raac'speKoneu a:nl de
I19a ifraat, en de cictiie aan de Gewecnaieden; en ivederiReeri, de nominritie van de Gemeendlieden aan derz 1ver Collegie, en de electie aan de Magifiraat is overgelaten.

„ 1674. Prins Willem de derde, geanélorifeert zijnde,
weens d e Provincien Holland , Zeeland , Vriesland er
Groningen (n), om de reeeeringen in de Provincien en
:iteeden van Gelderland, Utrecht en Overijsfcl zo ras i ie
wederom tot de Unie zouden zijn gekomen ,) te beffellen
voor die reis, en zonder prxjtvdicie of eonfequentie voor het
toekomende, en ineede onverkort de privilegien, vrij- en
gerechtigheden der hooggemelde Provincien in het gemeen,
en der Leden en Sleeden van dien in het bijzonder, heeft
in de maand van _junij door twee Gecommitteerden de
Raad en Gemeenslieden bedankt (o), en eenige andere ,
ten getale van acht onder de naam van provifioneele Regenten aangeffeld.
„ 1676. Den 29 Januarii is de hooge Regeering des
Fi.nfïendoms Gelre en Graaffchaps Zutphen aan Prins
\Vïiiem de derde p) aangeboden; zulks heufchelijh afgew ezen zijnde, heeft f,jn Hoogheid liet l;rfltadhouderfchap
aanvaard, en ingevolge liet gemaakte Reglement (q) twinatig Randen en twee en dertig Gemeenslied'en den 16 Februarii aangefteld. „ 166
(m) Raadfi„n. va den 25 Mai, 29 OE. ]6.si. ?ustifientie
•

van 't Recht der Magiliraat bl. i8, i9. Mernorie an de Cunfiitutie van Nijmegen , bi. 24, 25.
(n) Ref. Gen. 20 April 1674. Twee jaar Gefch. bl. 142.
Valkenier Verw. Europa, II. D. bi. 820.
(o) ftaadfign. van den II en ra 7unii 1674. Memorie taan
de Conftirutie der oude Stad Nijmegen bi. 26, 27. .East icatie
van het Recht der Magiflraat tot Bene vrije keur, 11. ig, 20.
(p) Costerus Histor. Verhaal over den jaare r67a bi. ii.
(q) Raadfign. van den i6 Feb. 1675. Hollandfche Mercurius
Febr. 1675. Bij het Reglement 1675 was aan den Erf(?adhouder opgedragen de magt van de Magiffraat van Nijmegen alle
drie jaaren te mogen continueren of discontinueren; mits dat de
f ippletie nooit uit, cenige andere perionen zoude mogen bei^aan, dan Uit de genen, die volgens LANDT en STADTRECHTEN

en PRi:ILEG.EN daartoe zullen wezen geq.uaiificeert, blijvende
de Gemeer.s!icden vcor horn leven aangefteld,
VII. DEEL. ALG. LETI. t. 2.
F
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„ 1676. De Gcmeenslieden weigeren (r) liet voorgedragen Regeerings- reglement , riet betrekking tot cie Stad Nijmegen , aan te tteetnen , als aanlopende tegens der Stads

rechten, vrijheden en privilegïen.

„ 1702. Met de dood van \Villein de derde, Eirfftadhouder dezer Provincic , den t9 Maart 1702 voorgevallen,
her Stadhouderlijk bewind een einde genomen hebbende ,
is den 8 April bij de Staten, te Nijmegen vergaderd, verk l aart , dat de Magifraats bef7cll ag in de Steede,'a al nu

gekomen was, en voortaan blijven zonde, aan derzelver bij
-zonderMagiftc."

Dan deeze schikking had, gelyk onze Autheur vervolgens aantekent, verfcheiden onlu'ten tusfchen de Magillra.at en Gemeenslieden ten gevolge, waar op wy hier ,
alp buiten ons thans bedoelde, niet ftaan kunnen hlyven.
Alleenlyk zullen wy het laatfte beluit, deswegens door
onzen Schryver geboekt, nog mededeelen.
1729. Den 5 januant is na herhaalde onderhandelingen van de Maeiftrnat en het Collegie der Gemeenslieden (s) vastgefield , dat voártaan de Magi,/lraat zal toetest

be/laan uit twaalf Leden; zulks, dat een of sneer Leden
van liet getal van twaalf komende te ontlrceken; die openfinande plaats of plaatzen op dc eerstvolgende Keurdag
zijnde den a anrrcrr.'i, bij nominatie van een da/the/el getal, door de 1blagifraat gemaakt, en eleéie der Gemeenslieden zal of zn//en worden vervtdd Voorts dat liet Collebie des- Gemeenslieden zal7:itfierven op een getal van twintig Leden, en als dan op voorfelireve getal van twintig verblijven, zodanig, dat een of naeer- Leden van dit getal ontbreekende, die open zijnde plzats of plaatzen op zie eerst-.
volgende 1ieurda der Gemeenslieden, zijnde Scholastica
den Io Fe,bruarii of den ee;lien Woensdag daar na, by
nominatie va, een dtthbeld getal door Gemeenslieden gemaakt, en elegie' van de MagijZraat zal of zullen worden
gefuppleert. En dat aan liet Collegie der Gemeenslieden
altoos zal vrij Baan de eertje TTloensdag 's morgens in ieder
lopende Maand cene gewoone Pergadering te houden, zonder
voorafgegane kennisfe of bewilliging van de Magijiraat of
tij(r) Zie de Acte van Protest in het Raadfign. van!den 29 A1ov.
9 en 13 Dec. 1676. Memorie van de Gemeenslieden van dcrk
29 Nov. 1676.

(s) Raadfign. van ddn 5 jan. 1729.
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,tijdelijke Btcrgermeesteren, raids dat de Woordhouder • sea
liet fcheiden van ieder Fesgadering, aan de tijdelijke Beer, ermeesteren zal moeten rapport doen."
Edoch deeze fchikkingen heeft niet langer fiand gehouden , dan tot het jaar ' 748 , toen, na de verheffing van
Willem den IV tot Erfftadhoudc.r, ip 't jaar 1747, vol
gemaakte aantekening, „ den 23 A igustus-gensdflir
1748 , de verandering der Regeering , terwijl de be.
„ zetting in de wapenen ftondt , opentlijk afgekondigt
wierdt, (t) Burgermeesteren , Schepenen en Raaden
wierden van twaalf op twintig; en het Collegie der

Gemeenslieden van twintig op twee en eertig perfonen
gebragt, genoegzaam op den voet van het regeerings, rcgle:aent van 1675." Uok werd , gelyk we vervolgens
nog gemeld vinden, in 't jaar 1752, „ het houden van
„ de maandelijkfche Vergaadcringen der Gemeenslie„ den (u) , op ieder eerften woensdag in de maand, vernictigd."
(t) Raadfign. van den 23 'lug. 171.8.
(u) Raadfign. van den t Ma 17J5. Den 2 januarii r783.
hebben de Gemeenslieden , hunne oude rechten willende r,erftellen, beflooten alle maanden eens te vergaderen, dol; de
Magiftraat, aan wier van dit voorneemen was kennis gegeven ,
heeft, bij Refolutie van den 29 daaraan volgende, den flap der
Gemeenslieden afgekcurt. Zie de Mevnorie der Gemeenslicdenen
Bijlagen daartoe fpecterende: en dc Nieuwe Nederl. jaarboeken,

Maart 1783. bl. 387.

Anecdoten wegens Rusland. In gemeenzaame Brieven , gefciareven uit
Petersi urg, door w. RICHARI)SON. Eerf>te Deel. Te Ainflerdam, by j. Yntema , 84. Behalves een kort hoorbericht, 172
bladz. ia gr. octavo.
,

.

liet oneieen draagen deeze Brieven den naam van Anecdotes
wegens Rusland , gemerkt dezelven niet ingerigt zyn, om een

aaneengefchakeld, of agtervolgend berigt van den toeftand des
Ruse;èhen Ryks, en de voornaamfte byzonderheden daartoe
betrekkelyk , te geeven , maar alleen om gewag te maaken
van zodanige omstandigheden, die der [leer Richardfon, geduuren8e zyn vietjaarig verblyf in dat Gewest, bovenal merk
voorgekomen. Uit dien hoofde behelzen deeze-wardigzyn
lieven ook weinig van 't geen men anders in Reisbefchryvingen ontnmoet; 't was des Schryvers oogmerk niet zyne lotgetrallen te melden , maar een verflag te verleenen van 't geen
F2
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hy, by verfehiliende gelegenheden, nopens de ge(Ieldlrcid, de
regeerins , de zeden enz. opgemerkt had; waaruit by dan ook
wel eens aanleiding neemt, om gewag te maaken van zoda.
nige voorvallen, die buiten het Rusfi(che Ryk omgaan, en van
welken hy aldaar kundfchap verkreeg. Er heerscht in zyno
fchryfwyze eene oordeelkundige naauwkeurigheid, eene natuurlyke ongedwongenheid , en eerre gevallige leevendigheid,
waardoor hy den Leezer, terwyl hy hem onderrigt, tevens
een aangenaam genoegen doet fmaaken. ---- Men zal des
deeze Brieven , niet zonder leering, met vermaak kunnen
doorbladeren. Tor Bene proeve hier van verllrekke zyn ber gt, wegens het dagelyksch leeven des Keizerinne, zo als hy
't gehoord heeft van de Gravinne Roman fo f , eene zeer agtenswaardige Dame van den hoogten rang , en Moeder van den
Graaf Roznanfof.
„ Volgens dit verhaal , zegt hy, (iaat haare Majefteit op
ten vyf uuren in den ochtend, en houdt zich met Staatszaaken bezig tot tien uuren. Zy ontbyt dan, en gaat tot hetgebed: houdt het middagmaal ten twee uuren : begeeft zich, kort
na den maaltyd , na haar vertrek : drinkt ten vyf uuren thee;
ziet gezelfehap, (peelt met de kaart, of vertoont zich op openhaare plaatzen, de Comedic, Opera, of Masquerade, tot aan
het avondmaal, en gaat ten tien uuren flaapen. Tegen elf
uuren is alles omtrent het paleis zo ítil als ter middernacht.
Whist is haar behunftigd kaartfpel; zy (peelt doorgaans om
vyf Imperiaalen (*) de party; en dewyt zy met groot doorzicht en oplettendheid (peelt, wint zy dikwyls: fomtyds (peelt
zy ook picquet en cribbage. Hoewel zy by gelegenheid te
wordt zy niet gezegd-genwordisbymufkalev n,
niet de muflek veel op te hebben. In den ochtend, tusfche^t
het gebed en den middagmaaltyd , fehept zy veeltyds een lucht
koets of in eerre flede, naar dat het weder toelaat.-je,inr
By deeze gelegenheden heeft zy fomtyds geene Lyfwachten,
en slechts een zeer klein gevolg; en begeert niet gekend, of
als Keizerin gegroet, te worden. Op deeze wyze, bezoekt zy
de groote Werken, welke in de Stad, of in de nabuurfchap,
íl)fntyds onder handen zyn. Zy houdt veel van een klein gezelfchap, van acht of tien perfoonen, by zich op het middagmaai te hebben; en gaat 's avonds dikwyls ter maaltyd, of
op danspartyen, of masquerades, in de huizen van haare Edelen. Wanneer zy zich begeeft na haare paleizen ten platten
lande, vooral na Zarskocelo, legt zy alle flaatfie af, en leeft
met haare Staatdames op den voet van eerre zo gemaklyke gemeenzaamheid als mogelyk is. Ieder van haar die opgaat,

wanneer de Keizerin in eerre kamer kont, of 'er uitgaat,
ver

() [Een Imperiaal is eene gorden Rustifche munt, waardig tien roe
,f1 , en dus ten naasten by tweeëntwintig guldens van o.ns get41.
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verbeurt een roebel (*) : en alle zodanige boeten Worden aan de armen gegeeven.. Gy zult gemaklyk begrypen , dat
zy , door de geregelde en verf andige verdeelinge van haaren
tyd, in flaat is om een groot deel bezigheden af te doen, en
dat vriendlykheid in haaren omgang haar zeer bemind maakt:
Maar ik wil tat nog toe niets zeer ftelligs zeggen , raakende
haar charater en de beginfels haarer daaden. Want zy kan
wel zeer gezellig, en zeer vriendlyk zyn: „ en glimlachen,
„ en glimlachen, en" Gy weet de rest.
„ Ik kan, evenwel, zeer veilig, verzekeren , dat een groot
deel haarer daaden , en, waarlyk, wel zo groot , dat het een
onderfcheidenden trek in haar charaéer uitmaakt, voortkomt,
of uit de zucht om goed te doen, of om een naam te maaken. Indien uit het laatíle begintel, dan moet men ook erkennen, dat de lof, dien zy zo gaarne verwerft, in veelti
gevallen, de lof van menschlievendheid is. Somtyds, inderdaad , is 'er Gene Poort van grilligheid , of eene begeerte om
zonderling te weezen, in de wyze, op welke zy haare gunfien bewyst, die dezelve een voorkomen geeft, als of de begeerte om van zich te doen fpreeken , ruin zo veel als de
begeerte om goed te doen, de bron ware, waaruit zy voortvloeien. By voorbeeld : --- Een jong Officier, die aan het
Hof was, werd verliefd, gelyk natuurlyk was, op eene jonge
Juffrouw. De Juffrouw, gelyk ook natuurlyk was , scheen niet
ongevoelig voor zyne verdienflen, noch misnoegd over zync
oppasmg. Maar gebrek van middelen, aan beide kanten, was
een hinderpaal voor hunne vereeniginge. De Keizerin, evenwel, befpeurde hunne genegenheid; en zond, op zekeren
dag, om den jongen Heer tot een afzonderlyk gefprek. Zy
zeide hem, befpeurd te hebben, dat m— en hy, groote tederheid voor elkander koesterden; dat het gehcele Hof dit
bemerkte; en gaf eenigzins van ter zyde te kennen , hoe het
haar leed ware , dat zulke dingen befpeurd wierden. De Jongeling was van zyn fluk; maar had flandvastigheids genoeg
om de oprechtheid van zynen hartstocht te belyden. ,, Dan ,''
zeide haare Majefleit, „ moet gy terftond getrouwd worden."
Dit was onverwacht: de Jongeling toonde eenige achterlykheid; maar niet uit eenige onbehoorlyke beweegredenen: „hy
„ had geene middelen, en konde de juffrouw niet onderhnu„ den, op eene wyze, die met haaren rang en verdienllen
overeenkwam." De Keizerin begeerde het volfirekt. Zy
werden zo fchielyk getrouwd, als de inflellingen der Kerke
het toelieten, en in eene koets na Petersburg gezonden : alzo
liet Hof op dien tyd te Zarskocelo was. Zy wisten niet,
waar zy heen gingen, noch waarvan zy leeven zouden ; en

waren niet verzekerd, dat zy zich het ongenoegen van hunne

Vorm
() [Len Roe'^el is omtrent 44 Stu'v,rs onzer mnnce.]
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Vorffin niet op den hals gehaald hadden. Ondertusfchen zet.
ten de perfoonen, die hen geleidden, en hun geene onder:
richting wilden geeven, hen af in de Galerinhoff (*). Flier
werden zy, tot hunne groote verbaasdheid, gebragt in een
fraai opgel^ hikt huis ; zy ontmoetten een talryk gezelfchap van
hunne vrienden; zy vonden een prachtigen maalryd; en den
Bruidegom werd, van wegen de Keizerinne, gezegd, dat haa.
re Majeflèit hem dit huis fchonk, zo als by het gevonden had,
en hem in eene bediening gefield had, „ overeenkomfiig met

„ zynen rang en verdienflen."
Wy zullen hierop nog laaien volgen een gedeelte uit een an
deren Brief, makende de Slaaverny der Rusfifche Boeren.
„ Ik geloove oprechtelyk, dat geen willekeurig Vorst, of,
indien die uitdrukking u beter behaagt, geen volf} rekte Alleen
ooit met meerdere voorzichtigheid regeerde, of zich-berfch,
met zuiverder oogmerken toeleide op de welvaart van zyn Volk,
dan de tegenwoordige Keizerin van Rusland. E\•enwel is het
onmogelyk voor eenen Irbooreling van Britannic, wanneer hy.
een bericht van dit Land geeft aam eenen Engelschman, zulke
aandoeningen en bedenkingen niet uit te drukken, ais eerre
vergelyking van den Brid'chen regeeringsvorm niet dien van
andere Volken, natuurlyk moet doen opwellen.
, De Boeren in Rusland , dat is te zeggen, het grootf}c gedeefte der Onderdaanen van dit Ryk, zyn in eenen ftaat van
verachtelyke flaaver:nve;. en worden even zeer gehouden voor
het eigendon der Edelen, welken zy toebehooren , als derzelver honden en paarden. Inderdaad , de rykdom van Benen
man van aanzien wordt in Rusland niet gerekend naar de uitgellrektheid lands , dat hy bezit, of naar de hoeveelheid van
koorn , welke hy ter markt kan brengen, maar naar het getal zyner flaaven. Zy, die den Prinfe SHEBEBATOFF toeheh ooren, en deszelfs vermogen uitmaaken, worden gezegd niet min•
der in getal te zvn dan honderd en zevenëntwintig duizend.
„ Elke Slaaf betaalt jaarlyks omtrent een roebel aan zyncn
meester; en, indien hy op den wech is, om geld te winnen,
wordt de (chatting vermeerderd. In het algemeen geeft elk
Rusfisch E celman aan de Boeren, welken hem toebehooren ,
een zeker gedeelte lands te bebouwen , welks voortbrengiels,
uitgezonderd zo veel als noodig is tot hun eigen onderhoud,
aan den Eigenaar geleverd worden. Somtyds oeffenen deeze
Slaaven handwerken , of dryven eenigen handel; en al de zodanigen betaalen jaarlyks eerre veel grootere fotn aan hunne
Eigenaaren, dan de Landbouwer doet. Inderdaad, een Rusfifche Boer heeft geen eigendom; alles wat hy bezit, zelfs het
ei() Een der fraaiftcu in Petersburg, voornaamclyl; bewoond door Erzetfdre koopluiden.
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rvllendige kleed, dat hem bedekt tegen dc koude, mag door
zvnen Meester als het zync aangetast worden. Eencm
Timmerman , van wei ken men wist, dar bv Benig geld had overgezaard , werd door den roofgieri ;en Rentmeester van eenenroofgierigen Kneez bevolen, dat by tweehonderd roebels aan
tynen Ek ervaar zou betaulen. De man gehoorzaamste, en bragt
het aelo in koper. „ li, trroet het in zilvergeld hebben," zei
de Rentmeester. De Slaaf ontkende, dat by zo veel had,
maar werd crnond t;e ees1cld , tot dat by beloofde aan den
&sch te voloen. E y lira„t het zilver, en de gierige OverCte
hield beide het zilver en her koper. Gy zult ligtlyk
begrypen . dat menlchen in deeze omffandigheden , indien zy
ooit in f lat geraaken van hunne middelen te vermeerderen,
hunnen rykdom zullen verbergen, en het uiterlyke voorkomeet
van behoeftigheid en ellende aanneemen.
„ De Eigenaar heeft ook de mart van zynen Slaaf te ver
of deszelfs arbeid te verhuuren aan anderen; en het-kopen,
gebeurt fomtyds , dat een Kneez of Boyaar Benen Slaaf geeft
aan een nabuurigen Boyaar, in. ruilinge tegen een hond of een
paard. De Eigenaar mag ook zynen Slaaven zulke firaffen
'aandoen als hem behaagt, en voor allerlei Poort van niisdryven.
Het ílrydt, wel is waar, tegen de wet, hen ter dood te brengen; maar het gebeurt, evenwel, fomtyds, dat een arme
-Slaaf il;erft van de wonden, welke hein toegebragt worden
door eenen driftigen of onbarmhartigen Meester. Ik heb geboord , dat, niet lang geleden, Bene Dame te Moscow, de
Zuster van den Maarfchalk S -- , overtuigd werd . dat zy,
zo door geesfelen, als door andere barbaarii he ftr^ffen, meer
dan zeventig Slaaven had ter dood gebragt. Het was, by haar,
een hok van tydkorting, grillige en ongewoone wyzen van
ftrafFen uit te denken. Zulk een gruwel , evenwel, konde,
in weertuil van naaren rang, en van de groote wage, welke
de Edelen hebben over hunne Slaaven, niet ongehraft doorgaan. Zy werd te recht geheld, fchuldig gevonden, en veroordeeld om op de markt te pronk te haan, met een papier,
behelzende haare misdaad, op de borst , en verder in een gat
opgeflooten te worden. Maar zv , die geene afkeerigheid gevoeld had van haare medefcheprelen de onmenfchelykhe firaf.
fen te doen ondergaan, en die zelfs zich vermaakt had met
de verfcheidenheid van derzelver lyden, had zulk een gevoel

van naaren rang, en Bene zo leevendige aandoening van haare

eigen fchande , dat trotsheid , Cchaamte en gevoeligheid, haar
van haar verfland beroofden. In waarheid, beide dc misdaad
en de firaf koeren my voor terk getekend te zyn met het
merk der barbaarschheid.
., Dewyl een RusI he Boer geen eigendom bezit, en van
de vruchten van zynen arbeid niets meer kan genieten, data
blootlyk genoeg is on: zyn leeven te bewaarera, en zynen kind%F4
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deren niet kan nalaaten dan de erfenis eener ellendige (laavernve , denkt by ook niet verder dan op het tegenwoordige.
Gry moet, derhalven, onder deeze menfchen, .geese groote
vlyt of werkzaamheid verwachten. Hoe kunnen zy dien moed,
en verhevenheid van gevoelens, bezitten, welke inboorlingen
van een vryen Staat onderfcheiden, daar zy bloot flaan voor
lyfftraffen , en op denzeifden voet gefeld worden met de redelooze Dieren? Hoe kunnen zy menschlyk zyn, daar zy met
zo groote onmenschlykheid behandeld worden ? Ik ben verzekerd, dat de meeste gebreken, die zich in hun Volks -character vertoonen, het gevolg zyn van den willekeurigen aart van
den Rusfifchen Regeeringsvorm.
„ Ik zeide, dat de inkomfren van een Rusfifchen Edelman
voortkomen uit de landen , welke door zyne Slaaven bebouwd.
worden; en dat deezen fomtyds ook onledig waren niet andere bezigheden dan den Landbouw. Zy komen dikwyls uit
afgelegen Gewesten, en worden te Moscow, Petersburg, en
in andere Steden gebruikt, als huis flaaven, handwerksluiden,
en daghuurders. In deeze gevallen moeten zy Verklaaringen
en een gefchreven Verlofbrief hebben, inhoudende hunne naamen, de naamen hunner Eigenaars, en den tyd geduurende
welken hun vergund is uit te blyven. Wanneer zy in Benige
groote Stad komen, niet oogmerk om daar te blyven, en zich
tot eenig werk te begeeven, moet de perfoon, die hen gebruikt, hunne Verklaaringen doen aantekenen by den Opperen der burgerlyke Regeeringe van de plaatze, alwaar zy
voorneemens zyn zich te vestigen. Na dat zy den geftelden
tyd zyn uitgebleven, moeten zy wederkeeren tot hunne voorige Eigenaars, en zyn denzelven rekenfchap fchuldig van alles wat zy gewonnen hebben. De Keizerin heeft het oog op
deeze handelingen in de volgende plaatzen van haare onderrichtingen aan de Afgevaardigden, die tot het maaken van een
Wetboek byeen geroepen zyn. „ Het fchynt ook, dat de wyze
„ van hunne inkomlen in te vorderen, welke door de Groo,, ten is ingevoerd, beide het getal der inwoonderen en de
„ zucht voor den Landbouw in Rusland, doet afneemen. Ge„ noegzaam alle dorpen zyn belast met zwaare fchattingen.
,, De Grooten, die zelden of nooit in hunne dorpen woonen,
leggen op elk hoofd 'eenti belasting van een, twee, en
,, zelfs vyf roebels, zonder eenigzins acht te geeven, of, en
„ door welke middelen, hunne Boeren in Raat zyn dit geld
„ byeen te krygen. Het is ten hooghen noodzaaklyk. dat de
„ Wet den Heeren eenen regel voorfchryve, tot cone meer
„ verftandige wyze van hunne inkomfien te heffen; en hen
„ verplichte tot het opleggen van zulk eene belastinge, als
„ minst ílrekke om den boer van zyn huis en gezin te ver„ wyderen: dit zou het middel zyn, waardoor de Landbouw
meer uitgebreid zou worden, en de bevolking des Ryks
„ toe-
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„ toeneenien. Zelfs nu zien fommige B neren hunne huizen
„ niet in den tyd van vyftien Jaaren , en betaalen , evenwel ,
„ elk zynen fleer, de jaarlyktche belasting, welke zy win.
„ nen in Reden op eenen grooten afand van hun Gezin gelegen, terwyl zy daartoe het geheele Ryk doorzwerver."
„ Rene andere hardheid, waarvoor de RusfiÏche Boeren zyn
blootgelle'.d, is, dat zy verplicht zyn te trouwen , wie, en
op welken tyd, het hunnen Meesteren behaage. Elke Slaaf,
die `'ader is, betaalt zynen Eigenaar een zekere fchatring voor
elk zyner kinderen; en de Eigenaar is daarom begecrig, dat,
zo fpoedig, als mogelyk zy, een nieuw ge(lacht verwekt worde. hiuwelyken van deeze Poort kunnen weinig geluk aanbrengen ; noch man noch vrouw bekommeren zich veel over
hunne echtelyke trouwe: hier door zyn de laagfte rangen van
menfchen zo ondeugende als men zich by mogelykheid kan
verbeelden ; en, in zulke omflandigheden, kan men niet ver
dat zy veel zorge zullen draagen voor hunne kinderen.-wachten,
,, De toef'rand van die Boeren, welken het onmiddelyke eigendom der Kroone zyn, wordt minder ongelukkig gerekend,
dan de ftaat der zulken, die den Adel toebehooren ; en deeze zyn van drie Poorten. De centen zyn de zulken, die, of
in het heimelyk , of onder de begunftiging van een menschlievenden meester, in flaat zyn geweest van zo veel gelds byeen te zamelen, als hen in Raat kan (lellen van hunne veyheld te koopen, en die, daarenboven, het geluk hebben van
te leeven onder Benen Meester, die billyk genoeg is om hen
in veyheid te hellen voor de lom, welke zy aanbieden. Zodanige perfoonen, en derzelver kinderen, zyn daarna voor altoos de onmiddelyke Slaaven der Kroone. Op denzclfden voet,
zvn alle Priesters en derzelver kinderen; fchoon de afimngeiykheid der laagere Geestelvkheid van de hoogere fomtyds even
erg is als de fmartlykfte faaverny. De Soldaaten ook, en derzelver Kinderen, (en deeze rang bevat het geheele lichaam
van den Adel,) zyn de onmiddelyke Slaaven der Kroonti.
„

,

Algemeene Oefe9fchooi der Vrouwen, door een genootfchap van
voornaatne Vrouwen in Duitschiand : uit het Hoogduitsch overgebragt , en ten gebruike der Nederland/die 7u f'erfchap gefchikt.
Door Meerouwe M. G. VAN DER WERKEN, Wed. DE CAMBON.
Eerfie en tweede Deel. Te 4mfterdam, by J, de Jongh, 1784.
In 12m 0 . 348 bladz.

E en Duitsch Genootfchap van aanzienlyke Vrouwen, zig on
derfcheidende door de benaaming van die der Roozenorde,
heeft byzonderlyk op het oog de befchaaving der fchoone Kunpe. Onder andere daartoe dienende middelen heeft het ook

een

go
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een Tv'dfchrift, als eene C ort van Oofenfchool , uitgegeeven,
ftrekkende oen haar nutte en aangenaa,ne kundigheden in te
boezeroen. Het zelve heeft verfheiden afdeelineen , die als zo
veele onderscheiden Clasfen zyn, waar door ieder Poort van
Verhandelingen, Relpiegelinge,n of Opmerkingen, onder zekere
hoofden gebrat kan worden. De eerfte plaats bekleedt
(ie Dichtkunst, teichikt tot cone verzameling van aanmerkingen
over Je Dichti<unde , en goede Dichtflukken. Hieraan volgt
een Artvkel, genaamd Br.'efv'sfeling, waar onder neen Brieven
door Dames ge chre_ven en beantwoord, over verfchillende on
derwerpen, mededeelt, niet nevensgaande aanmerkingen over
den Brievenifvl, en 't geen tot dit !luk betrekking heeft. Eenc
derde c!aslè is die der Romans, vervattende leerzaame verhaalen, en opmerkingen over die fchryfwyze. Voorts komt ce
Opvoeding byzonder in opmerking; en verder gaat men in o,der:cheiden artykels. over tot het ontvouwen der Weetenfclrappen, Kanften en Utvindingen, welken van tyd tot tyd in eens
,'oc2zaame orde behandeld en voorgedraagen worden. De Ge
heeft vervolgens roede haar artykel , t welk inzon--gteskun
derheid ge!èhikt is , tot het mnededeelen van beproefde huismiddelen, en overweegingen Van I .eilzaame leefregelen. \Vyders
ichi,t azen hier een artykel voor Levensbefchr•yvingen, een voor
Karakters, en heist 'er een aan ter ontvot,winge der Z„dekunde.
Op deezen volgt de Parnas, onder welk hoofd men b}cenbreni
berieten raaende Vroww en, die lig door Kenften en Wcten1ch ppen beroemd gemaakt hebben; en zo verzamelt aten verder , onder de hoo;of ibenaamiang van Bibliotheek , een verflag van
de n ieuwíte Werken, die of door, of ten behoeve , d.er Vrouw
als mede, onder die van deWPaereld,-lykeSxgfchrvnz;
etlyke onderrigtin;en, nopens de onderfcheiden kleedingen,ge.
woonten en zeden der Vrouwen aan yerfchillende oorden. Daar
benevens brengt men onder de volgende artykels de melding
van 't geen cie Tooneelkunst betreft, van Merkwaardigheden en
1Viec,±vstyd ragen; waarop alles eindelyk beflooten wordt niet het
iehttier.de Artykel, dat den naam van Mengelwerk draagt. -Naar deeze inrigting is ieder Deeltje van dit Oefenichool efchikt, verleenende onder elk Art}hel, nu wat korter dan uit
daartoe behoorendo-voerig,Iczamnkeovrd
onderwerpen, weiker overweeging nieerendeels van een weezenlyk nuit k n zyn. Om dit nut te uitgebreider te naaken voor
Nederlands juffer! chap, heeft Mevroni„v van der I47erken zig niet
riegts tot tiet vestaaien van dit Gel'citrift bepaald , maar zig te
geiyk verledigd om het zelve hier en daar meer ten dienfte onzer Natie te schikken. Gemerkt dit Oefenschool in 't yoogduitsch, ten dienfte gier Landzaaten , gefchreeven zy , kon 't
niet wel anders wezen, of 'er moesten ver cheiden byzonder
in voorkomen , die meer betrekking hebben tot de Duit_-hedn
fehers dan to ons Nederlanders: zulks heeft onze Schryfitcr
-
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bewvoogen, om het een en ander wel eens uit te laaten, te
veranderen, en hare eigen bedenkingen over eenige Artykelen
in dit Geschrift te plaatzen; waardoor haar Ed. der Natie meerder dienst gedaan heeft, dan door eene enkele Vertaaling gefehied zou zyn.
Minnezangen en Jeugdige Gedichten. Tide Stukje. Te Haerlem,
by A. Loosjes , Pz., 1784. In 0t70vo 73 bladz.

Ei ene foortgelyke verzameling als het voorige Stukje behels de (*), waarmede cie jeugd zig onfchuldig kan vermaaken.
Tot eerre proeve verftrekke hier het Liedje, getyteld , Dc Her-

der in 't Bosch.

Annet! Annet ! kost gij mijn roepen liooren,
kost gij mijn roepen liooren.
Waar fclzuilt ge in 't woud, mijn teerbeminde maagd
Hadt ieder telg, elk blad thans ooren,
Dan hoorde 't aan hoe droef uw Herder klaagt.
Annet! Annet! ach kost ge uws Herders klagten ho oren,
Die 't heiligst vuur der min in 't harte draagt
der min in 't harte draagt.
o Bosch! o Bosch! verkeer uwe eigenfchap pen,
't Krijgt by 't gezigt een tong , die alles meldt,
Hoe 't mij bedrukt door laan bij laan ziet flappen,
Terwijl alleen mijn Plrilax snij verzelt,
't Zal alles klappen.
Maar als 'k Annet zie komen,
Dan wensch ik 't fclrommlend loof
Der blaeren en der booroen
Weer f oin en doof,
Ja zelf zou ik geen oogera
In 't bosch gedoogera.
( 1 ) Zie 1lg. rad. Lelieroef. VI. D. bl. 481.

Gefclienk voor de `deugd. Derde Deels , Eer/le Stukje. Te Amflerdam , by J. Allart t 785. Behalven het Voorwerk , 64 bladz.
Stukje is gefehikt tot eene beknopte ontvouwing van de
D eertte
t
beginzelen der Aardryksbefchryvinge, om den Kirde_
ren ,
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ren, op eene gemaklyke wyze, de algemeens daartoe behoorende kundigheden in te boezemen. Het vangt ten dien einde
aan met eene befchouwing der Aarde over 't geheel ; handelt
voorts over de byzonderheden die tot de kennis en 't gebruik
der Kaarten behooren; wyders over de verdeelins; der Aarde
in vier deelen, met aanwyzing van derzelver hoofdondericheiding; en geeft laatstbyk eene kortbondige onderrigting van het
merkw aardigfe, dat men omtrent ieder deezer vier Waerelddeden in agt hebbe te veemen. De Eerwaarde Heeren Mar..
tinet en van den Berg hebben dit alles, in een kort beftek,
dat in zyne foort voldoende is, met die klaarheid ontvouwd,
dat het by uitgek gefchikt zy, ter bereikinge van tiet bodoelde oogmerk; waartoe het ook met eerre algemeene Waereldkaart, en vier afzonderlyke Kaartjes van de vier Waereldueelen,
die zeer net uitgevoerd zyn, voorzien is.
of de ratatpzaligheden van d.n Burgerlijken Oorlog.
Naar de vyfde uitgave. Uit het Enge!sch vertaald. Twee Deelen. Te Imfterdam , bij de lied. J. Doll, 1784. Behalven het
Yoorberigt , 539 bladz. in octavo.

EMMA CORSET,

ene leerzaame Roman, die, onder het ontvouwen van verE fcheiden
voortrèffelyke characters, welke allen hunne leer-

zaamheid hebben, aantoont, voor welke rampzalige gevolgen
men zig en de zynen bloot kan ffel!en , door in tyden van onlusten zyne party ten f'erkile te trekken.
of aangetekende byzonderheden eener jonge juffer op
haare drie jaari,ge reine door Vrankryk , door haar zelve befchreeven. Derde Deel. In 's Gravenhage, by H. v. Dregt, 1784.
In octave, 242 blad*.

ADELINE,

t dit derde Deel wordt deeze reisbefchryvende Roman vol trokken, op een dergelyke wyze als dezelve aangevangen
is, te oppervlakkig voor eene Reisbefchryving, en te min aan
voor eene Roman.
-doen
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LETTER -OEFENINGEN.
lJybel der Natuur. Uit liet Hoogduitseli o1iergezet, en
net (nnvullende toegifete en ctnnner•kingen voorzien door
I. 1IF1JER, Lid vnnà de Hell. lil'cutfclt. der TJeeteï/:1t.
te H'urlem , en Predtibant in Twyzel el] Kooten. Eerfte Deels tw eedc Stztk. T é fl;.nJicrtlecna, by M. de Bruin,
1784. In gr. octral'o. 694. blirdz.
lot dezes Weeks in de oorfpronglyke Hoogduit
V fchelietuitgave,en -dcszelfs verbetering in de Nederd
geleerde en
1n

+iit-

fche afgifte, waertoe de
oordeelkundige Meijer
zich wel heeft willen verlcrdigen , hebben wy reeds gewag
gemaakt (*). en 't geen '*.re diestyds nopens de tuttigheid
van dit Gefchrift gezegd hebben, word door de uitvoering van dit tvvecde Stuk van alle zyden nader bevestigd.
liet zelve vangt aen met Noachs Akker- en WW'vngaerdbouw, Gen. IX. co -- sa, doorloopt de voornaemfte byzonderheden, welken, betrekkelyk tot dit Plan, in het
eer(te Boek van Moses voorkomen , en brengt de nafpooTing hiervan tot op deszelfs einde, of het balzemen van
Jacobs lyk, Gen. L. 2, 3. De Eerwierde Meijer, op de
eigenste wyze als in 't voorige dit Werk behandelende,
vlecht tusfehenl beiden zyne •aéntèkeningcn, en deelt ons
tevens nog enigen zyner uitvd'eriger aenmerkingen, by manier van toegift , over etlyke byzonderheden, mede. Als
daer zyn, het character van Ismaë1 en de béfnyding; cie
blindheid der -Sódomieten ; het dekzel van Sara; de tweelingen van Rebekka en Thatnar, en by die gelegenheid.
ook liet baaren der Hebreeuwfche Vrouwen op de floelen,
Exod. I. i6; -de Dnilaimn; en cenige hyzonderheden, uit
de Historie van Jozeph. In het deurbladeren van dit Werk
zal men veelvuldige gelegenheid vinden , om zyne leergierigheid te oefenen, en meertnnels opmerkingen aentreli n
die den geest hepaeldlyk vestigen. Van dien aert is, onder vele anderen , althans de volgende, welke wy hier
tot eene proeve zullen plaetzen , wegens het aengetekende
Gen. XIX. 26. dat Loths huisvrouw Bene Zoutzuil werd.
Na
(*1 Zie Alge Pad. Letteroef. VI D, hl. 492 50,
Vi!. DLEL. ,6LG. LETT. LO. 3.G
,

EYBEL DEC. NATUURT

^(.

Na het algemene bericht, dat rte Heer scIlEUC'.Izex van de verfchillende verklarin en deswegens geel[,
vervolgen de nadere àentekeningen aldus.
De gevoelens der Geleerden ter verklaaring van dit
zeldzaamst verfchijnzel loopen hoofdzaaklijk op twee klas fen uit. Zommigen nemen dit gefchiedverhaal vo]ftrekr
na de letter; anderen verklaaren het in Benen verbloemden
zin. De Heer j. sAUR.N I. D. XVIII Betrc-cht. meerit ,
dat al de bewijzen, die voor den letterlijken zin worden
iiangchaald, zeer lïchte{yl: kanoen wederlegd worden. Dc
voorbeelden van ligharren , die in zout zouden veranderd
zijn , bewijzen, naar zijn oordeel, flechts , dat deeze perfoon aan zulk eene verandering wel zonde kunnen onder
geweest zijn, dog niet, dat het geval hier werklijle-hevig
dus geweest zij. - De Heer c. T. E. REINHARDT,
in zijn Tract. Bibelkrankheiten i Th. q.. K. p. 36. zegt:
veelligt is Loths huisvrouw door den vuurigen regen, die
uit fwavel en íàlpeter betond , onverganglijk gemaakt. 't
Is zeer waarfchijnlijk, dat ze onder het bereik van dezen
regen verllikt is, en haar lighaam, door de fwavel- en falpeterdeeltjes doortrokken , eene hardigheid verkreegen heb
geworden zij; naardemaal de onder-bend,ovrgalijk
dat het zout de eigenfchap heeft , oir-vindglerat,
Iighaamen tegen het verderf te bewaaren. Dus zou haar
lighaam door het vuur lichtelijk zwart, van den falpeter
uitgedroogd, gebalzemd, en ogenbliklijk in eene mulnie
hebben kunnen veranderd worden. Hij noemt § i8. lied
gevoelen van G. w WEDEL, volgens welke deeze vrouwsperl*oon in eene glaszuil zoude veranderd zijn , eersen onverwachten inval. De gedachten van een anderen Geleerden , dat ze. namelijk van eene Lava zou overkorst geworden zijn, is bij hem een vernuftige inval, maar die nog
veel bewijs nodig had, om onder de waarheden: plaats te
kunnen krijgen. De mening van STUKA komt ook op het
zelfde uit: want, in zijne 17erkl1 aring over ee,aige Sclari l
:ray; plaw:tzen , p. 167. Relt hij , dat een vuurftroom , uit
Benen berg uitgeborften, haar overstelpt nebbe. Naauwlijks verfchilt hier van liet gevoelen van den Hr. LILIENTHAL V. D. S. 93, en van LESZEE .Litliotlieol. p. I2 4,
die deeze vrouw in eene mineralilche zoutzuil denkt veranderd te zijn.
„ Ook geeft de Hr . REINHARD § . 26. nog een ander gevoelen op, en meent, dat het niet ongerijmd zou zijn, te
(lellen, dat decze vrouw Bene waare verandering ondergaan
had
,

.
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had : het zij dat naare verandering befiaan hebbe, in die
foort van. kramp , die de Grieken retavo y noemen, en die op
liet ogenblik van Naare aanvallen den mensch doet verftijven , en 'iii' het zelfde potluur blijven , waarin hij was op
het ogenblik van dien overval : het zij dat ze tot Bene mumie, of tot flcënzout , geworden zij : het zij eindelijk; dat
ze tot een Eeuwig aandenken, en een voorbeeld voor de
nakomelingen; in de H. Schrift eene zoutzuil genaamd
werde.
,; Onder de geenetl, die voor het andere gevoelen pleiten , is dé Hr• JEN"CHEN die, m eerr e verhandeling hier
Over, meent, dit deeze vrouw na Sodom wedergekeerd,
en nevens anderen op dezelfde wijze, omgekomen zij. ' Maar
ede woorden : zij wierf tot cera zoutvuil verklaart hij van eert
gedenkteken , het welk van Abraham voor haar en haar
ganfche geílacht zou „eilicht zijn. Ilan de Hr: ERNESTI,
in zijne Th.eol. Bibliothek. II. B. 3St. p. a65. feqq. is vair
oor.leel, dat, hoewel, deeze fpreekwijs figuurlijk genomen
en oneigenlijk' verklaard kan worden in zulle gevallen ,
wanneer perfob1ieir, door eerre zekere hartstocht hezield,
fpreekende worden ingevoerd, het hier echter, in den historifchen íliji, van een enkel verhaalenden en zoo natuurlijk
fchrijvenden mows, vreemd en ongewoon zou zijn, zicf
met zulk eeiie verklaaring te willen belielpen , daar van nies
geen voorbeelden vind. - In den Bybélvr•ieod, meest
door den Hr. C. C. B. nzoseiir uirgegeeven, vindt men
over dir geval deeze verklaaring. De vrouw is wedergekeerd, door den Ikvavelregen get'moord, met de overige Sodomieten van de zoutzee overilroomd, en daardoor heeft
men aanleiding genomen, om, tot een aandenken aan deeye
gebeurtenis, de zoo genaamde zoutzuil op te rechten. her
hierover zegt',de 'Hr. ERNRSTI, in zijnee Nez:este Theol. Pibliothek, t B. 9 St, p. 78". flechts, dat de Schrijver alles
gezegd heeft; wat•'er gezegd kan worden; om zulk gevoelen waarfchijnlijk te maakes,
„ Hier heen behoort ook de verklaaring van den Hr. J
D. rhiCHAELIS, p. 96. die de woorden : zij vierd tot ceii
zoutzuil, dus vertaald: 'er is eerre zoutzuil tot hrareged'tch_
tams opgercchi. En in de Hanen. zegt hij: de tekst. vaui
woord tot woord vertaald , luidt aldus : en zij ;3rierd een
grafmaal van zout. Zij kwam om , dewijl ze zich te verre
gewaagd had, en het vuur niet meer ontkomen kon: buiten twijfel is haar liglbaam ook verbrand. Wanneer nu de
lvioabieten; lea^4e nakomelingen, aan de oostkust van de
zoutGa
-
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zoutzee hunne wooning namen, hebben , zij, haar tot eenti
ge dagtënis, een g; 72i1, ofte een grajlieuvel, opgerecht
hoedanig de Ouden een ledig . graf ofte een grafheuvel gewoon waren te noemen. Deeze grafheuvel nu was niet,
gelijk gewoonlijk , van aarde of feeen , maar van zout , het
welk 'er overvloedig in dit gewest gevonden word. — —
Van dit zout fchijnt het, dat Loths nakomelingen haaren
ítamrnoeder een graflieuvel opgcrecht, en dien jaarlijks,
wanneer hij afnam , vernieuwd hebben. Die is 'er ten tijde
van Kristus nog geweest ; want de Jood(che HistorieIchrijver josEpHus getuigt, dat hij hem zelf gezien hebbe. -- Het overige, het welk 'er van deeze uit Lottes huis
zoutzuil verhaald wordt, is eene fabel , cu-vrouwntfae
eene verkeerde verklaaring, daar mosEs geen deel aan heeft.
Zij vond haar einde in de doode zee , en wie zou daar haar
lighaam, het welk voor het grootfee deel verbrand was,
hebben kunnen kennen?
„ De Hr. BUSSCHING, in zijne Lre;-hawdeli lg over de
Doode Nee, p. 54.. verklaart dit gevoelen voor eerre toeflcmwning verdienende gedachte van H. v. d. HARDT, die door
JENISCHEN bevestigd, en door MICHAELIS verbeterd is: dat
naamelilk. Lóths huisvrouw niet in eene zoogenaamde zout
l. veranderd, maar dat 'er, tot haare gedagtenis , eerre-zui
zuil opgericht is. Hij geeft ent AItvIEUX deeze merkwaar
dat zekere Arabier zich aangeboden had,-digtenarchop;
om hem bij eene wonderbaare zoutzuil aan de doode zee
te brengen , die over dag door het vee gelikt , en daardoor
minder wierd; maar 's. nachts telkens van nieuws wederom
aangroeide: en waaromtrent zij (de Arabiërs) de naricht
bij overlevering hadden, dat deeze zoutzuil wel eer een

snenscia zoude zijn geweest , die van God, wegens deszcl
nn eloof, dus zou vcri miclerd zijn. De Hr. BUSSCHING
voegt 'er bij: de fabel heeft dit denkmaal hij de Arabiëren
zoo wel, als bij de Luropëaanen, op veelerleij wijzen geformd en herformd.
„ De hr. BACHIENR verhaalt in zijne Hister. en Geogr.
.Befehr. wm Palest. a D. r St. 4 Hoofdd. bl. go. dat veele
laatere reizigers zich de vergeeffche moeite genomen hebben , om deeze zoutzuil bij de zee Asplieltites te vinden. Op
de kaart van ADRICHOMIUS vindt men ze hij den mond van
de beelte Kedron, (de Hr. j. j. SCHMIDTS plaatst ze, in
zijnen Bi/bel/dien Geographicus, op de vierde kaart van
Judea, bij het benedenfle punt van de doode zee tegen
over Zoar,) daarheen hij ook Zoar, of Segor, hoewel te
01'.-
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el^^ eclit, gebragt heeft. Dat de afgaande of aigubrnhene
Hukken daarvan wederom zouden aangegroeid en herftcict
zijn, gaat boven alle geloofwaaardigheid. BRREITENBACH,
SAL^GNAC en andere betuigen dezelve gezien te hebben,
naar "de Vorst RADZIVIL verklaart, in zijne Brieven, 'er
geen overblijftel van te hebben kunnen vinden,en dat zijt
wegwijzer, en (neer andere lieden in dat land, van hem
'er om ondervraagd, beleden laadden , dat zij 'er niets van
wisten. De I Ir. MAAS voegt 'er hij: „ dat MAtTN„ Dil i LI , verzekert, dat hein aan de westkust van die
„ zee, op cone kaap, de plaats, daar die zuil zou ge„ f'taau hebben, getoond was: en dat in zijnen tijd 'er
„ nog zoo iets zou te zien geweest zijn, het welk men
voor een overblijffel daarvan zou kunnen houden. Dat
„ men, wegens het duidelijk verhaal van nzosrs, het ge„ tuigenis van JOSEPHUS en anderen, geen vrijheid heeft
te ontkennen, dat 'er zoo iets, hoewel na verloop van
„ zoo veel eeuwen nu niet meer te vinden , zoude ge„ weest zijn. Hij denkt , dat deeze perfoon in eerie zoo
„ dichte en vaste fiof kon veranderd zijn, dat ze in de
;, gedaante van een (pits uitloopenden aardheuvel nob langen tijd daarna ware te zien geweest; mits men zich
„ maar geen fierlijke zuil verbeeldde. En waarom zou
„ niet zulk een fteenheuvel, als BACHIENE beíchrijft, en
-

die Mofes-ficenen genoemd worden, eerie zoutzuil kt.n„ neg genoemd worden ?"
„ Maar, indien het dal verzonken is, dan is dc vrouw
van Loth ook mede verzonken: en is 'er daaromflreeks, in
de volgende tijden, ooit eene zuil geweest, dan is liet,
/eer waarfchi J'nlijk, een gedenkmaal geweest , het welk van
den eenen of anderen, ter gedachtenis van deze persnon,
is geflicht geworden. Voorts zie T. J. SCHMIDTBijh. Phij/^
IV D.4 l-íoofdil. § 6. BUNTING Reizeboek der Heilige Schrift,
bl. 63. E. WELS Hist. Geogr, des 1I. n;rrl N. T. p. 214 , en de
ill . lijst. Il D. bl. 21. daar men alle gevoelens nopens
Loths huisvrouw, met de gewigtigtte Schrijvers daarover,

vinden kan.
[J. H . HEIDIWGEIt Exercit. ad Histor. Patriarch. T. II.
E.verc. VIII, § 23. die voor den eigenlijken zin der woor-

den is, en de verandering in eene zoutzuil Itelt.
BUDDEUS HjSt . Eccl. F T. T. I. P. 1. S. I1I. § 6.
p. 236. en A. DORHOUT Ininaady. iii Iota fel. L: T. p. 96
feqq. kunnen insgelijks 'er over nagezien worden. De I-ir.
VENEnsn, eindelijk, laat liet in 't midden, of ze eieen G 3
ii'1"
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lijk , en door een wonderwerk, in eerre zoutzuil veranderd
zij; dan of men die uitdrukking figuurlijk moest nemen,
als aa iwijzende, dat ze, door den zwaveldroom verlfikt,
ielijtc ontzield, met de overigen eti -zelf dc grond onder
eenen zouthoop bedolven zij gewor,ieu. lijst. Lee?. h Z.
P. lil. 5 13^.. en de H. s,t^w, in eene verhandeling
over R.as Sena, ofte het zooge_ioernde verfleende dorp in
de Cijceneetèhe landheek, daar deeze gebeurtenis, dog
onhe list, ook aangehaald wordt, vindt weinig geloofwaard gheid in de meeste berichten van vertteenin en of ver
aart. .e? eii door arbarien en het-anderiguvz
Qorten. 1 D. 3 B. I. St. 6 Afd. til . 261 . .íL nr. des k'er•t."J
:

,

Sannxeniirauken over de Hebreeuw/clie Poëzy, door T. G.
HERDER . Uit het Hoogduitsclt vertaald Twee Stuk
Te Leyden, by J. v. Tiffelen ei; B. Onnekink-ken.
1784. .&halven het hoorbericht, 525 bladz. in gr. octavo.

fchoone en ver
N a een voorafgaend onderhoud over hetvindt
men in deze-hevndrHbuwfcPoëzy,

Samenfpraken eene oordeelkundige ontwikkeling van de
oudtte begrippen der mepfchen, met ene opheldering van
derzelver trapswyzen voortgang, nopens de Natuur- en
Godsdienstkennis, op gemaekt uit de oude G.edichtt}ukken en Dichterlyke Schriften der Hebree.uweu. In de vot5rdragt hier van leert ons de Heer Herder de denkwyze
dier vroegere dagen kennen, ontvouwt ons de uitmuntend
aart der Dichnkunde in de Bybelbladen, en-heidn
geeft by die gelegenheid menigvuldige ophelderingen zo van
byzondere fpreekwvyzen, als van geheele Gefchiedkundige
voortellingen. 0`n van dit laetfie een voorbeeld mede te
deden, zullen we hier zyn.e verklaring van 't gefehiedverhael nopens Babels Toorenbouw plaetzen. -- lci,phron, met Wien Eutyphron deze gefprekken voort, die
juist niet gunftig denkt over de oude Hebreeuwfche ge.
denktiu' ken, ziet dit verhael aen als een Fabel, dien by
zeer ;onuoozel vind. . utyphrosz brengt hem onder
't oog hoe deze vertelling hier eigenaertig ingevlochten is
tusfchen de al laer bygebrag>.•re Geflachtregisters (*) , om
ccnig denkbeeld te geven, door welk toeval de menichen
in
(*) Zie Gen, X. XI. i--g. CU icy-•-32.
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in Qe harde Noodzaaklykheid gekomen zyn, o117 van ell.anderen af te trekken en zich te ^verdeelen; waarom het
gcfprel> indezervoege vervolgt.
ALe. En dat middel was die kinderachtige Torentouw?
Eon. Het wordt ook als kinderachtig voorgefteld, ea
heelt een kinderachtig einde. Om dat zy van ééne tong
en fpraake waren, wilden zy tot den Hemel bouwen; En,
con dat zy tot den Hemel bouwen wilden , wierden zy
van verfcheidene tongen en 1praaken. Zy wilden een te„en hebben, op dat zy zig niet verfpreide r zouden, en
zy wierden verípreid. — liet oogmerk der vertelling
vertoont zig voor den eertien opflag van het oog.
ALe. En Gods nederdaaling en vrees daarby?
EUT. Blykbaar fpotterny , gelyk het geheele verhaal befpottende is. licht gy ooit den aden Pfalm reet eene opmerking, hier toe betreklyk, gelezen ?
Waarom woelen de Volkeren,
en denken op nietigheid?
De Koningen der aarde (laan te lumen,
de Vorfen beraaden zig te làtnen tegen Jehovah. —
Uie in den Hemel woont, lacht;
Jehovah fpot met hun.

Daar hebt gy de beste uitlegging der geheele vertelling-.
Zie in het vorige Kapittel; wie heerschte in Babe!? Wie
Richtte Babel ?
ALC. „ De geweldige Jager voor den Heere, Nitnrod."
Eu^r. En waarom wordt by zo genoemd? Itnnmers niet
om die onnozele reden , om dat hy op Vosten en Haazen in de vlakte van Sinear, dat geheel geen bergachtig,
boschryk, land is, joeg; Vosten en Haazen jaagt men
ook niet voor den Heere. Wy moeten maar de eenvouwigfle betekenis zoeken; Wat heet in liet Hebreeuwsch een Jager?
ALC. Een verftrikker.
EUT. Een geweldig Jager is derhalven een „ geweldig
„ verltrikker;" een man, die de menfchen door list onder zyne macht brengt. Dat was Nimrod; als zodanig
komt hy voor in de Oosterfiche overleveringen, die veel
van hem gewaagen; en ook dat bevestigt het verhaal, 't
welk gy wilde befpotten. By voedt eene fchoone vlakte,
hy vondt bouwfloffen en gewillige handen, om daar niet
flechts Bene vaste verblyfplaats te flichten, maar ook em

yen zeer hooge Koninglyke Toren te bouwen. Den onnoza
G
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zelen lieden, die nauwclyks boven den ffaat van \Visden
waren, en welken by te famzmen gejaagd halt, wist hy
diets te tnaaken, dat dit een ftuk voor hunne algerneene
veiligheid, een middel hunner bef }endige vereeniging, ware, terwyl het, in zyne bedoeling, niets anders was dan
een gedenkfluk zyner grootheid en hunner flaveri v. Nu
weet gy, dat in de oudfte tyjen de Hemel als een wooning van God befchouw.l wierdt; wat derla,lven den Hemel naderde, verhefte zig tot Gods verblyf, en drong zip,
in tot zynen tliroon, op die gronden rust het verhaal,
Wel aan! wy willen een Stad en Toren voor ons bouwen,
welker fpits tot in den Hemel reike.
En God bootst hun trotsoh , verwaten , befluit demoedig na;
Wel aan ! wy willen nederdaalen,

en hunne lippen verwarren. —
Zy hebben het aangevangen te volbrengen,
en zullen zig niet laten weerhouden,
tot dat zy liet werk volbracht hebben. -^---^

bemerkt gy de doorgaande fpotterny niet duidelyk ?
ALc. Het verwondert my zelfs nu, dat ik die niet al
vroeger bemerkt heb.
I,u r. De grootte befpotting ligt in den uitflag van de
grootfte bedoeling; Zy willen ten hemel flygen; God vreest
liet, en zorgt slat zy hun Reuzen-ontwerp niet zullen laaten
vaaren, voor dat zy het volbracht hebben; en ---- raakt
met zynen vinger hunne lippen even aan, verandert een
weinig den adem , die over hunne tongen vloeit , en daar
lig, en alle hunne grootfche ontwerpen in het zand , daar
moet de Toren , zo onvolmaakt als zy is, blyven flaan ! Zy
heet verwarring 1,atbel, een eeuwig gedenkteekea van hunnen , door een Niets vernederden , hoogmoed. Het verhaal fehikt zig juist naar den aart van het voorval, het is
eene fchoone proeve van fyne befpotting met koele eenvoudi,ueid voorgedragen, en door de daad zelve gefchilderd.
Grootheid en kleinheid; Der menfchen oplfygen ten hemei, Gods vederkomst; De zeekerheid en gerustheid der
eerhen, het gevaar en de vrees van den laatf}en, en het
eenilst middel, waarmede hy zig weet te redden. Dit ailes wordt hier zo geestig, zo thl en treffende, tegen maI:;anderen overgel cH, dat het, ik herhaal het, als eene der
fy :,ííc, en tevens íferkfte, hefpottingen, daar de menfcheIvke verwaandheid ooit mede gegispt is, befehonwd moet
worden. God heeft niet noodig voortuaaiue Natuurkrach,

ter
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ten te g bruinen ! De kleine verandering in den adem des
monds is meer dan cie vreesièlykitc B1iklètn en llonder; De
overweldiger van Gods fleer%happy wordt door de geringLie kleinigheid, die bedacht kan worden, verflagen ; Hy
staat daar als een voorwerp van welvcrdienden (chimp; Hy
en zyn Koninglyke zetel zyn fpotnaatncn. ,, 'Dat trijs de
geweldige mentchen alter voor tiet aangezicht van Jehovah l"
ie zig byna met hem gelyk Relde, die voor zyne Dogen op
dei íchouderen eener bedrogene , en onder 't jok gebrachte,
menigte ten Hemel (leigen wilde! ---- Dat myne ver,
klaaring waar zy, betoonen alle de Poëziën der Hebreeuw-.
fche Dichters, die van Babel (preken, of daarop doelen,
en die naauwkeurig den toon en het karakter dezer eerfle
vertelling hebben.
ALC. Dien toon en dat karakter?
EUT. Ilet zyn alle ípotiiederen op Babel, in hun geheel
en in hunne trekken juist in den aart dezer vertelling vallen
hier voorkomt, zo blyft het by aanhou -de.GlykBab
naam van hoogmoed, pracht, trotsheid, ver -^lendhi
listige overheerfching, en•geweldenary. Gelyic-druking,
Babel hier voorkomt, zo is het overal aan den eenen kant
het zinnebeeld van eeneverwaatene onderneeming tegen God,
filet eerie Toren tot den Hensel te willen optrekken, en Jen
throon der overweldiging tot in de Starren te vestigen;
Maar aan den anderen kant ook het zinnebeeld der verwar
verwoesting, der Goddelyke beí})otting van der-ring,de
mnenfchen Reuzeii- ontwerpen. De trotfche Koningin hadt
voormaals den zwymelbeker in de hand, waaruit zy eerst,
gelyk

hier, den Volkeren der aarde infchenkt, en vervol•

gcns zelve drinken moet; 1-Iaare heerlykheid verdcvynt
als een droom, en die Koningin heet -- Babel.
ALC. Gy geeft my Gene Poort van fleutel voor alle Propheeten , want inderdaad de Poëziën over Babel zyn allen van
dezen Stempel.
EUT. De Poëziën over andere Volkeren zyn even eens
ingericht , en even karakterizeerende. In het laatíle Boek van
den Bybel komt Babel nog op dezelfde wyze voor, als ik het
u hier vertoon. Zy heeft den zwvmejheker in dc hand,
waarmede zy de volkeren dronken heeft gemaakt Op haar
voorhoofd is de naaai der Lastering, der vermetele trotsheid jegens God; Zy zinkt cindelyk als een Molensteen,
en over haar gaat een 1'pot- en treurlied op, suist in den toon
dezer fpottende vertelling. Die groote Dryffler der tvaereld
olie l'leniclienjaag(let voor het aangezicht vanJehovahvordt
<teeds te i'chande. 1 '
jlr^éé.
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iyyérinnds Molk tot de alf erneeTie sty rperzing ageztzocrlr-'gt
sloor eczze Leerrede over Nels. IV rq. , r.5. brief i ra e
mcdeedeeld aan zijnen T7riend te 1:;a/icrdarn, eioorJ000HA•NES VAN EIK, Predikant ie Jliii(len. Te z1mf ei
bij M. de Bruyn, 1785. In g'•. oct. 31 hIidz. -elanz,
^]olgens liet hier gegeven verlag van deze Leerreden,
V heeft de Eerwaerde van Eyk het voorgeftelde Neh. IV.
14, 15 aengemerkt, als een bericht aengaende den geluk
ener algemene wapening van Juda's wederge--kigenutfla
keerden uit Babel. In de nadere uitbreiding hiervan had
ht getoond: i. Wat het geval was, (lat zulk ene algemene wapening, onder Juda, noodzaeklyk maekte. 2. Op
hoedanig ene wyze deze wapening begonnen werd. 3. En
van welk een gezegend gevolg zy voor dit Volk was. Na
ene korte uitbreiding hiervan, ging zyn Eernaerde over,
tot zyn hoofdbedoelde: om naamlyk zyne Toehoorders tot
zulk ene algemene wapening aen te moedigen. Ten dien
einde bepaalde hy zich tot deze vier hyzonderlheden : t.
om hen te overtuigen van de noodzaeklykheid en nuttigheid ener algemene wapening : 2. om de hedenklykheden
op te losten, die ze -daertegen zouden kunnen inbrengen
3. om hun enige regels voor te fchryven, volgens welke
ene algemene wapening, zal dezelve van een gewenscht
gevolg zyn, behoort te gefchieden; en eindelyk, om de
zulken te gemoet te komen, die, fclroon zy anders, op
zichzelven, deze verordening goedkeuren, uit een beginzei van teerhartigheid , of Godsvrugt , in plaets van dezelve te bevorderen, met hunne bedenkingen den gewenschten voortgang hinderen zouden. — De Eerwaerde van
Eyk zyne Leerreden niet geheel gefchreven , maar derzelver beloop alleen fchetswyze op 't papier gebragt hebben
ziet 'er tegen op om alles nu geheel uit te werken.-de,
En oordeelende dat zyn Vriend ook maer bovenal begeerig zal zyn, om te weten, hoe hy deze laetstgemelde byzonderheden uitgevoerd hebbe, bepaelt zich, om hem dat
gedeelte, zo veel by 't zich herinneren kan , woordlek toe
te laten komen. 's Mans onderrichtende en aenmoedigenie bedenkingen deswegens zyn welgegrond, en niet
een behoorlyken tiendrang voorgedragen. Ook zyn ze,
gelyk hy in 't flot van zynen Brief aen zynen Vriend
nagild, van een gunftigen invloed geweest.
„ Van den Predikpoel komende , zegt by , wierd ik
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„ door een Heer van Regeering, teflcns Onderling zijnde,
vriendelijk bedankt, met bijvoeging, dat zijn Ed. dacht ,
„ dat zulk een Leerrede van veel nut, ter bevordering
van 't oogmerk der Souvereine macht zou kunnen zijn;
„ waarmede de overige Meeren inftemden; en veele furgeren, die tegen dc wapening waren , hebben 'er zich
„ zo door laaten overreeden , dat dit werk, waartoe nog,, thans te vooren bij de Krijgsrad heiloten was , reeds
„ met veel ijver bij ons word doorgezet; en 't algemeen
„ verlangen is, dat ieder, op de best mogelijke wijze ,
„ de nodige Wapenen krijge. En waarlijk 't is te wen„ fcheiu , dat in deze, hier en alomme, eer dat oe eerffe
„ ijver verkoele, ípoedig mag worden voorzien."
Leerredenen van die natuur, ook, volgens de berichten
der Nieuwspapieren, op verfcheiden andere plaetzen door
brave Vaderlandlievende Leeraren in ons Vaderland gedaen, komen,, in den eerften opflag, wel enigzins vreemd
voor; doch een ieder, die de tegenwoordige geheid held
van ons Vaderland recht inziet, en deszelfs welzyn ter harte neemt, kan niet nalaten derzulker gedrag te billyken.
Te meer, daermen, als men 't ampt der Leeraren naer den
eisch kent, te wel, gelyk tie Eerwierde vas. Eyk aen zynen
Vriend fchryft, ., te wel weet , dat rechtaarte Leeraaren,
zo wel 't belang van 't lieve Vaderland , als dat der Ker„ ke , op het hart te draagen hebben : dat liet hun plicht
„ is, zo wel aan te dringen op liet onderhouden van wel
„ ingerichte menfchelijke als Goddelyke wetten."
,,

-

1-Jet zich yapenend Nederlm2d den zekerften weg voorgefleld,
om de IVapencn met voozfpocd te gebruiken , in ecnc Leerreden over i Sam. XIII. 12 :. Door T. v. EYK, Predikant te Mziiden. Te .flnmflerdamja, bij M. de Bruyn,
v18 t. In gr. octavo 32 bli?dz.
„

na liet doen der bovengemelde Leerreden, f rekkenK ortde oni
Nederlands Volk ter wvapeninge aen te moedivara Eyk deze Leerreden uitge-

gen, heeft de Eerwaerde
fproleen , wier in by zyne Toehoorders ten ernfiigf^e inboezemt, dat ze onder hunne wapening den Albellierder
der \Vaereld hebben te fnieken , om zynen zcgenryken byfraud, met aenwyzing der daer by vereischtc gemoedsgeftalte. Werken en bidden moet hier, gelyk in alle andere
um(fandigheden, daer we afh:tnglyke fchepzels zyn, die de
God-
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Godlyke hulp behoeven, en God gewoonlyk door midduet:
werkt , hand aen hand gaeu; des deze twee Leerredefiei i
zeer wel by elkander voegen. Zyn E,erwaerde geeft, in
deze tweede Leerreden, een oordeetkundig verflag van het
voorval, waerop in den tekst geoogd word; dat zyne duisterheid heeft; en welke by zo door zyne verklaring als bygevoegde aanmerkingen toelicht.

Jie^rinzelen der Heelkunde, door A. G. ItICFITER, H,. D
Iroogleeruar• in de Genees- esa Heelkunde te Gottingen,
enz. erzz. Uit het Hoogduitscli vertaald. Met Plccatetr.
Te Amjlerdam, by A. J, vauj Toll, 1784. In ár. Svo.
445 bl.
.

die met
de Hoogleernar
ail een Mae, als
V
recht onder de eer(Ie Meesters in de Kunst verdient
geplaatst te worden; die in alle de verfcliillende takken
RICnTER ,

der Ontleed- en Heelkunde om zo te ipreeken als te huis
is, en die zig in zyne Schriften reeds lange als een Man
van welverdiende belezenheid, en eigen ondervinding, by
de geleerde Waereld heeft gekentekend : van zulk een
Man, konde men zig met recht een uitmuntend Werk
over de :deelkunde belooven. En inderdaad , aan deeze
gegronde verwachting, heeft de Hoogleeraar beantwoord.
Zyne Beginzelen der Heelkunde bevatten de nieuwite
ontdekkingen en verbeteringen die men tot op onzen tyd
in deezen Tak der Weetenfchappen gemaakt heeft , en
het dierhalven geenfnts te verwonderen is, dat men in
Duitschland, dit Werk (waaraan men tot nog toe gebrek
had,) niet zeer veel graagte heeft ontfangen , en aan hetzelve den welverdienden lof toegekend. — Jonge Heelmeesters, die geene gelegenheid hebben zig met de vorderingen hunner Kunst bekend te manken, vinden daarin
Benen fchat van kundigheden : zy overzien daarin liet ge
Heelkunde, en zyn daardoor ontheft, van-helvdr
de moeite, om al het wetenswaardige, in hunne Kunst,
uit een groot aantal van Boeken , die zy zomtyds , uit gebrek aan Taalkunde, niet eens in tlaat zyn te lezen, by
een te verzamelen.
Dan, daar wy in ons Land reeds een zodanig Heel.
kundig Werk hebben, en de kundige VAN GESSCHER,
ten dezen opzichte, voor zyne Land- en Kunstgenooten
gezQrgd heeft, zo komt riet ons voor, dat de Vertaaling
vCwI
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an zulk een Werk , onder ons, minder noodzaaklyk ïs.

Wy willen hiermede geenfints de verdienflen van den kun
digen Vertaler zoeken te verkleinen, integendeel wy pryzen zynen yver voor de bevordering der edele 11eell unst,
en danken hem opentlyk voor deeze Nederduitfche Uitgap
ve.
Alleenlyk vreezen wy, dat jonge Heelmeesters,
voor Wien dit Werk eigentlyk gefchreven is, tegens de
kosten van zodanig een Werk zullen opzien , wanneer. zv
reeds het volledige Werk van. den Heer VAN CEsCUEtr
bezitten.
Wy kunnen echter niet voorby, een yder,
die belalig Ilelt in de bevordering der Heélkunst, dit voor
Werk van den 'Hoogleeraar RICHTER , ter nal.eezing-treflyk
en belludeering, aan te pryzen ; hun verzekerende , dat zy
daardoor hunne reeds verkregen kundigheden , aennierkeDit cel fe Deel bevat de
lyk , zullen vermeerderen.
algemeene Ziekten ,die, natnentl k, welke geene byzondere
zitplaats hebbeil, en aan alle doelen van 't ligchaaui ont.
haan kunnen: de onderwerpen, daarin voorkomende, zyn
in negen- en twintig byzondere Hoofdtlukken verdeeld. -In de volgende deelen zal de Hooeleeraar die Ziekte behandelen, welke altoos aan byzondere deelen eigen zyn.
Het gantiche Werk zal waarfchynelyk vier of 'yt` deelen,
van dezelfde grootte als dit eerlle , uitmaaken

\'itz uri} e Historie, of rsitvoerigc befcJii yving der Diere;i ,
i'le,wi,sa en il'Iisierc«Icn, 7•olgens het Semeuiflel v«n ^1esa
Heer LINN!Fos, niet iarzrruwlserI ige flfbeeldiragea. Dc; -de Deelt, vyfde Stuk. Te llnaflcr dam, by i. v. d. Burgh
en Zoon i78j. Behalveiz liet hoor,y'erk en den Bicidwwyher, 36o bladz. in gr. octavo.

pde befehouwing der Halve of onfneedbaare MetcrcOlen
, in 't voorige Stuk ten einde gebragt, volgt in het

tegenwoordige, waarmede dit Werk voltrokken wordt, ten
laatfie nog de overweeging van 't geen de eigenlyke Met r.'aJen, of de fn2eedbaare Aleterrlen, betreft; te wceten het Tin,
Lood, 2"zer, Koper, Zi/rer en Goud. Ieder deezer Metealen bcfchryft de Heer Hontiayn met alle naauwkeurighcid,
onder tone ontvouwing van de voornaamlle byzondenccdcn ,
welken daaromtrent in aanmerking komen. Zie íde'r ,
uit veele andere berigten, nopens de fcheiding derNIetaalen

uit hunne Ertfen , het verflag dat by ons geeft van die von
't I{oper,
,,P
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De manier, zegt by, om het Koper uit zyne Erts te
haaien , is in byzo;ndere Landen veríchillende; doch zulks
fchynt meest van den aart der Lrtfen, van de Stoffen , waarhi zy voorkomen, als ook van de Brandtlofl'en, en derzelver overvloed of fcihaarshcid, af te hangen. Wanneer de
Krtfen zeer ryk in Zwavel zyn, kan men het Koper, daar
bekomen, door ze eenige maaien te roosten, dan uit-uit
te bogen, en uit de Loog het Koper, door middel van
Yzer, neer te flooten. Men kan ook de Koper-Lrtfen
eerst zuiver fcheiden, dan tweehonderd tot driehonderd
Centner daarvan o p eersen Haard met flout aanfleeken,en,
dit verbrand zynde., de Klomp een handhreed dik, met
zeer klein gemaakte bevogtigde Erts, toedekken en weder
maten uitbranden; daarop vervolgens Water gietende eni
uit het zelve Vitriool kookende: 't welk, eenige reizen
herhaald zynde, eindelyk zeer zuiver Koper geeft.
„ Aan den Haarts gefchiedt het fmelten der Koper-Ertfen in eenen K.•om-Oven. Op den Onder-Haarts worden
gcmeénlyk tot dertig Centner Koper-Erst, zynde meest
Koperkies , welke driemaal is geroost, twaalf Centner
Knniest, (dat is allerley mocilyk fineltbaare Bergftofl'en,
daar gemeenlyk wat Koper-Erts mgefprengd is,) die een
geroost, agtticn Centner Slakken van Koper-Erts,-malis
en zes an Roostfinelten of ook Roostilakken by gedaan.
De Oven wordt met Steenkolen en Turf, half en half, ge.
vuld , en met veel voorzigtigheid geflookt, zettende liet
Vuur, door maatig blaazen met den Blaasbalg, aan. Den
eer(Ien "arbeid noemt men aan den Onder- Naarts Eist/me/
ten, nati den Opp er-Tlaarts Kiesfnelten.
„ Wordt de I^nau /cei , die van deeze eerde (melting
by fchyven afgenomen is; (welke fchyven als de Erts
arm in Koper is, dik zyn en zwart, als dezelve ryk in
Koper is, dun zyn, en zig afneemen laaten, eer zy zwart
worden ;) viermaal geroost, zo noemt men ze raacuwc
Roost, welke in denzelfden Oven gefinolten wordt, waar
wordt op dergelvke-inmedErtfl.DcOven
manier toegemaakt: men brengt op vierëntwintig Centiiers
raauwe Roostfleen twaal Centners Kniest, en, wanneer
de Roost zeer ligt fmelthaar is, nog wel meer in den
Oven , en neemt het zelfde in acht als by liet fmelten
van de raauwe Erts; maar hier is nog nicer voorzigtigheid
1loodig. Met het Steek-Yzer moet men dikwils de proef
noemen, hoe het met de fmelting ]laar: waiit het gloei
gedekt roet een dunne kortfteen, en wat-jenc'Kopris
-

dik-
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dikker korst van ílakken, welke men eerst weg mc^t neemeu, cri weder in den Oven werpen: drn (cn Stem,
terwyl by no; bruin gloeit, (.iliddc f er ;a en in i,auten
thallSpowj/ec;a genaamd ) doorbreeken, en hard wordende,
ok het Koper r;cnuw Roos koper genaamd, in Lautenthall
daal uit neélfien.
„ Wanneer de MidtdeiiI:een a tramaal in 't Roostvuur is
geweest, dan noemt tnell hem Popeiroost, en deeze wordt
weder, gelyk de raauwe Roost, doch gemeenlyk zonder
t yvocgzel of toedag, niet een helder Vuur gefinofren.
LIet Koper, dat van deezen arbeid komt, Koperroost - Kor genaamd, wordt gellooten , en de Steen driemaal ge
„ ;?,) 00st geheten,) even als de Koperroost, ver -rost,
dat daar van komt, neemt men-iTholten.HKgpc,
als
zeer
weinig
Zilver houdende. Zo handelt
1ÍQ rrri apes ,
men ook met de Stolfe, die aan den Oven groeit , Ovcnioeek genaamd, welke daar af geftooten, met Slakken van
Zilver- en Lood -_',rtfen gefmolten, insgeïyks Benig Koper, dat men Ovenbrerths K.o;zin, noemt, uitlevert.
„ Daar de I;rtfen van vcrfchillende hoedanigheid, rykheid cn fineltbaarheid zyn, worden niet voordeel de zwaar
niet .de ligt fineltbaare, de armen met de ryken te fatsen ge
Te Scholnitz in Opper-Hottgarie, en meesten -fmoltcn.
deels ook in de nabuurige Keizerlyke Erflanden, gcfchiedt
ne imelting in een Oven , welke den Krommen Oven nader komt dan den Iloogen Oven.. De Zool ftygt aldaar
naar den Voorhaard toe, en maakt een Ketel in den Oven:
liet fineerzel, daar men den Oven mede digt naakt, hefloat uit vyf deelen Kley en zeven deelen Kolen - Asfchc :
het wordt vast en zo hoog op den Zool getlooten, dat
liet tot onder de Vorm gaat, en derdhalf voet hoog op
den Zool Raat: als dan wordt liet ook en wel zo hoog op
den Voorhaard geliooten, det, wanneer van den Voorhàardfleen, tot onder den. Voormuur, een houtwaterpas gelegd
wordt, de Zool in den Voorhaard, onder den Voormuur,
een voet en zeven duim diep that. Aan beide zyden, onder den Voortnnur, Blaakt Iaen van liet Kley-fineerlel Rugen, ieder drie vierde n voet breed., laatende tusfchen bei
een Loop van vyf kwartier voet breedte, welke een-den
Voet buiten den Voorniucr uitloopt, en welke met hout
wordt toegedekt. ?en vuh eden Oven met Steenkolen en
Ertsen van veelerley foir't, laag op laag, zo dat in 't middeer een gat blvve. Nezi enftrYrnt genaamd, 't welk men
open houdt. Deeze vu ling met Kolen, als de eerfee verbrand(.

,

,
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brand zyn , herhaalende , en nieuwe Slakken, als ook
RaauwI.Ieen en andere Stoffen, daar by doende , Iiiat men
eiudelyk het gefmolten Koper uitloopgin, neemt de Slakken
en het gellolde Koper by i'cliyven af, befprengt het Koper
met wat water, en de Slakken worden, wanneer de Kopertegel ledig is, weder daar in gedaan , om eend nieuwe fuuelting te onderneemen (*).
„ Van deeze manieren hebben de meesten het gebrek,
dat , door het zo dikavils herhaalde Roosten , terwyl de
Ertfen en Koper[Ieenen elkander onmiddelyk naaken • buiten
noodzaake, zeer veel tyds en brandt olrc verfpild worden ,
en dat liet meer Werkvolk vereiseht; dat door deeze herhaalde onmiddelykc werking des Vuurs, inzonderheid op
Ertfen, die niet of maar weinig Yzerhoudende zyn , met
dc Zwavel en Rottekruid, welken men eigentl.yk liet oog
heeft te verdryven, noodwendig een groot deel Koper-merk
verhoren gaat en verbrandt; als ook dat, of fchoon het
Vuur een gedeelte van den Zwavel in de Erts verniele ,
nogthaus de brandbaare groudilof der gloeijende Kolen,
welke de Ertfen onmiddelbaar aanraakt, deszelfs Zuur wederotn te rug houdt, en dus dc geheele a^ iryving van den
Zwavel zeer belemmert.
„ Veel verkiezelyker is derhalven het gebruik , 't welk
te Bristol in Engeland omtrent de Ertí:en van Cornwall,
Devonshire en Noord Amerika, en , met eenige veranderingen , ook te Ordale en Kongsberg in Noorwegen gewoon lvk plaats heeft; zynde door JtISTC, met veel nadruk, uit
Vernuft en Ondervinding, den Hoog,duitfchen Smeltaren,
tot Kiezige Ertfen, aanbevolen. Aldaar gefchiedt liet,
naarnelyk, in een gewelfden Oven, welken men ook gebrmkt tot fineltiug der Lood -Ertfen. Men maakt dein Haard
in den Oven en den Onderhaard met Zeezand toe, maaktze
langzaam met Steenkolen heet; brengt de Koper-rtfen
geheel raauw, en tleg is iu brokjes als groote Nooten ge flagen, tot vier Centners op eenmaal, door het Gat . dat
boven in 't Gewelf is , daar binnen : flopt het gat aaniionds
weder toe, en Rookt met Steenkolen. Dit inzetten wordt
om de vier Uurgin herhaald, met byvoeging van cie Stukken, die van het Roostfnlelten gekomen zvn. De Slakken,
die dan voorkomen, haalt taco door het mondgat des
Ovens
(*) Hoe, door de Rotier - Slakken met Kolenftof te roosten,
daar uit goed Koper is te bekomen, ziet men Stockh. Yer!rand;
XKVIII, Tlt. p. 227.
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Ovens uit; den Steen of liet Raauwmetaal {bekt men
alle vier-en twintig Uuren af: dit Haat men klein; werpt
twintig Centners daarvan op eenmaal in den Oven; Fookt
agttien Uuren ágtereen al voort; íleekt dan den Onder.
haard open , en laat den íteen of geroosten íteen uit , dien
men dan ettelyke maaien finelt, tot dat by het Zwart-koper laat vallen. Dit (leekt -men, in langwerpige ílukken,
op den Zandhaard af, en dan zet men ze weder in den
Oven; en flookt zo lang, tot alle onzuiverheid weg, en
liet Koper gaar zy, 't welk dan op den Zandhaard afgeftoken en in Water gekorreld wordt.
„ Deeze Oven kan drie tot vier dagen, en met eenige
oplettendheid zes tot agt dagen, uithouden, eer men noodig heeft den bovenftcn Haard te vernieuwen , en in een
grooten Oven van dit flag haten zig , in drie tot vyf dagen, meer dan honderd Centners Koper-Erts doorzetten.
In dergelyke Ovens worden aldaar alle bewerkingen, vara
den aanvang, tot liet gaarmaaken des Kopers toe , ver
welke men, op andere •manieren , altoos-rigt,ohe
meer Ovens noodig heeft. De Koperfleen, die by den
eerften arbeid valt, wordt agt tot twaalf Uuren geroost
dan in vloeijing gebragt, nog eens op deeze manier doorgezet, als wanneer reeds Zrvast - Koper volgt, dat men eenige uures gefmolten houdt, de bovendryvende verflakte
foffe daar fchoon afhaalende, en dus in dien zelfden Oven
gaar dat is, ten gebruike bekwaam , maakt (*).
„ Dus ziet man dat het Koper zeer moeilyk uit zyne Erts
te haalen en. volkomen te zuiveren is. Ook bevat het
byna altoos nog eenig Yzer., en dat fchoone ,7'apanfe Koper, zo men wil, eenig Goud. Ik heb Monfters van deszelfs bereiding ontvangen , waar uit blykt , dat het zelve
ook ten minne vier fineltingen ondergaat. De Erts , zo als
die valt, gelykt zeer veel naar de gemeene geele Koper-Erts
van Engeland, Duitschland, Noorwegen en Sweeden. De
eerde f nciting daarvan levert den Raatni/lecn uit , die zeer
voos en poreus is, uit den rosfen ziende; de tweede, een
vastere Spoorteen , welke zwartachtig bruin is , en iets
Metaalachtigs vertoont, de derde het Zwart-koper, dat hel
klinkt, in platte lchyven; de vierde het Gaar - koper,-der
't welk
() Zie aangaande de nieuwe manier van Koper.(iihe1ren in
Noorwegen ingevoerd , de Stock- li. Verband. van 1771 of
XXXVIII Th. p. 2'z.
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welk zyne kleur heeft, en door de vyfde fmelting, eindelyk, tot die bekende hoogroode Kope;/1acven wordt ge
liet onderfcheid der Lrtfen maakt, als ik-bragt.—Do
gezegd heb, in doezen een aanmerkelyk verfchil."

't

jiefcliryving der Stad Leiden, uit de echte bewyzen opgefboord, zccccnaengefteld cn befchreevena door F. VAN N1Eins, en na deszelf overlyden vervolgd, net een IJyvoe,zel en nu nog nacider met een 1lr:nheingzel, en verfchea=
de Oorfpronglyke Stukken enz. vermeerderd en uitgegeven door XIr. D. VAN ALPHEN. Vetford met de 4Í
beeldzels der Voornaam/te Gebouwen enz:. Derde Deel.
Te Leiden ,by C. Heiligert en A. en J. Honkoop, i4.
.Beherlven het Iloor9yverk, enz. 379 blrcriz. in Folio.
-

den Jaere 1762 zagen we het Eer/le Deel dezer BefchryI nvinge,
uit de hand van den onvernloeiden van Miens (*),
te voorfchyn komen op eersen trant, welke de beminnaeren

der Oudheden en Gefchiedenisfen van Nederland in 't geineen, en van Leyden in 't byzonder, deed hopen, dat deze Man lang genoeg mogt leven en in Raat blyven , om zynen arbeid ten einde te brengen. Dan deze hope werd ver
wanneer de Heer van lllieris den 22tten October-ydel,
x 763 overleed ; doch we mogten ons tellens verheugen,
dat onze Landgenooten dit verlies vergoed vonden in den
arbeidzaemen geest van den kundigen Heer Mr. vin Alp/zen
welke niet alleen de uitgave van het Tweede Deel dezer 13efehryvinge behartigde, maer aen wier wy byna de
helft van dat Deel, als door den Overledenen niet verder
voltooid, te danken hadden, wanneer dit in den jaere 1770
let licht zag (t). En 't is aen dezen, in den dienst
der Regeeringe van Leyden grys geworden, en van alle ver
gelegenheden en bekwaamheden, zoo wel als van-eischt
den nodigen yver en vlyt ryklyk voorzienen Man, dat wy
nu dit Derde Deel geheel verfchuldigd zyn.
Het zelve bevat, in gevolge van te voren gedaene beloften, verfcheidene merkwaerdige Byvoegzels op het Derde
en de tien volgende Hoofditukken der bovengemelde Befchry,

(*) Zie Vadter1. Letteroef.Hide D. ifle St. bladz. 4 2 8-43 6 .
(t) Zie Neuive Vaderl. Letteroef. Vde D. Ifle St. bladz.
538—.342.
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fc1!ryvrnge, nevens een vry uitvoerig NoocTig 1\riabcrrcIzt,
waerin verfcheidene veranderingen nopens perluonen en za-

ken, tusfchen beide voorgevalien, verhaeld, Benige zaken
nader uitgewerkt en opgehelderd, en wyders, oenige alzins
:nuttige onderrichtingen gegeven worden. Ook ontdekken
we uit liet Voorbericht van den geleerden en Weledelen
Schryver, dat een Vierde Deel, behelzende gelykaertige
1;yvoegzelen op het i4dc en de drie volgende Hoofdukken der B^fchryvii^ge, reeds gedeeltlyk is afgedrukt, en
niet allen mogelyken 1poed zal voortgezet worden, waertoe wy wenlchen , dat dc goede God den reeds hoogbejaerden man in leven, in gezondheid, en zoo gunstige
omilandigheden fparen zal, als by zelve daertoe eerbie1iglyk van den Hcruel aflineekt.
yVat den byzonderen Inhoud van dit Derde Deel betreft; Na een kort Byvoe zcl, op liet derde IIoof`dIt der
Eefichryvinge, handelende van de Poorten aen en om de
Stad Leyden, volgt een zeer uitvoerig op het Vierde
J Ioofdituk, betreffende de St. Pieter en Paulus Kerk, of
Oudlïe der Lcydfche Kerken. Ilet zelve dient wel eerst
ter nadere, bevestiginge van liet verhael des lleeren vara
Mieris, nopens eenen zeer hoogen en aenzienlyken Toot
ren, welke deze Kerk wel eer verlierde, en die ,na omtrent
drie eeuwen gellaen te hebben, zeer onverwacht is neder
omgevallen; — doch het bevat téffens veelti-geflortn
byzouder heden , door oude Stukken en aentekeningen be1rachtigd, welke of deze Kerk zelve aengaen, of tot wier
meiding de befch.yviiu daer van gepaste aenleidini geeft.
Even zodanige vinden we in liet vo ?genie derde 1J, -eocgzel op het Vyfde i Ioofdlauk. over cic St. Pankaas ofElooglandíche Kerk, als de ecrlle van alle Kerken in de groote
Steden van Hollend , die verlieven is tot een ILanonikaele
Kerk ; wier Kanoniksdyën , Prebenden, Vicarien enz. uit
veele oude Stukken bewezen worden; terwyl wyders slit
I3yvoegzel befloten wordt niet eenige merkwaerdige Stukken
nopens hetbegraven zoo in die als ardere Kerken et, opde
Kerkhoven. Nadat de f-leer ven 1phien op dien zelfden trant
eenige gezegden van vri;a Miens, rakende de lieve T7,•oulre
of Marie -Kerk, nu de Wa el
se of Franfche Kerk, te
Leyden , en eenige oude voorrechten dier Berke in de bygeloovige tyden, met verfcheidene oude Stukken gefteefd
had in het vierde Byvoegzei, dienende ter aenvullinge vdn
liet Zesde IToof lil. der 13efchryvinge; --- geeft by in
de twee volgende Byvocgzcls op het zevende en agtfíe
I-loofd11 a
-

-
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Iloofdfiuk verfcheidene wetenswaerdige byzonderheden op
van de Nieuwe of Maerenkerk; van de ontwerpen
ter ítichtinge eener nieuwe Kerke in de Waerd, ter plaetfe, waer by nog heden een houten Loos tot den openbaeren Godsdienst gebruikt wordt ; — en wyders
van de gewezene Hoogduitf'che , en nog in (land gebleven, Engelfche Kerk. — Dit alles is doormengd met
een reeks van keurige eentekeningen op onderwerpen, tot
die Kerken behoorende, doch welke ook fomtyds aenleiding geven tot berichten en aenmerkingen van eenen anderen, doch daerom dikwyls niet min gewigtigen, aert.
Zulks ontmoet men vooral in dat gedeelte van het vyfde
Byvoegzel, 't welk handélt ovér de Bediening der Kerken
van den Openbrreren Godsdienst; waerin de weldenkende
en vryheidlievende Schryver zich één en andermael beroept op zyne overlezene waerdige Verhandeling over het
Rccltt der Overheden over Kerklyke Perfoonen en Zaken, in
't licht gegeven in het jaer 1756. Zeer omftandig en
naeuwkeurig, zoo w-el als onpartydig en heusch, zyn
wyders de berichten, welke de arbeidzaeme Man heeft
willen opfpeuren omtrent de Kerken en den toeflanel der
Gemeenten van verfcheidene Gezindheden in Leyden,
waertoe by het zevende I3yvoegzel, dienende ter aenvul=
linge van het negende Hoofdt. der Befchryvinge befteedr;
en wel eerst van die der Remonfiranten, dan van die der
Luterfche en hun Weeshuis, voorts van de Kerk en Hof.
jee der Doopsgezinden , — van de hier weleer geweest, doch nu met de Doopsgezinden vereenigd zynde
Collegianten , van de Kerken en Godshuizen
der Roomschgezinden in deze dagen ; beluiende met
de Kerk der Jolen , --- nadat by vooraf een bericht gegeven had van Bene, voor weinige jaeren te Leyden nog
in wezen zynde , doch tans verdwenen , Christelyke Verg a .
dering der Hebreen. Gaern zouden we dit naeuwkeurig
en lezenswaerdig bericht (lezer hergaderinge hebben uitgekozen, om den Lezer daer in Bene proeve te geven
van de behendig zich zelve gelyk blyvende Schryfwyze
van den Heer van 1lphen, en wy twyfelen niet, of het
zou veelen onzer Lezers fmaeklyk zyn , en nae de bron
zelve lokken; dan een ander gewigtiger onderwerp, rt
welk we gaern door ons maendfchrift verlevendigen wilden in de gedachten der zulken, die mogelyk gelegenheid
hebben, om eene verouderde doch zeer nuttige Infielling
wederom in land te brengen, trok onze aendacht ire-,
fter-

1 ESCI-IRYVINC DEP. STAD LEYDEN.

117

fteiker; immers, nadat de Weledele Schryver, in de overige vier Byvoegzeis op het tiende, elfde, twaelfde en dertiende Hoofdhuk der Befchryvinge, veele wetenswaerdige
byzonderheden en gewigtige bewysthukken had opgegeven
nopens de Kloosters, — Bagynhoven — en Kapellen,
--- de Gastbuizen, en — cindelyk het Weeshuis dezer
Stad — geeft hy in zyn Noodig Naabericht (zoo als we
zeiden) veele nadere onderrichtingen ter ophelderinge zyner vorige gezegden, en berichten van veranderingen in
fommige onderwerpen, waervan by verflag gedaen had,
federd voorgevallen; welke alle de groote, by uitftek groote, naeuwkeurigheid van den onvermoeiden grysaert toonen, doch te talryk zyn, om in ons kort beilek van Stuk
tot Stuk gemeld te worden.
Wy bepalen ons tot het geen we in dit NoorligNaabcricht
vinden nopens een Collegium Practicum, waer van de Heer
van Miens, onder de befchryving van liet Cecilie-Gasthuis, of Dolhuis , gcwaegd had. De Heer van Alphen had ,
in zyn Byvoegzel op het Twaelfde Floofdfluk , ook wel van
dit Gasthuis en deszelfs hoofdoogmerk in de inrichting,
maer niet rechtftreeks van dit Collegium Medico - P1•acticwn
gefproken; waerom hy, daer toe in .ftaet gefteld zynde,
hieromtrent te uitvoeriger is in het Nabericht. Fly meldt
ons , dat het zelve, reeds in den jaere 1636 ingefteld zynde, waerfchyulykst tusfchen de jaeren 1673 en 1689, (want
liet juiste tydvak is hem niet bekend geworden) naer den
fcllranderen en doorzichtigen raed van den wydvermaerden
Profestor Lucas Schacht, in eene betere fchikking gebracht
is door de Curateuren van Hollands Hoogefchool en Burgemeesteren van Leyden, met gemeen overleg der Heeren
Meesteren en Regenten der Vereenigde St. Cecilie en St.
Katarine Gasthuizen. Deze nieu w e inrichting was
voornaetnlyk te danken aen den Heere Ilieronimus van iievernihzgk, Heer van oud Teylingen, Raed, Schepen en
Burgemeester der Stad Gonda, en ten dien tyde één der
Curateuren van 's Lands Univerfiteit; van wiens groote
verdienflen by het Vaderland we ook by deze gelegenheid
een breed verflag ontmoeten "; maer tellens zien, dat noch
deze Heer, noch de [lraksgemelde raedgevende Hoogleeraer
L. Schaqat, dit werk tot deszelfs volkomen beflag hebben
mogen brengen; daer de eerre in het jaer í68g de andere in
1690 is overleden.
Evenwel fchynt deze nieuwe inrichting, al fpoedig ra
bet genomen befluit, plaets gegrepen en Itand gehouden te
heb.
H3
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hebben. „ Dus toch vindt men (zegt de lieer van J1pIicn)
dat in den jaere 1704 de zeer berbemde en alom vermaeruie
Profesforen God edus Bidloo en Fr•edericus Decker, als
daartoe door de Heeren Curatcurcn en Burgemeesteren benoemd, zich ten dien einde alle dagen, uitgezonderd den
zondag , hebben verledigd, om , in dit Gasthuis, de daer gebracht zynde zieken te bezoeken, en aldaer hunne Leerlingen of Studenten te onderwyzen in de kennis der ziekten,
haere oorzaken en genezing, op dat de zelve dus mogten
worden gebracht tot het beefenen der Practyk. Ook openden zy, in alle zoodanige gelegenheden, in de welke zy
zulks nuttig oordeelden, en meenden tot duidlyker en beter
onderwys der Studenten te konnen ftrekken, de lichaemen
der in dat huis overledene Perfoonen voor de Studenten;
om de oorzaken der ziekten naetefpooren, en dus (zoo veel
mogelyk) ten klaer(}en alles open te leggen en aen te wyzen."
Na dat de Heer van Alp lien hier op gemeld had, dat de
twee evengemelde Hoogleeraeren in dezen post, na hun
overlyden, werden opgevolgd door den grooten Herkaan
Boeuluseve, en den vcrmaerden Herman Oosterdyk Sc luie lit,
geeft hy wyders een bericht der Zaelen, in het gemelde
Gasthuis tot dit einde gefchikt, als ook van de wyze van
bediening der zieken, en de getuigfchriften, welke de zie
nodig hadden, om in dit huis te worden ingenomen.-ken
Voorts weidt hy , naer verdienften, uit in den lof van deze
nutte inftelling; en te gelyk, als in 't voorbygaen in eene
aentekening, over den roem der Hollandfche Univeriteit
in die tyden, toen men aldaer, nevens andere zeer geleerde
mannen, deze boven allen lof verhevene Hoogleeraeren
mogt ontmoeten: ,Joannes Jacobu,e Vitriarius; Ilernrznus
Boerlaraeve; IIermusneus Oosterdyk Schacizt; Bernhardus Sigfried 111binus; Petrus Burznisnnus; Guiliëlmus Jacobus 's
Gr avefvnde, en 1llbertus Sclauitcas. Dan wy konnen hier
in , zoo min als in de befchryving der wyze, waerop de
Heeren Boerhaeve en Oosterdyk Schacht den post in dit
Gasthuis veele jaeren met zeer veel nut waernamen, den
Schryver niet wel volgen; wy pryzen dit ondertusfchen ter
ern(iige lezinge aen by allen , dien bet heil der menfchen
en vooral ook de zorg voor arme zieken en elendigen, ter
harte gaen.
Men vindt hier wyders gemeld, dat, na het overlyden
van den grooten Boerhaeve , in den jaere X738 , de Hnol geleerde Heer 4drianasss van Royën, en na dat van 0o.rtcnAk
-
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-hacJ?t in den jacre 1744, de IJooggcleerde heer Hierotijmiss David Gaubius tot Pr'ofesJ res Collegii Medico-Praclici werden benoemd; - als mede, hoc 'er in de
jaerlylziche Ordo Lectionesm Ptsblicarurn fcderd aangekondigd werd, dat beide gemelde Heeren van Royen en Canbids te faemen , en, federd liet overlyden van den eert en
in 1779, laetsgemelde I Jeer alleen , in dit Gasthuis , deze
openbaere oefeningen in de Medicynfche Practyk zouden
houden. Doch tevens worden we hier, tot ons leedwezen onderrigt „ dat 'er ondertusfchen op dit Gasthuis ,
geese de minne voetflappen zyn te ontdekken, dat 'er,
ooit of ooit, na het overlyden van den beroemden Profesfor Herhaan Oosterdyk Schacht, eenige openbacre of byzondere lesfen, volgens de voorgemelde Inflelling, zyn
gegeven geworden."
Ook is deze Academifche Bekendmaking, na het overlyden van den Heer Gaubuis, op den loden November
1740, opgehouden; en hier uit beluit onze Schrvver, dat
die Posten door de Meeren Curateuren en Burgemeesteren,
onvervuld zyn gelaten. Ook is de geheele inrichting zoo
zeer vervallen, dat 'er, na het overlyden van den hIeere
Oosterdyk Sc/inc/it, ílechts twee zieken in de Mans- en idne in de Vrouwen - Zieken - tael; en na den galen May
1745 ,voltrekt geene Zieken, in een dier Zaden gebracht
zyn. „ Schoon (zegt de Heer van fllplten) door den
Heer Rentmeester van 's Lands Univerfiteit als nog jeerlvks, zoo aen dit Gasthuis als anderzins, worden uit rekeerd zoodanige gelden, als toen dit alles in die vorige
arde was, en van welke de Heer van Miens in de befchryving van dit Gasthuis ook gewag heeft gemaekt."
„ Hoe is het helaes! te beklagen (dus gast ranze Schryver voort) dat zulk eerre heerlyke Infielling, die in allen
opzichte tot heil van het inenschdom moest gedyen, en
aen haer oogmerk ook alzins beantwoordde , op die wyze
is te niet gegaen ; en eene zoo wel gefchikte behandeling
der arme Zieken door verzuim verwaerloosd geworden;
en tevens eene zoo verftandiglyk ingerichte Leerwyzc,
welke, terwyl zy hand hield, vooral in haeren laetflen
tyd, door den gefladigen yver dier meergemelde groote
mannen , Boerhaeve en Oosterdyk Schiaclat, tot den hoog
roem van Holland's wydvertnaerde Hoogefchool firek--Iten
te; en welke fleeds in liet algemeen, niet alleen voor alle
de toen levende menfchen, maer ook zelfs voor hunne
Nakomelingen, van de aliererootfle nuttigheid werd geoorH4
dicl l
-
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deeld en ook bevonden te zyn, — zoo jammerlyk is
verloren geraekt !"
De Heer van fllphen erkent wyders, dat de oprichting
van een Algemeen Ilospilaael, in dezen opzichte, van ecu
nog wyd uitgeftrekter nut zoude konnen zyn, ook voor
den roem dezer Univerfiteit; en gist, dat het vestigen
daer van in het oogmerk van den grooten Staetsman Beverningk begrepen, altans nog onlangs het heilzaem oogmerk was van den nooit genoeg volprezen Heer Mi. 7o
11(112 Hop, nadat die op den 2.8iten November 1772, tot
Curator der Leydfche Hoogefchoole was aangefteld. Dan
daer deze yverige voorftander van een Algemeen Hospituel
zoo wel als van eene 4enzienlyker Boekzeucl, wel dra door
den dood werd weggerukt, en daer men zoo een AlgeWen Hospit<uel tot nog toe te vergeefsch verwacht „ zoo
was liet maer te wenfchen (vervolgt onze Schryver,)
dat dit hier voorgenoemde Collegium Medico- Practicum
op diep voet, als in de vorige dagen, mogt herleven!
Dit toch mogt men aanmerken als een klein Hospitael,
hoedanig het zelfde Gasthuis ook, in gevolge van zyne
eerfle flichting en inrichting (gelyk de Heeren Oilers, van
Leeuwen , en van Mieuuis getuigen) altyd is geweest. -Het is immers, naer het oordeel van alle verllandigen ,
beter iets, dat wel inderdaed klein is, maer, wel in acht
genomen wordende, een algemeen en uitgebreid nut aen.
brengt, te bezitten, dan alles te misfen, en van alle middelen , welken uleu kent, en bekent als voor het menschdom algemeen heilzaem , vollIrektlyk verfloken te zyn.
Om nu deze vert orveue Inllelling wederom, als uit den
dood , te doen verryzen , hangt alleen af van den veel
vermogenden wil der Heeren Curateuren en hunne Mede Amptgenooten Burgemeestcren der Stad Leyden, wier te
faemen liet opperfile hefuur der Academifche zaeken, door
onzen hoogen, geëerbiedigden en onafhanglyken Souverain, de vrye Staeten van Holland en Westfriesland, is
aenbevolen en de welke, wanneer. zy het goedvinden,
deze verouderde Intlelling,konnen vernieuwen, en als dan
ook door een goed toeverzicht, hoedaenig zy best geraden zullen vinden , tevens zorgen , dat dezelve, hernieuwd zynde, niet fleciits met Bene ydele praelvertooning in de Orde Lectionurn 1lcademicarum worde aengekondigd, maer dat dezelve geltadiglyk worde onderhoude op die zelfde wyze, als zulks in vroegere tyden is in
gebruik geweest, en ook- in die voorgemelde gelukkige.
cIa^
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dagen door de twee groote Academifche Lichten Boei1:acvc en Ooeriiyk Schaacht, is waergenowen; op dat dus
de dacrtoe uitgegeven wordende penningen niet nutteloos
veripild worden.
„ Doch dit is het werk van dat hoogaenzienlyk Collegie, en dus fcheide ik hier van af roet mynen oprechten
wensch, dat deze onze Hollandfche, alhier te Leyden gedichte, Univerfiteit uleeds in bloei en aenzien meêr en
me@r mooge toenemen, zoo dat zy boven alle andere Academiën, wacr ter wereld ook gevestigd, uitmunte als een
zeer vruchtbaere appelboom boven alle de booroen, die in
de wildernisfen wssiën, en haeren luister, zoo wegens de
geenen, die aldaer leeren, als wegens de geenen, die aldaer geleerd worden, zonder ophouden mooge geduuren,
tot dat 'er geen tyd meer en zy !"
Met dezen wensch, vooral met betrekking tot de flichtrog van een Algemeen Hospitael , zal zich ieder recht ge
Nederlander gaern vereenigen; en wy durven ons-aert
vleiën, dat de tans levende Hoogleeraeren in de Gcnce;kunde te Leyden denzelven gaern zouden vervuld zien.
Altins ons is van goeder hand bericht, (lat de Hooggeleerde Heer Floris ,.acobus Voltelen, het ordinaris Profesforaet
in de Medicynen en Chemie in het verleden jaer aenvacrdcnde, met eene Oratie de Optimo Medico, in zync aenfpraek aen de in de Medicynfche Faculteit fludeerende
Jongelingen, dezelve op het ernstigst aenmaende, om
naertlig gebruik te maken van de middelen, welke hun
door de goede zorg van Heeren Carateuren en Burgemeesteren werden verfchaft ter voortzettinge hunner Studie;
— maer zich, by die gelegenheid, in het flot zyner Redenvoering beklaegde, dat onder alle deze middelen nog
éjn zeer noodzaeltlyk ja ten hoogften nodig en byna onontbeerlyk middel ontbrak, namelyk een Nofocomirtm 11Íe,
rlico-P: a Sicwn, 't welk men altans hier niet oogt vinden.
Wacrom zyn Hooggel., zo uit zyn eigen naem, als uit dien
der Studeerende Jongelingíchap, de Hoeren Carateuren en
Burgemeesteren verzocht en bad, dat dit zo nodige Nofocomniurz J11edico-Piwaicuna alhier mogte worden heri}eld!
-- Zulks was te meer te weníchen, omdat dan die
geese, welke zich niet eenigen roem en nut in de Genees-,
of Heelkunde wenfchen te oefenen, niet meer genoodzaekt
zouden zyn, de in andere Landen opgerichte openbaere
I;Iospitaelen op te zoeken, om dus tot Bene lleilzaeme beII 5
oe,
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oefening hunner Theoretifehe Kundigheden te worden opgeleid.
Daer ons nu tot ons leedwezen bericht is, dat de ge
Hooggeleerde Heer niet heeft konnen goedvinden ,-meld
deze zyne Inaugurale Oratie door den druk gemeen te
maken, hebben we te meer nuttig geacht, deze aenípooring, welke zoo ligtlyk het geheugen der Toehoorders
zou ontfnappen, by deze gelegenheid algemeen bekend te
maken.
Tafereel der .dlge;ncene Gefcliiedenis/en van de Vereenigdc
Nederlanden, gevolgd naar 't Fransclt van den Heere
A. Rf. CERISIER, VII deels Eerflc Stuk. Te Utrecht, by
B. Wild , 296 bl. in gr. 8vo.
men onvermoeid voortvaart om dit Vaderlandsch
Terwyl
Gefchiedkundig Werk den Nederduitfchen Leezer me;

de te deelen , en 't zelve, grootlyks verbeterd, door den
Navolger hun ter hand te fl ellen, kunnen wy niet afzyn,
van , in de aankondiging, dat zelfde fpoor te volgen, en
fchoon reeds vry algemeen bekend en goedgekeurd, by
aanhoudenheid, 't zelve aan te pryzen.
Dit VIIde Deels Eerlte Stuk bevat Twee Boeken in vier
Tydperken verdeeld. -- Het Eerfee Tydperk handelt
van den Theeden Oorlog met Engeland, in welken de Nederlundfche Vloot, onder DE RUITER en DE wiT zo heer
zegen bevogten , die door den Bredafchen Vrede ge -lyken
-eindg,va
liet Eeuwig Edict gevolgd werd.
Het Tweede Tydperk fchetst ons het Drievoudig Verbond
met de gevolgen daarvan , en den Breda/dien Vrede. —
Hlet Derde Tydperk beíchryít ons in 't breede dc Onlusten
ter gelegenheid van liet Drievoudig Verbond onti}aan, en
handelt over het begin des eerfien Oorlogs met Frankr yk,
en van den derden met Engeland.
Het Vierde ortvnuwt ons die beide Oorlogen, als mede den Inval der
Franfchen en Enge/hen.
Hachlyke Tydperken
voor het Gemenebest ! Door binnelandfche oneenigheden
veel verflimmerd , en bykans onherilelbaar geworden.
Met het vermeerderen der jaaren van Prins WiLLEnr 111
groeide de zugt der voorflanderen van zyn Huis aan, om
hem in Eere en Vaardigheden te bevorderen : de openbaare onlusten en heimlyke kniperyen te werk gefield om
dien Vorst de posten zyner voorvaderen te doen beIdee-
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kleeden , maakte de thans heerfcllende Staatfche Party behoedzaam ; zy oordeelde niet te veel zorge te kannen dlraa,
gen om die oogmerken te doen mislukken. Naa veel beraads , werd bellooten den Prins tot een Kind van Staat
aan te neenien, en dat Holland de zorg over zyne opvoedinge zou draagen: met het blykbaar oogmerk om hem de
reeds ingezoogene Evgelschgezindheid af te leeres. De
Staaten van Holland gaven den Vorst Toezienders en Onderwyzers op welken zy af konden, en verwyderden van
zyn Perfoon, hoe zeer dit den Jongen Vorst fmertte, allen die verdagt waren van Enaelrcllgezindheicl. De Raad
penfionaris nE WITT bevondt zich onder de benoemden
tot 't Prinfen Opvoeding, en vervoegde zich, ten blyke hoe
zeer hem het welweezen van Prins WILLEM ter harte ging,
dikmaals, verfcheide uurex, by hem om lesfen in de Staat
te gecven , íchoon by, van den anderen kant, niet-kunde
verzuimde alles aan te wenden tot het verwylen van liet
tydperk, waarin de Jonge Prins gebruik van deeze lesfen
zou kunnen manken. Dit gedrag verwekte gemor; doch
men ging het te keer met te beweeren , dat het geese
groote flaatkunde was, den Prins tot eenige Waardigheden te verheffen, eer met zich ten vollen verzekerd kon
houden , dat by de Enac Jclie Grondieginzels , hem ingedrukt, geheel ontleerd hadt ; en- hier toe was tyd noodig.
De iuichiklyl:heid en ondercverpelykheid, welke de Prins
betoonde voor DE WITT en de Staaten, deeden toen reeds
een oordeel over zyn Character vellen , 't welk de tyd bewaarheid heeft. „ De Prins" zeide D'ESTRADES, „ heeft
verpand, en by zal verdien(len krygen. Fly weet fchoon
„ te veinzen , en verzuimt niets om zyne oogmerken te
„ bereiken (*)."
„ Alle deeze beraamingen, vervolgt onze Gefchïedfchryver, (op dat ivy, voor tegenwoordig 'er niets anders dan
het berigt der Ontwerpen en liet Lot van BUAT uit overneemen,) doofden het yvervuur der Voorftanderen van
het Huis van Orauzje niet uit. De zaak van den ongelukkigen BOAT firekke hier van ten fchriklyken voorbeelde.
Hy was voorheen Paadje by den Jongen Vorst geweest,
en nog in dienst des Prinfen; doch zints de lantfle verandering in diens Hofhouding, nevens anderen,ontflaagen.
Dit trof hein gevoelig, zyne driftige aart maakte, dat by
in
(*') AtTZrv1A , Vde D. hl. 787. Men;. de Henry Charl. de
ia Tremoulles Prince de Tarente, p. 275.
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in Deugden en Gebreken tot uiterlien liep. Menfchen van
die getteltenisfe zyn veel gefchikter om ontwerpen te
fneeden dan uit te voeren. De Raadpenflonaris DE WITT,
weetende dat de Engelfchen in Holland geheime Briefwisfeling hielden, hadt het oog Op BOAT geilaagen, om
het geheim te ontdekken. BOAT, die niet verdagt kon
zyn by de Party van het Huis van Oranje, was in geheime ver[landhouding met GABRIëL siLVius, voorheen in
dienst der Koniuglyke Princesfe , en thans zich in Enge
onthoudende. De Graaf van ARLINGTON, Gehein_--land
fchryver van Staat aan het Engelfchc Hof, deelde in deezen handel, en liet blykt , uit de brieven van deezen Staats
dat by niets minder ten oogmerke hadt dan dit-dienar,
Gemeenebest aan Engeland te onderwerpen, door het
Huis van Oranje te verheffen op de puinhoopen der Te
-genparty().
„ De Heer van BUAT , zeer ingenomen met het denkbeeld,
dat by het vertrouwen der beide Partyen gewonnen hadt,
bedagt niet, hoe gevaarlyk het was zulk een post te bekleeden. Hy begoot ten voordeele van den Prins te werken , en trade in eene ernilige briefwisfeling roet ARLINGTON.
Om DE WITT te beter te misleiden toonde hy hem de brieven deezes Staatsdienaars zo wel als die van SILVIUS. In
't einde werd hy het hoofd eens Aanhangs, geheel aan de
belangen van het Huis van Oranje gehegt. Deeze konitenary zou langen tyd hebben kunnen diaaren , hadt zyne voor
geevenaard. Op zekeren dag ,te ruim-zigthedynvr
gedronken hebbende, was hy los genoeg, om , eenige brieven aan DE WITT ter hand (tellende , 'er een van SILVIUS Onder te laaten, dien 't zyn belang was te verbergen. Boven
denzelven houdt Pour vous m,nie Foor uzelven. 'Er
werd in gefprooken van Vrienden in Holland, die arbeid
om eene bezending na ,dageland te bevorderen. Van-den
Steden geneigd tot eenen goeden Vrede, die zich onderling
moesten verbinden, en een moedig beffuit neemen om denzelven te bevorderen. Zo ras dit gefchied ware, vermeldde de brief wyders, zou men zich in Engeland nader openen, en middelen aan de hand geeven, waar door de toele, hem bekend, zou kunnen veredeld worden. Ook zou
het geen hy hier in deedt geheim blyven; niet twyfelende,
of men zou, langs deezen weg, de zaaken brengen waar
alen ze hebben wilde. BuAT ontdekte zyn mistlag
niet
() D'LSTRADES , IV. p. 420. LuDL. Men,. 111. p. I 8.
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:ziet voor by weder t'huis was. In flede van zien , door
een fclhielyke vlugt te bergen, had by de onvoorzigtigheid
om weder na den Raadpenlionaris te keeren. fly voedt herai
in zyne kamer, en zou zich, door ; eweld , den brief hebben kunnen doen geeven in een huis , waar in niet meer
clan drie of vier Dienstbooden waren ; doch de moed ontzonk hem (s).
„ Dr, WITT doezen Brief vnl verbaasdheid geleezen heb
dier. , zonder uitfiel , in de Vergaderheg der-bend,ragt
Staatcn van Ilol/a;id. BuAT werd tertlond gegreepep en
vastgezet. Men befloeg alle de Papieren ten zynen huize.
Dezelve doorzoekende , vondt men de kladde van een Brief
aan den Graaf van ARLINGTON gefchreeven , ten tyde van
het fterk woelen in den Ho;'g, om den Prins van Or.vrje
tot Capitein Generaal , of ten mintien tot Generaal der
Ruiterye , te doen verkiezen ; deeze vertimmerde zync zaak
grootlyks; en geen wonder, de Brief was van doezen inhoud : „ Mly hebben reeds Bene groote Party gemaakt
„ die voor den Vrede is , en gevolglylt voor riynen Klei„ nen Meestera. Zy overtreft verre de andere Party, die,
tot hier toe , de regeering in handen gehad heeft: wes,, halven de Koning niet twyfelen moet, of myn i\iees,, ter zal boven dryven. -- De verklaari ogen , die
„ SILV US en ik gedaan hebben van 's honings opr-egte
„ gezindheid tot den Vrede , hebben de harten van alle
;, cerlyke luiden gewonnen. Ik geef u te bedenken, in
„ welken goeden Haat zync Majetleit en myn Kleine Mees„ ter hier zyn zullen , wanneer de Vrede zal gemaakt
„ zyn; ja ik zeg u andermaal ,(lat by de grootf'e Koning
van de Wereld zyn z21. -- Maar, zo die eerlyke
„ Luiden vinden , dat men koeler wordt om den Vrede
„ te manken , zullen zy hun Vaderland étnpaariglyk en
y , uit al hun vermogen verdeedigen , in den uiterften nood
,, mynen Kleinen Meester gewisfelyk wegjaagen, en zich
„ werpen in de armen van Frenkryk. Ik hen zeer
„ verzekerd, dat het geluk van mynen Meester afhangt,
„ van het goed verfland tusfchen den Koning en de eer„ tyke Luiden alhier, die voor den Vrede zyn , ' t welk
„ my gedrongen heeft, om myne ]aatlle Brievenin'tvuur
„ te werpen; want, zo ik ze den welmeenenden vertoond
„ hadt , zouden zy allen veranderd zyn. — Ik bezweer
„u
O DE WITT grieven, IIde T). bl. 336. 2t. 3o5. AiTza.
stn, V Deel. bl. 839. D'zSTRADES. IV. p. 430.
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„ u dan , dat gy den Koning verzekert , dat myn Mees.
„ ter te eenemaal bedorve n is , zo hy geel4 Vrede

„

maakt

(*) "

„ Het ontdekken van zulk een Brief vermeerderde; die ver
een tyd van onrust en gisting der gemoederen.-moednsi
Veel werd 'er 1)ygebragt om BW T te verontichuldige n. De
Staaten van Zeeland ipraken zeer ten zynen voordeele.
Zy beweerden dat de Compagnie Paarden, over welke by
Ritweester was, te hunner betaalinge llundt, en dat hy, te
Bergen. op Zoom t'huis hoorende , zyne zaak alle de Gewesten raakte, en althans niet door het Hof in den Il age behoorde beoordeeld te worden ; dat , in dc uitdrdklingen
zelfs , die het misdaadigst klonken , de oogmerken om den
Vrede te bevorderen doorftraalden. Het Hof fcheen ook
te neigen, om het misdryf van den zagtften kant in te zien,
en de ftra{fe tot eerre uitbanning te bepaalen. De Keurvorst van J3ranadenbwg liet ten beste van den Gevangenen
fpreeken. BUAT bekende niets gedaan te hebben dan met
kennis van verfcheide Regenten , onder anderen Jo.N KIE
Gecommitteerden Raad wegens Rotter•dem; en EWOUD-VIT,
VAN nett HORST, eertyds die zelfde waardigheid van wegen
diezelfde Stad bekleedende, maar toen gezeten in denRaad
van Staat. Deeze beiden maakten zich weg, en vergrootten
hier door het vermoeden tot bezwaar des Gevangenen.
„ De Staaten van- Holland drongen 'er op aan, dat BUAT
naar de Placaaten van den Lande behoorde gefi:raft te worden ; beweerende , dat het geenen byzonderen Perms ion
voegde in maatregelen te treeden , ftrekkende tot verandering der tegenwoordige Regeeringe ; men voegde 'er
nevens , dat het voor eengin FrY,nsclrman onverfchoonelyk was Vrede te willen maaleen , zonder kennis van
den Koning, wiens gebooren Onderdaan by was. LoDEWYK de XIV zelve vondt zich gehoond, dat een Edel
belang eens vreemden Vort{ en hoo--manzysRk,het
ger ftelde, dan dat zyns Vaderlands. De Graaf d'nsTRADLS drong fterk op de veroordeeling des Gevangenen.
BUAT werd veroordeeld om op 't Schavot onthalsd te
worden: dewyl hy ongeoorlofde Briefwisfeling met den
vyand gehouden hadt. I-Iet verzoek des Keurvorflen van
Br•an.denburg om genade, of verzagting van ftraf e, vondt
geen ingang. BUAT werd onthoofd. Tot het laaide ongenblik beweerde hy, dat hy onfchuldig ftierf, en nimmer
iets
bi.
8^{o.
(*j Refol. IIol i666, bl. 9i. 98. AITzezlA, Vdc D.
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iets anders dan 's Lands welvaart gezogt hadt. Zyn gehouden gedrag, wanneer by zyn doodvonnis hoorde,
toont, dat zy, die den dood braveeren, wanneer dezelve
hun, te midden des gevegts, verwardlyk voor den geest
komt, dien op 't fchavot niet altoos manlyk onder de oogen
zien. De Graaf DE cvicE verzekert , dat, indien .BtIAT
bedflard gebleevcn ware, om het Volk te onderrigten, dat
by als een flagtoffer. van den haat der Partyen fneuvelde,
dewyl by een einde hadt zoeken te maaken aan eenen zwaar
Oorlog, de menigte het beftaan zou hebben,. om-druken
hem van Beuls handen te verloslèn. Zeker gaat het, dat
deeze Straf- oefening veel gemors veroorzaakte. Het Volk
betuigde, dat liet bloed deezes Menfchen op den kop zou
nederdaalen der geenen , die hein aan hunne byzondere gevoeligheid opofferden. De Staaten van Zeeland leverden
een fcherp Vertoog in tegen de Staaten'van Holland, hun
verwytende , dat zy het gezag der Regeeringe aan zich
trokken, en het hoog bewind zogten te voeren over de andere Gewesten; dat BOAT geftraft was over iets , 't geen
men te vooren goedgevonden hadt te beloonen. LODEWYK
DE X[V, in tegendeel , beklaagde zich , dat de misdaad
van MajeIleitfchennis in het Vonnis niet was uitgedrukt.
Deeze hadt men agterwege gelaaten om de goederen des
Veroordeelden niet verbeurd te verklaaren , en ze zyner Weduwe te laatgin behouden. De vonnisten over KIEvir en
VAN DER HORST uitgefprooken, als mede over anderen, die
deel gehad hadden in den bedekten Handel met den Vyand , 1luitteir. dit kwa.•íd te eenemaal (*)".
-

(t) DE WITT, Brieven, Ilde D. b1. 329. A;TZEMA, Vde D.
bl. 841-846. DE cvrcn, p. 282. ESTRADES, IV.. p. 430.
553. 633.

Proeve van Taal - en Diclrtkwide, voorgefield door n. iitTYI)ECOPDR. Tweede Uitgave door r~ VtN LEI.YVELD.' Alct
byvoegzcls esa vermeerderingen van den Schrywer, en
eeuige aanteekeninger van den Uiigee er . Tweede. Deel,.
Te Leyden, by A. en J. Honkoog, i784. In gr. oct.
59t bladz.
vernieuwde, ey
N
a het geen wy, nopens het nut deezerleerryke
Ngrootlyks
\Véïlr,
vermeerderde uitgave van dit
voor
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voor eenigen tyd gezegd hebben (*), zal het niet noodig zyn daarop weder taan te blyven: genoeg zy het
ten dien opzichte te zeggen, dat dit tweede Deel, op
dezelfde wyze uitgevoerd, den Taal en Dichtkundigen
Liefhebberetl het zelfde nut verleent. Wel byzonder doet
de Heer van Lelyveld hun hier een uitfieekenden dienst
met aan 't einde van dit tweede Deel te voegen zyne
welwikkende berigten, wegens cie Frankduifche P r phra, s in Canticurn Canticorum van w.LLLERAMUS, mits
aangaande PANCI.ATIUS CASTRICOMIUS, den Ne--gaders
derduitfchen Vertaaler en Schryver der Latynfche aantekeningen, in de uitgave van MERULA, I-4igd. Baiay. 1593.
Een vlytig onderzoek heeft den Heer van Lelyveld in ftaat getfeld, om ons den geleerden Pancratius
nader bekend te maaken, en tevens op goeden grond te
verzekeren, dat hy den Willerasnus , dien by van 2Weerhout gekreegen had, in 't Nederduitsch vertaald, en• de
Latyniehe aantekeningen op denzelven gefchreeven heeft.
Wyders levert hy ons hier eene verdeeding der uitgave
van den Willerarnus, door Merida, tegen eenige Hoog
aan te toonen, dat het.Leydfche-duitfcheSryvs,o
Handfchrift, waarmede de uitgave van Merida na genoeg
overeenkomt, boven het Weener en het. Breslatifche Handrchrift te fchatten zy. Tevens behelst dit toegevoegde Stuk
etlyke nadere berigten, raakende LVilleramus zelven; en in
de daar nevensgaande aantekeningen komen nog verfeheidetl
byzonderheden voor, die ter ophelderinge onzer Lettergefchiedenisfe ftrel ken; waar onder die raakende Meerbout,
en onzen oudflen Vaderlandfchen Chronyk, (by misvatting
dien van Meerhout als Schryver, daar by 'ef flegts de bezitter van geweest was, geheeten,) bovenal opmerking vorderen.
Voorts behelzen de aantekeningen op en vermeerderingen
by den Tekst van den Heer Huydecoper in dit tweede Deel,
even als in 't voorige , een aantal var leetryke aarmerkingen, die ter ophelderinge veeler byzonderheden -in't LetterTaal- en Dichtkundige dienen. Onder verféheiden anderen,
om 'er eenigen van te noemen, vind men hier een verflag
van de twee Handfchriften van den 1-ymbybel van , aeob
van Maerlant door den Heer Huydecoper gebruikt. Ver
een affchrift van een gedeelte van een oud Liedeken op-der
Graaf Floris en Gerard van 17el/en., gevonden op een fchutblad
(*) Zie Alg. Vad. Letteroef. Vde D. bl. 543.
,

-----
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blad a er een IIandfchrift van dei] opgemelden Rym'c^ bel,
't wel', voorkomt als ouder cn heter dan 't Liedeken over
dat onderwerp agter de I:ymkronyl: van M. Stoke geplaatst.
By die gelegenheid laat de Heer van Lelyyeld zig ook uit
over 't ver(lhil tusíèhen Je uitgave you het laatstgemelde
Liedje door Doufa 1591, en van Alhemade 1699, zvnde
waarlchynlyk de verandering van de hand van Aikenzade of
,

van eer gelyktydi,en Schryver: waar benevens by ook aanmerkt dat een ander Lied, door Ali emmaarle daarby gevoegd,
duidelyke kenmerken draagt , dat het van geen ouden da
ontmoeten we hier een herigt van den-tumzy.Wders
Theutonzfa, met aanpryzin$ van deszelfs gebruik, en 't
bevorderen eener nieuwe uitgave. Eene aantekening over
de zamenvoeging fyns vader Iauns en niet fyns vaders tinas
heeft den Heer Hraydecoper, volgens het hier bygebragte,
aanleiding gegeeven om op te merken , 't geen ook de Heer
van Lclyveld bevestigt, „ dat men oudstyds, van het be,, gin van de negende tot liet einde der veertiende eeuw ,
„ in onze taal en derzelver aanverwanten, de woorden
vader en brocier- in Geni:ivo nooit met een S achterop
„ gebezigd heeft : eene byzonderheid , welke ons van veel
„ waarde is , om echte van onechte Eiukken, getrouwe van
ongetrouwe affchriften of uitgaven , te onderkennen; en
te bepalen , of het voor dan na de veertiende eeuwe gefchreven. zy." Zo heeft ook eene aanmerking van deii.
Heer Hnyciccoper, over 't gebruiken van flerke overdragtlyke fpreekwyzen, als zeer gemeen in de Werken der
beste Latynfche Dichters, den Heer van Lclyveld aanleiding gegeeven , om in eene uitvoerige aantekening te toonen, dat zulks ook meermaals by onze beste Nederduitfche Dichters gevonden wordt. Buiten deeze en
meer foortgelyke byzonderhedén , verleenen ons de aantekeningen van den Heer van Lclyveid een overvloed van
taalkundige wanrneemingen, betreffende het gebruik, de
betekenis en de afleiding veeler onzer Nederduitfche woorden, waarvan wy nog maar alleen het woord boogen hier
tén voorbeeldti zullen bybrengen.
Dit woord, vooral in de betekenis van pochen of roe-.
aren, is by den Heer Hisydecoper zeer verdagt; en by betuigt dat dlt woord Item altoos floot in 't leezen; zyndc
de tyd van deszelfs geboorte, en 't verfchillende gehruih
voor het zelve, niet zeer voordeelig : nogtans is 't, gelyl:
de Heer van Lel_y^veld toont, zo zeer niet te wraaken.
SchoonJVonedeZ het niet meer dan eens in zyne Vert2a-
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ling der Herfclieppinge aldus gebruike, vind aten 't egter,
volgens deeze aantekening, nu en • dan in zyne andere
werken, in den zin van roemen of poezen. Zie by voorti.
_7ofeph in 't Hof Act. I. aan het begin P/abn XLIV. bi.
112. HOOFT gebruikt het ook in Paris oordeel.
Geen andre magh By laaer op puyk an fchoonhei dt BOOGEN .

Ook in zyn Nedenl. Hist. B. XX bi. 831. XXI. 942.
Zie ook G. BRANDTS Poezy, 1E
D. bi. 48. ook gebruikt liet FEITAMA in Hendrik dc Groo.
XXIV. 1095. XXV. 1131.

te bl. 87."

Hoewel het KILIAAN Of PLANTYN onbekend fchyiie,
was het toen evenwel reeds zo gebezigd; want men vindt
het, dat de Heer vaan Lelyv^ld opgeeft, „ als het oudfle
voorbeeld hem voorgekomen , by ED. de DEENE Fab. der
Dieren 1567 bl. 202.

1:1oe ghy grooter zyt.
Hoe ghy aliijt
V nicer zult sooGHEN.

Men vindt het ook in het Spel van Tysken vara der Schilden. Delft 1615. bi. 24. by sens. Cos rER Ifabella 1619.
bi. 24. Polyxencó 1619. bi. 45. RODENBURG, , akoba bi.
s4 enz."
De Heer Huydecoper was, by de afgifte zyner Proeve
'an Taal- en Dichtkunde, zeer belemmerd met de afleiding
van dit woord in die betekenis , doch wat laater kwam by
eenigzins op den weg,, als te zien is, gelyk de Heer van
.Lelyveld aanhaalt, in eerre aantekening op MELIS STOKE
I D. bi. 570. „ De Heer HUYDECOPFR heeft aldaar twee
plaatfee aangeteekend uit de Materie der Sondes fo. 31.
d. en 34. d. wat heeft ons ghebraet hoverdie? of 1'AECH der
rycheide, wat heeft ons die ghegeyen ? en fo. 98. a. Soe

wie oetmoedich en verworpen. habyt dreaeclat, om hoverdie of
foe is 't font/c. De Heer HUYDECOPER voegt

I3AECH

daarby: ,, Vergelijk deeze twee pinetfen met die twee van

SPIEGHEL" [in zyne

Proeve aangehaald , Herifp. I. 286

By lely, voghel , flier, is is boogh ring te achten.

en in het derde boek vs. 419
Of lust is boghen? Zeght, wat 's te leen•pronx ommaat
By deel verachte tijpa ghefprenkelde fieraat?j

, a en
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„ en gy zult my toeftaan, geloof ik, dat daar noot juist
,, is, 't geen hier heet hoverdie of BAncH; en dat ik den
langgezochten oorfprong van BOOG, in die zelfde bete„ kenis, eindelijk gevonden heb."
Zoo vinden wy ook, volgens de nevensgaande aantekening van den Heer v ;ii Lelj;veld, Boocx in de betekenis
van roem by HOOFT, in dien fraaien brief van Menelaus
,aan Helene
,-

Cefchikte ftaetlijklzeen mijn hof oo-baerl k eieren.
J7an marsnor is mijn jchouw; maer geen kaneelevieren.
Van guizigh' overdaet mijn taelTel heeft geen BOOGH.
Wyders deelt ons de Heer van Lelvveld het volgende nog
mede, wegens den oorfprong van dit woord boogera in de
betekenis van roemen of pochen.
„ By de Brabantfche en Vlaamfche Schryvers vinden
wy dikwyls B000EN , waar voor nu BUIGEN 1" [hier voor
haalt zyn Ed. een aantal van plaatzen, ook uit onze nieuwe Dichteren, aan] „ by HOOFT,, 'vervolgt by,) vindt
men ook BOOGZAAM na buigzaam, Ned. Hist. B. V. bi.
161. 't welk overeenkomt met liet Angellïlx. B0CLUM obe.diens. FomttTaRS Ydelh. der Wer. bl. 20. Een koetspaert
met gevlochte 772aelzen evade eendl G UE BOOGDEN hals ; deze
fchildery kan ons het denkbeeld geven van den oorfprong
van het woord BOOGEN. Men vergelyk : HUYGHENS, kosteey cb

meal.

Vs. .9-'.

Snick fielt fch boven reick an alier laten top,
Spreekt hooge, treedt niet laegl , fpant borst en buyctc en krop
Is dunckend' Heervan ai, enz.

Wat opgefpannen, gezwollen is, eenigc rondheid heeft, is
van het worteldeel baai , /uiig, boeg, boo; afkomfti^. Men
erinnere zich BACH , BAK, tergltï;L , waarv an ons aclttcrbaks
en bakboord, BUIK venter, waarvoor BOECH by LOD . VAN
VELTHED'1, Spiet. Hist. B. IV Cap. 33 bl. 255. wyders
BOGCHEL, gibibus, tuber, BOK ]circus, BACH, BAKE poreus.
Zie KILIAAN waarvan BEGGE jporce lus, en tot dit worteldeel
„

brengen wy ook RAAG, BOOG.

„ Zoude ons BAGGE gemma, lapillus ppretiofiss Spr. XI. 22.
met dit BAAG of B000 vermaagfchapt, of van het Latynfche
bacca, een edel gefleente , (vmcILlus in Cu/ice vs. 67. HORATIUS Sat. II. 3. 241 enz. zie GESNERS Thefaur.) afkonifiig zijn? Sommigen hebben het laatie vermoed: zie nzENn1n

e5
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cn op liet woord Bague; doch het Gothiscih nAUG, Kimbrisch BAUG, circulUS, annulus, Trankduitsch DOUG, Al-maunisch rAucH, monile, Angelfaxisch BEAG ,BEG, smaonile,
rrmilla, gemma, fertum, corona, waarvan in het middel
baug, bauca, bocce (zie SPEL1WANNI Glosfar.-euwschLatijn
.rlrchaiologie , en DU CANGE voce Bauga) toonen dat ons
woord LAGGE van een ouder oorfprong is. 't Is zekerlijk_
van 't zelfde woord biegen , buigen afkomftig, : de oudtie
betee {ei, s is die van een ring, en dewijl paarlen en gefteenten aan ringen gedraagen werden, zijn deze daarvan PAG GEN geiloemn,l. Men zie over dit alles HICKESIUS Tom. I
part. 2, pag. 92. JUNIUS in Lullerism. p. 42. A. F. JAULT
fur le Dictionaire de MENAGE art. Bague. vergelijk ook TEN
KAT£ I Proeve op Buig.
„ In den T euthonija, een oud Nederduitsch of Nederfax1sch Woordenboek van GERARDUS DE SCHUEREN Of GERARDUS VAN DER SCHUYREN, gelijk SMETIUS hem noemt
Oppid. Batay. C. XI . p. I4I . gedrukt te Keulen 1 47> —1 477,
waarvan een afdrui: fel op de Stads Bibliotheek te Utrecht
N 2 n. Catal. Bibl. Traj. p. 97. zie SAXI 0nornaflicon P.
P. P• 476, 477 en 593 en de Schryvers daar aangehaald;
waarby men voegen kan KEYSLER lgntiqq. Septentrion. p.
454• MATTATRE Aimed. Typogr. p. 381. T. I. edit. fec. In
den Teuthoni/la, zeg ik, vind ik eene plaats ,door JUNIOS,
Ety;nol. ZInglic. voce Baggeth reeds eenigerinaate bygebragt, op deze wyze.
„ BAIcé. beroemt. vermeti . ,tceclare. Pompr eaxer'e. jac-

tita'e. arroga'e. p fim'e. gloriando vanitate, ostenta'c. Pona-

ptare.

„ VFRBAGER. hopoeker. fwetzer. Beroemer. vermeter. f<.cr «tor.. Prefiptor. philocopus. poplus. flltilo /w1s.
J1^iagnniloquus.
„ VERBAGYNG. verboch. roerre. beroemyng. vermetyng,
vermetelheit. pokerye. ,actucia. arrogancia. pfunaptio.
>anitacio. flyr af fteyt oeck in h. homoyt.
„Op HOMOIT, lzouart.lzoverdye flaan wel veeleLatynfche
woorden van diergelyke heteekenisfen; doch niets van BAIGEN, dat is, volgens de fpelling van dit Boek, BooGEN.
IIet woord aoporxE . is op de H niet te vinden; ook
niet by KILIAAN noch PLANTYN . Ho is een verkorting
van hoog, noch overig in hovacirdy en horned; en POEKER
is pr)gclier; derhalven is HOP, )EKF.RR een woord van nog
fterkèr beteekenis dan Iioogfpre/cr. Hierin word ik bevestigd door 't geen ik vinde op de p . HOIG POICKEN . In b.
I3aig.
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Baighen, noic POICKER. In b. v'. Baiger. -- Het
blijkt derhalven dat 1ro0GPN een woord is van goede afkomst, en wij zien geen reden, waarom neen liet, daar
het pas geeft, niet gebruiken zoude. Ik ben niet vreemd
van te denken, dat niet dit woord EooGEN ons woord
POCHEN verinaagfchapt is."
van Syrien in de Nederlanden, of de handelivys van
den Keizer josrexos omtrent de Nederlanders. Door een Vader
-lander.
Alom te bekomen. In gr. oflavo. 52 bladz.

BENRIADAD

et voorgevallene in Israël , onder de regeering van Koning
HAc/jab,
op de gedaane eifchen en bedreigingen van Benha-

dad den Koning van Syrie, wordt hier als in een leerzaam Tafereel afgemaald; en vervolgens in de hoofdtrekken overgebragt
op de tegenwoordige omflandigheden van ons Vaderland , op
de gedaane eilchen en bedreigingen van Keizer 7ofeplus. Db
onrentniaatigheid van des Keizers Thandelingen, en de nood
om tegen hein op zyne hoede te zyn, door ons te-zaklyheid
wapenen , o.m hein tegenfrand te kunnen bieden, wordt hier
ten ferkfie aangedrongen; met Bene aanmoedigende hoop
dat onze dapperheid, onder den Godlyken byl and, alle verdere onheilen zal afwenden. Onze Schryver maakt 'er iiizonderheid zyn werk van, onm de moedeloosheid en verkeerde
denkbeelden nopens de wapening ten platter, Lande tegen te
gaan; om zynen Landgenooten moed en eendragt in te boezemen; en laatstlyk, om op de gerugten van Vrede niet te ver
-flapen,
waarmede by dit zyn Gefchrift aldus eindigt.
„ Terwyl men bezig was met liet drukken, kreegen wy
geruchten, ook niet neer dan geruchten, van vergelyk en
vreede met den Roomfchen Keizer. 't Was te wenfèhen, dat
die Monarch over wiens menschlievendheid men veel roem
opgeeft, afzage van tien oorlog, waardoor zoo veel onnozel
menfchenbloed vergooten, en geheel Europa zelfs in de vlam
gezet zou worden..
„ Wy wenfchen van harte na dat voorrecht van vreede, en
vertrouwen aan onze braave en Vaderlandlievende Regenten,
die conditien en voorwaarden, waarop zy zich niet den Keizer
verdraagen willen.
,. Alleen bidden wy, dat men in Nederland, op die geruchten, in geenen flaap van zorgeloosheid vervallen moge.
Gelyk onze Overheid aanhoudend blyft om alles tot een genoegzaamen tegenhand gereed te maaken, want zy oordeelen
naar waarheid, dat men geene betere voorwaarden bedingen
kan , dan niet de wapenen in de vuist; alzo zal het ook de
pligt zyn van de braave Nederlanders , om nu de wapening
nom
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nog noodig te keuren, en met die nuttige wapenhandel zich
ook verder te bemoeien. Ai ! myne dierbaare Landgenooten! laat dit nooit vervallen, want daarin, denk ik, is de
nacht van Nederland gelegen. Zullen onze Nabuuren en nydige vyanden n:oeds genoeg hebben, om een land door de
natuur geferkt, en waarin viermaal honderduizend gewapende
Batavieren en Belgen genegen waren, om voor veyheid • vrouwen en kinderen tot den laatften fuik te vechten, aan te tasten!
„ Zoolang de vreede niet getroffen is, kan 'er nog verandering komen; eene geringe omftandigheid kan de onderhandeiing afbreeken; de Keizerlyke benden zyn by en in de Nederlanden; waren wy niet op onze hoede gebleeven, dan zou
de eerfte flroop van den vyand doodelyke gevolgen lebben,
en wy zouden ons beklaat;en, dat die hoop op vreede ons
ontwapend hadt: laat ons den vreede of den oorlog onder de
wapening afcvagten, en op onze hoede zyn, dan zullen wy
niet overrompeld worden."
Vaderlandfche Be/piegelingen. Te Utrecht, bij J. M. van Vloten, 1785. Behalven de Vooraffpraak, II I bladz. in oftave.

Dc

onderwerpen der hier voorgetelde Befpiegelingeu zyn de
volgende. Het Vaderland en de Prylzeid ; Utrecl t; Adel

of Geboorte geen Recht tot regeeren; Nederland gewapend; Ge,rolde Hoop. ,reder deezer onderwerpen behandelt de Schry-

ver niet veel nadruk, ten einde zyne Tyd- en Landgenooten
op te wekken, om , in waare Vaderlandsliefde, elk in het zyne, niet een hartlyken Aver alles aan te wenden, wit tot 's
Lands hertelling en verder behoud kan dienen. l-ly moedigt
allen daar toe aan met eene manlyke en welge ronde taal, hun
ifecds onder 't oog brengende, dat de wakkere handhaaving
der goede zaake thans geen meer uitflels lydt; 't welk hem
cok in zyne laat(rc befpiegeling ten flot doet zeggen. „ Laat et
dan nog in tijds beweegen, mijne Landgenooten! om alles in
te (pannen wat tot behoud van het dierbaar Vaderland kan
(trekken : de tijd van ovèrweegen, hoopen, vertrouwen is reeds
voorbij, zo gy -niet bèllnit zult gij de vrugten uwer befluiteloosheid onherftelbaar moeten ondervinden : gij zult welligt
gewaar worden, dat uwe bezittingen, uwe eer, uw leven ten
prooije zulten worden overgegeeven aan uwen onrechtvaardigen vijand ; niet geen ander oogmerk, dan om daar door de
geweldige poogingen uwer binnenlandfche vijanden te begunfligen, en, even als voorheen, te doen triumferen. Dan zullen
zij, die belangeloos hunne vermogens hebben te koste gelegd,
om het Vaderland van alle onderdrukking te verlosten, en de
Vrijheid in haaren alouden luister te herfielten, ten prooije ge.
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field worden aan de vervolgingen dier verderfzoekers, zij zul
moeten bukken onder het verfmaadde juk der dwinglandij.;-len
Ei, aarzelt dan niet meer: — maar wordt eens waarlijk vrij: -•
De zucht voor 't Vaderland moet al ons heil volinaaken.
Redevoering over de oorzaaken van 't verval, en middelen tot her
flel der Volkplantinge van Suriname , door P. F. soos. Te Ain•
flerdarn, by H. Gartman, 1784. In gr. oFiavo, 54 blad*.
Overeenkomftig met den tytel is deeze Redenvoering tweeledig. In het eerfte gedeelte ontvouwt de. Redenaar de
omflandigheden. welken, na de groote geldfchietingen op de
Surinaamfche Plantagien, in den jaare 1769 en vervolgens,
zamengeloopen hebben, om Suriname op den rand des, ver
te brengen. Dit zeer duidelYk ontvouwd hebbende,-derfs
verledigt hy zig in het tweede gedeelte, tot het voorfan van
middelen ter herl}ellinge, grootlyks in uitvoer te brengen,
door behulp der zodanigen in 't Vaderland , die, zig van de
daaling der Surinaamfche Obligatien bediend hebbende, veelen
derzelver tot een laagen prys hzitten. Hy ontvouwt dit op
eene wyze, die hem uitvoerlyk toefchynt, en waarvan hy zig
een goeden uittag belooft; het welk hem de Planters, indien
zyn voorftel hun aanneemelyk voorkomt, doet aanmoedigen,
om het zelve den zulken in 't Vaderland eensgezind aan te
bieden. ,, Indien gylieden, voegt hy 'er voorts by, deze my„ ne gezegdens, deze myne voorlagen niet goedkeurt, wel
aan! een ieder van u lieden betrachte dan het welzyn van
„ 't algemeen, en het welzyn van zigzelven in 't byzonder,
en zoeke naar andere hulpmiddelen, die ten algemeenen
nutte kunnen firekken; hy maake dezelveu, of•redeneeren„ der of fchryvender wyze , ruchtbaar, op dat alles met eensgezinde gemoederen zyn voortgang hebbe , te meer daar gy
wel begrypen kunt, dat, hoe meer gy met den anderen
„ verfchilt in 't doen van voorflagen ter redres, hoe langer
,, dit wingewest zieltoogende en kwynende blyven zal." Ver
hier aan eene opwekking der Nederlanders, on-derhgty
Suriname de behulpzaame hand te bieden, ten einde, door
deszelfs herílel , ook hun eigen geluk te. bewerken. - -----.
Uit de Voorreden.kan men opmaaken, dat de Heer Ross. (gelyk het gemeenlyk in zulke omflandigheden gaat,) zyne. Vrienden en Vyanden heeft; en hy beroèpt zig ter dier gelegen.
beid, op deeze zyne Redenvoering, als waarin men , zegt hy,
zien zal, „ dat ik niet gefchroomd heb zo wel de gebreken
„ der Surinaamers als. der Vaderlanderen open te leggen, en
a , daar ik voor 't algemeen belang (prak, heb ik het welzyn
a , van byzondere Perfbonen niet in 't oog kunnen houden."
14
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"De ÏVValvischvangst, net veele byzonder1 eden daartoe betrekkelyk.
A4et Piaaten. Tweede Deel. Te Amferda7n, by P. Conradi,
en te Harlingen, by V. v. d. Plaats, 1784. In gr. quarto,
116 bladz.

het verflag van 't geen de Visfchery zelve, en daartoe
O pbyzonder
behoort, betreft, in het eerfie Deel voorgedraá_

gen (R`) , volgt in dit tweede Deel een berigt van het Gewest, waarin deeze Visfchery gedreeven wordt, niet nevens gaande aanmerkingen over deszelfs natuurlyke gef eldheid, mindere of meerdere bewooning. en eenige merkwaardige voorvallen aldaar, ten opzigte van het bevaaren dier Kusten. Het
vangt aan met eene overweeging van de voornaamtle byzon.
derheden betreffende de Zee in dit Waereldoord; de gefteldheid, den oorfprong en vormeering der Ysbergen, die zig in
verfchillende gedaanten alhier vertoonen; mitsgaders van het
Dryfys, dat men 'er veelvuldig ontmoet, het welk, naar de
verfcheidenheid der íiroomen en winden nu af dan aangevoerd
wordt; als mede van het dryvende hout, of de menigte der
Boomen, die -van elders aan deeze Kusten aanfpoelen, en den
inwoonderen het noodige Hout, dat hun anders ontbreekeu
zou, verleenen; waarby ook den berigt van de Eb en Vloed
aldaar, de afwyking dér Kompasnaalde, en den verwisfelenden
toeftand der putten, bronnen en fonteinen, naar den loop der
Ebbe en Vloed. Aan deeze befchryving is voorts gehegt een
verflag van de gelieldheid der Lugt, de verreheidenheid der
Jaàrgetyden, het Noorderlicht en andere Lugtverfchynzels, met
nevensgaande Weerkundige Waarneemingen, door den Heer
Crantz in Groenland gedaan, zedert de maand Augustus 1761,
tot aan dezelfde maand in 't jaar 1762. Na dit algemeene be_
r-igt komt eene byzondere befchryving van die deden deezer
gewesten, welken in dit geval bovenal in aanmerking komen,
te weeten: Spitsbergen, met de overwintering van zeven HoIZanders aldaar, in den jaare 1633. Nova Zembla, met de overwintering van Yacob Heemskerk en Willem Barentsz. aldaar, in
den Jaare 1496. Het Beeren- Eiland, door de Hollanders ontdekt, in den jaare 1596. Het Jan Mayen Eiland, van waar
de Commandeur Willem Ts in 1633 tweeduizend Quardeelen
Traan heeft gehaald. De Straat-Davis, alwaar L. Feikes Haan
iu 1715 tot aan den twee- en zeventigleen graad is,opgezeild,
doch toen het ys onbeweeglyk en vast gefopten gevonden
heeft. Groenland in 't algemeen, en voorts byzonderlyk de
plaatzen, die door de Groenlanders bewoond worden, mitsgaders de twaalf Deetifche Volkplantingen in dit oord. Hierby
komt ten laatfie nog een beredeneerd verflag, nopens de Voor.
eli.
) Zie .fig. 1/ad. Lenteroef, Vlde D. bl. 605.
(4
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en Nadeelen der Groenlandfchc en Straatdavidfche Visfcheryen,
niet Gene berekende opgave van de gemaakte kosten, en de
waarde der behaalde Vangften ; als mede van 't voordeel dat
bet Vaderland van de handhaaving deezer Visfcherye trekt,
daar, riet de hier door veroorzaakte vertiering, het daartoe gebruikte geld grootlyks in den Lande blyft. Uit al het
deswegcns voorgetelde blykt, zo als het hier in 't flot uitgedrukt wordt, „ genoegzaam, dat de Visfcheryen in de Noord„ fehe Zeeën geen gering voordeel aan het algemeen hebben
„ toegebragt : en alhoewel dezelven by voelen als ecne Lotcry
„ worden be!chouwd, door dien zommige Handelaars ongeluk„ kig genoeg zyn, van hunne fchepen ledig thuis te zien hee„ ren, is echter het voordeel , welk zy van tyd tot tyd hebben
aangebragt, van zo veel belang, dat de zorg der wyze Be„ flierers deezer Landen niet zonder reden voor derzelver behoudenis gewaakt :heeft." Met betrekking tot
het een en ander vindt men dus hier, in deeze twee Deden,
byeen verzameld, liet merkwaardigflc dat desaangaande in ver
voorkomt; 't welk den Leezer in [laat [telt-fehidnScryvs
om liet weetenswaardige, nopens deeze belangryke Vislèheryen,
te geniaklyker beknopt na te gaan.
Mijn Slaapmuts, door den Heer MERCIER. ?Vollus dies fine linea.
Te Haarlem, bij C. H. Bohn en Zoon , 1785. Behalven de
Voorreden, 198 bladz. in gr. octavo.
gewoonte van den Heer Mercier, zo als by ons by den
E ene
aanvang berigt, van 's avonds , eer hy zig ter ruste begeeft, zyne gedagten, over het geen hy gezien, gevoeld, gedagt, gehoord en geleezen heeft, op het papier te zetten,
komt grootlyks voor als de aanleidende oorzaak tot het ver
dit Gefchrift, 't welk by dan, uit dien hoofde,-vardigen
niet oneigen zyn Slaapmuts noemt. Overeenkomftig met den
aart van zulk eene fchryfwyze, die nu op deeze dan op Beene
foort van onderwerpen valt, behelst dit Gefchrift eene ver
overdenkingen, die verfchillende takken van-fcheidnva
oefening betreffen , doch meerendeels zo ingerigt zyn , dat ze
den Leezer tot zedelyke befpiegelingen opleiden. De Heer
Mercier ontvouwt zyne denkbeelden niet cone inneemende
leevendigheid, en nadruklyke wyze van voorftellen, die zelfs
aan zone eenvoudig(le lesten eene Poort van bevalligheid mededeelt. \len leeze ten voorbeelde zyne aanpryzing
van de fpaarzaan^hcid.
„ 1)e huishoudelijke, fpaarzaamheid is geen fchitterende
deugd, maar, wel befchouwd, is zij een weezenlijke deugd,
en eenti der fchoon(le die ik ken. --- Zij is de steun der
huisgezinnen, zoo wel als der fligtingen en onderneemingen
ge

-
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gefchikt tot het algemeene nut. 't Zijn verborge wortels, die de bladerrijke takken dier boomen, die zig, als 't
ware, tot aan de wolken verheffen, voeden. — 't Gebrek
is eene geftadige bron van knellend verdriet, ongerustheid,
hartzeer en naare llaapeloosheid, en dikwerf de raadsvrouw
van laage en onregtvaardige daaden. — De fpaarzaamheid
verdrijft alle die onheilen; zij bevrijdt ons van die prikkelende en finerten.de doornen, en is beurtling de troost van ons
leeven, en de befchermengel onzer deugd. Zij is een
zagt hoofdkusten, waarop wij aangenaam rusten , onbevreesd
voor 't toekomende dat altoos donker en fchrikverwekkend is.
De fpaarzaamheid eindelijk is de nuttigIe deugd voor het ons
volgend gcllagt, zij bevat dus twee tijdperken in eens; een
voorregt dat haar alleen behoort."
Tot een flaal van eerie andere natuur diene zyne volgende
befchouwing der Veldflagen.
„ Nimmer heb ik een Veldtag bijgewoond ; maar , na eene
oplettende leezirg der gefchiedenisfen. zie ik, uit mijn kabinet de Veldflagen der grootf e Generaals. Ik lees de omftaníligheeden hunner ltrijden, en voel bij mij zelven die onophoudelijke, die doodfche vrees, die fomtijds een wederzijdfche
vlugt veroorzaakt.
„ Wanneer de mensch onderfcheidenlijk den dood voor oogen ziet, houdt hij op Soldaat te zijn; afgetrokken, vol drift,
woede en moeds, wordt hij door 't voorbeeld twreggeIeept.
„ Elk krijgsheld bekent, dat men, in 't heevigst van een
gevegt, zelden aan den, dood denkt. De vernielende dood
mooge door de geleederen vliegen, men ziet zulks zonder
opmerking; de ziel is geheel vervuld met andere voorwerpen;
een haas egter, midden door dc gelcederen loopende, doet
tien duizend mannen , aan 't gefchutvuur blootgeIeld , fomtijds
lagchen. Maar wanneer eelt flew zig verheft, roepen
wij zijn verlooren, 't is gedaan, ivij zijn verraaden I dan,-de:
ondanks de krijgstugt, de dapperheid der Officieren, 't gezigt
der Vorften, wordt de verwarring ogenbliklijk; de Soldaat
ziet den dood voor oogen , en zij , wier post het is, hem
flout onder de oogen te zien, fchrikken , beeven , en zoeken
hem door een fchandlijke vlugt te ontgaan. Om hen
te doen zegepraalen , moet men hen vertnaaken, en 't oogmerk, waartoe men hen leidt, verbergen. Men kent dc natuurlijke uitdrukking van een Mufti, die, toen hij het Turkfche leeger geflagen en vlugtend zag, dus (prak : wijl de Soldaaten van den verkeeven Sultan niet meer villen vegten, moet
men wel vreede nnaaken.
„ Hij , die den aart en drijfveeren der oude regeeringen kent,
moet zig fterk verwonderen, dat men hedendaags Soldaaten
niet dwang aanwerfr. Men waant dat men iemand tot Soltaat maakt, zoo dra men hem een n:ontec:ing aantrekt en eert
gaap.
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fnaphaan op fchouder geeft, dit is niets: zonder eene inboezeming van Vaderlandsliefde, en 't inwendig gevoel van een
billijken krijg , zal een Vorst wel leegers van huurlingen, maar
niet van waare krijgslieden bebben. Zij vegten om dat zij
vegten moeten, en daarvoor betaald worden, en handelen enkel werktuiglijk.
De Soldaaten eener vrije Natie trekken uit zig zelve ten
oorlog , bewaaren hunne vaandels , die de overwinning bellisfen. Men moet zijn Vaderland beminnen, om 'er zijn bloed
voor te (torten ; en moet alle de voordeelen der regeering,
waaronder men leeft , kennen, om 'er voor te firijden.
„ Wat deedt de ouden zoo gelukkig in hunne overwinningen zijn ? wat anders dan een zigtbaar en nationaal belang?
De krijgslieden trokken ten ftrijd, veragtten den dood, en
hadden alleen de eer voor oogen ; de gewonde Soldaat troostte, omhelzende, den ftervenden Soldaat. De vaders beween
verlies hunner kinderen niet; de moeders verheugden-den't
zig dat zij Soldaaten, voor 't Vaderland, gebaard hadden.
„ Eertijds voerde men met een hand vol volks groote zaaken uit ; nu is liet geheel anders : magtige en talrijke leegers
lbielten , kooroen om , en worden verflrooit : waarom ? het
waare Patriotismus , dat alleen wonderen werkt , ontbreekt
hen. Onze Krijgskunde, onze Generaals , onze Krijgstugt ,
ruaai;en wel groote leegers, dog zij zijn flegrs verzaanielingen
van werktuiglijke weezens.
„ De oorlogen der Europeanen hebben tot nog de gedaante
van Europa niet veranderd ; geen Koning gevangen of onttroond; geen koningrijk omgekeerd , of deszelfs grenzen beperkt; geen ftaatsveranderingen veroorzaakt. De een
maakt onze nieuwe tijdingen eentoo--zelvighdrVfan
nig, en men heeft llegts de naamen te veranderen Vreede en
Oorlog hebben, om zoo te fpreeken, een zelfde Phijfionomie.
De Staaten, na die bloedige en fchriklijke gevegten, behouden
hun rust; waartoe dienen dan de Veldllagen, zoo zij geen ver
-anderigvozk?
„ Men zegt : wel aan, laaten wij onzen nabuur bederven,
om Aegis een weinig geld en land neer te hebben , en dan zijn
wij overwinnaars. G, Eene fchoone overwinning! 't is eveneens of men iemand beroofde om 't genoegen te hebben flegts
in 't hemd te (taan, en hem naakt te zien.
„ Wanneer zullen wij tog eens nieuwe gebeurtenisfen, onzer nieuwsgierigheid waardig, in de nieuwspapieren leezen?
met het rootfle genoegen zoude ik de ontdekking leezen van
Bene be.chaafde natie in Noord -Amerika, die, op 't onverwagtst, aan onze verwonderde oogen, kunsten en weetenfchappen vertoonde, bij hun ontdekt en uitgevonden.
„ Hoe zouden wij Europeaanen ons verwonderen, wij, die
menen zeer verre in alle kunften en weetenlchappen gevoiderd
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derd te zijn, Zo wij he(:haaidc voien vonden, die ons in
geluk en kennis overtroffen? Volken, gefchikt om onze flerkst
ingewortelde denkbeelden te veranderen ! De reizen in do
Zuidzee doen reeds onze zeedekundigen verbaasd ftaao. Wat
al voorwerpen van vergelijking! welk een aantal kundigheid
verfehaffende lesten!
„ De gefchiedenis van zulk een op zig zelf flaand volk zou
meer opmerking verdienen, dan die van alle bekende oude et,
hedendaagfche volken. Geheel gefcheiden van de overige der
`Vaereld, zou alles (preekend bij hen zijn. De tijd alleen zal
de gisfingen weezenlijk tnaaken, en fchrandere en nuttige ontdekkingen

aan den dag brengen"

herhaal van den gepleegden moord aan boord van het Schip lava.
Getrokken uit een Brief van den Lieutenant Ingenieur LUSSON ,
Lid van 't Genootfclap der KonjIen en WWeetenfchappen te Batavia , net eenige aanmerkingen van den Schryver , betreffende
den Vice- Admiraal RADERMACHER. Uit het Fransch vertaald.
Te Middelburg, by M. Gillisfen en Zoon, 178 5. In gr. octavo,
,

3o bladz.

Een verraderlyke opstand van etlyke Ciaineezen op het Schip
kava , in den nacht tusfchen den 24 en 25 December 178 2 ,
was voor veelen doodlyk, doch de verdere gevolgen werden
nog by ryds afgewend, en de Chineezen erlangden hunne ver
Ingenieur Lusfon, die mede gevaarlyk ge -dienflra.D
geworden, geeft hiervan een vry naauwkeurig he--kwetsa
rigt, en vermeldt tevens den lof van den beroemden kaderniacher, die zig als Vice- Admiraal op dat Schip bevond, en door

de hem toegebragte wonden spoedig den geest had gegeeven.
By dat berigt maakt by te gelyk gewag van een ander Schip,
't welk in die zelfde maand , aan een foortgelyk ongeval, blootgeleld was, door eerre samenrotting van eenige flaaven, welke op het oogenblik dier uitvoering ontdekt en verydeld werd.
Als mede nog van een derde Schip, waarop zommige flegte
Europeaanen , den 21 Decemher,, een vloekgerpan gemaakt
hadden , om het Schip te overweldigen, en alles , wat zig te
zou verzetten , af te manken , doch welks h ;illooze-genh
bedoelde insgelyks gelukkig tegengegaan is geworden. Dus
liep de Compagnie, in' de maand December des jaars 1783

groot gevaar van drie rykgelaaden Schepen , door oplIand , te
verliezen.
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LETTER - OEFEN INGE]V
4/Ze de Werken vast FL. JosePiitts , met aunrnerkirzgera
uitgegeeven, door T. F. MARTINET, 11. L. ilL Ph. Dr.
Lid van de Hollartdithe en Zeeu•ifclie Maatfchappyen,
te Haarlem en te Vlisfingen , en Predikant te Zutphen.
Tweede Deel. Met nieuwe Plaaien. Te .elinferdam, by
Allart en Holtrop, 1784. In. gr. octavo, 465 bladz.
et dit tweede Deel (*) wordt de Historie der 3ooden
Mgebragt
, tot den dood van flchab, opgevolgd door

zynen Zoon 0e/zo/las, anders 4hazia geheeten. Tot een
flaal der keurige en vloeiende vertaalinge van den Eer
Martinet , die ons tevens nog eene en andere-warden
aantekening aan de hand geeft, zullen we hier plaatzen
het verhaal dat fozephus geeft van Sauls ontmoeting by
de Toveres te Endor, mitsgaders zyne zonderlinge lufrede over deze Vrouw en Saul.
„ SAUL, zegt hy, verftaan hebbende , dat de Philif ynen tot aan Suna>ta genaderd waren, trok hen tegen niet
zyn Heir , en legerde zich tegen over liet hunne, dicht
by den Berg Gelhoë (t); maar toen hy zag, dat zy ongelyk veel Llerker waren dan hy, gevoelde by , dat zyn
hart bezweek. Ily verzocht toen de Profesten, da t zy
CODE zouden raad vraagen , om te veeeten, hoedanig de
uitfiag des oorlogs zoude zyn. Maar GOD antwoordde
niet, en dit flilzwygen verdubbelde zyne vrees: want by
geloofde, dat by van hem verlaaten was. Zyn moed outzonk hem, en by befloot, in die ontroerdheid, zyne toevlugt tot toovery te neemen. Maar by hadt alle de zwarte konflenaars, tooveraars, en zulken, die zich met waar
behielpen , uit zyn Ryk verjaagd. I)ewyl hy der--zegry
halven niet wist , waar zodanig eersen te vinden, beval
lay te verneenien , of 'er niet één overgeblecvcn. ware van
de geenen , die door hunne hezweeringen de Zielen der
dooden deeden opkomen, om haar te vraagen, en toeko-

men-

(*) Zie , wegens 't Eerfle Deel, ,lig. Lee:. IVde D. bi. i g^.
„ (t) Of Gilboa."
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mende zaaken van haar te verflaan. Eén van de zynen
zeide hem , dat 'er in de Stad .Endor eene Vrouw woonde , die zyne begeerte zou kunnen voldoen. Aan'conds,
zonder ïemant iets te zeggen , ging by , verkleed , en alleenlyk met twee perloonen verzeld , naar die Vrouw ;
verzocht haar hem te voorzeggen, wat hem wedervaaren
zou ; en., tot dien einde , de Ziel eens verflorvenep, dien
by haar zou noemen, te doen opkomen. Zy antwoordde
hein , dat zy zulks niet mogt doen, om dat de Koning
een [beng verbod tegens zodanige waarzeggeryen hadt laaten uitgaan , en dat zy hein derhalvcn badt , dewyl zy
hem nooit ergens in misdaan hadt, dat hy haar geenen
fuik wilde ípairnen , om haar in Benen misflag te doen
vallen , die haar het leeven zou kosten. SAUL beloofde
haar met cede , dat geen l\lensch 'er van weeten, noch
zv deswege ecnig gevaar zonde loopen: hierdoor vattede
zy moed. By beval haar, den geest van SAMUEL te doen
opkomen. Zy, niet weetende , wie SAnMUëL was, maakte
geene zwaarigheid , hem te gehoorzaamen: maar toen zy
zyne fchim zag verfchynen, en daarin, ik weet niet, wat
godlyks befpeurde , werdt zy verbaasd en ontroerd; en
keerende zich tot SAUL, zeide zy.' „ Zyt gy de Koning
„ SPUL niet ?" (want zy hadt zulks uit het fpook ver
antwoordde: „ dat hy 't was, en beval-flan.)(*Hy
haar te zeggen, waaruit die grote ontroering, waarin by
haar zag, ontftondt. 't Is, hernam zy, om dat ik Benen
Man zie opkomen, die ten eeneniaal godlyk fchynt. Hoe
oud is by , vraagde SAUL , en hoe gekleed? Hy fchynt
een eerwaardige gryzaard te weezen , antwoordde zy , en
heeft een priesterlyk gewaad aan." Toen twyfelde SAUL
stiet, of her was S ]UëL, en hy viel vóór hem neer op
den grond. De fc;him vraagde hem, waarom by hem nood
uit de andere weereld te komen? „De nood, zei-zakte, de SAUL , heeft 'er my tree gedrongen : want door een
magtig Heir geprangd zynde , vind ik my verlaaten van
GODS hulp , die noch door zyne Profeeten , noch door
droomen, mv wil onderrechten van 't geel] my naakende
is. Fierom fchoot 'er niets anders overig, dan tot u,die
my altoos zulk eend genegenheid toegedraagen hebt , myne

toe„ (*) Wie zal gelooven, dat een zo genoemd (pook, (een
Verrch.ynfel, zo als men liet beÍchryft, zonder lichaam) fpreeken kan; of dat het zelve aan de Vrouw gezegd zou hebben:
à ie zich by u bevindt, is Koning SAUL ?
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toevlugt te neemen. SAr1u L, weetende, (lat de tyd van
dood gekomen was, zeide tot hem : „ Nadien gy
weet, dat coo u verlaaten heelt, is het te vergeefs , van
my te. verneemen , wat ti gebeuren zal: doch, dewyl gy
't enkel kennen wilt , weet dan, dat Daum regeeren zal;
dat hy deezen oorlog gelukkig zal eindigen ; en dat tot
ftraf,, om dat gy de bevelen , welke ik u, van cons wege , gegeeven hadt • na het overwinnen der 11na'alekitcn,
niet nagekomen hebt, uw Heir morgen verflagen zal worden, en in dien flag zult gy de kroon, het leeven, en uwe zoonen verliezen." Deeze woorden maakten SAUL yskoud om zyn hart: by viel in eene flaauwte, 't zy door
Bene overmaat van droefheid, of om dat by byna in twee
dagen niet gegceten halt. Deeze Vrouw verzocht hem ,
iets te willen nuttigen , tot herflelling zyner krachten, en
om weder naar zyn Heir te kunnen keeren. Fly weigerde
zulks; maar zy drong hein te meer daartoe aan, zeggende, dat zy geene andere vergelding van hem eischte voor
't waagen van haar Zeeven, om te doen, 't geen by begeerd hadt , alëer zy wist geen gevaar te zullen loopen ,
vermids het de Koning zelf was , die haar zulks beval.
SAUL, haar ernflig verzoek niet langer kunnende afflaan,
zeide tot haar , dat by dan iets eeten zoude. Daarop
flagtte zy ten kalf, 't welk alles was, wat zy hadt; maak
liet gereed ; diende het hem en den zynen voor; en-te
SAUL keerde denzelfden nacht weer naar zyn Heir. Ik
acht, dat men de goedhartigheid deezer Vrouw niet genoeg kan pryzen : want , hoewel zy den Roning nooit te
vooren gezien hadt , en eerreu wrok op hein mogt gehad
hebben , om dat hy haar tot zulk eene groote armoede
gebrast hadt, door het verbod van die koost te oefenen ,
waarmede zy anders haaren kost kon winnen ; echter had
zy zulk een meédoogen met zyn ongeluk, dat zy hem niet
alleenlyk troostte; maar zelfs hem alles gaf, wat ze hadt,
zonder eenige vergelding daarvoor te eifchen, of iets voor
't zelve te kunnen verwachten, dewyl zy wist, dat hy den
volgenden dag nerven zonde. En dit is te pryslyker ,
om dat de Menfchen natuurlyk niet geneigd zyn , goed
te doen, dan aan de geenen , van welken zy zulks wetier kunnen ontvangen. Dus heeft zy ons een fraai voorbeeld gegeeven , om zodanigen, die onze hulp van noode hebben, zonder belang by te haan; dewyl zulk eene
edelmoedigheid GODE zo aangenaam is, dat niets hem meer
K2kan
SAULS

144

FL. JOS EPHUS

kan neigen, om ons guuftiglyk te handelen (*). Ik moet
alhier nog een andere aanmerking byvoegcn, die voor de
geheele Waereld , doch inzonderheid voor Koningen, Vorften , Grooten, Overheden, of andere perfoonen, in aanzienlvke bedieningen ge('celd, en voor alle zulken, die, in
wat that liet ook zy, een groot en verheven gemoed hebben , dienllig kan weezen , om hen, naamelyk , zodanig
tot de liefde der deugd te ontvonken , dat zy geenen arbeid, noch gevaar, ja zelf den dood niet ontzien, oni Benen onflerilyken naam te verkry„en, door hun leeven teii
dienste des Vaderlands op te olThren. Dit zien wy, dat
SAUL decdt; want , hoewel hem door SAMuLL aangezegd
was, dat hy wet zyne Zoonen in den Itryd zou fuieuvelen, wilde hy echter liever zyn leeven verliezen , dan, om
het te behouden, eene daad doen, die onbetaamelyk was
voor eenen Koning , naamelvk zyn Leger te verlaaten,
't welk zo veel zou geweest zyn, als het in de hamsen zyner Vyanden over te leveren. Hy nam het derhalven niet
eens in beraad, of by zich en zyne Kinderen aan eenen gewisfen dood zoude bloot ('cellen; maar oordeelde het veel
heerlyker te zyn, dat zy nevens hem , roemruchtig , hun
leeven eindigden , firydende voor den welfland van den
Staat,
(*) Wy verwonderen ons over den hoogen lor , deezer
Vrouwe door josaPnus.gegeeven. Verdient zy dien in waarheid? 't Zy zo, dat zy den beneepen en veriaagen Koning
eene hartfierking aangeboden en voor niets gegeeven hebbe :
kon dat niet nit eene vrees voortkomen, dat de flaauwe Iioning in haar huis mogt bezwyken en fterven; en zy dus den
naam krygen van hem om hals gebragt te hebben ? Kan joSEPHus de goedhartigheid deezer Vrouw niet genoeg pryzen ; wy
kunnen hakre verkeerdheid niet genoeg laatren. Wat 'er ook
moge weezen van naare voorgewende kunst, of van het geen
zy aan SAUL deAdt ; men moet dezelve eene doemwaardige
konst of voorwendièl noemen, van con Streng verbonden, om
dat den Menichen goed of kwaad te voorzeggen, verre is van
goedhartig jegens hen , maar veel eer nadeelig en wreed te
weezen.
En tint 's Konings daad betreft : wat zien
wy hier?
Een Koning , een Koning der Israëlieten! bv
eene Tooveres ! zo fireng van cot) verbooden , en die sAuL
zelf te vooren , toen by beter dacht, vervolgd en verjaagd
bads! Hoe laag is hier SAUL ic onze oogen wanneer wy hem
by dit wyf zien, en vooral als wy hem hooren haar raad vraagen ! Welke angst neep 's Vorfien hart, dat josEPHUS hierna
zo hoog verheft.
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Staat, om dus altoos in de geheugenis der Nakomelingen te
blyven , dan dat ze hun ongeluk overleefden , en geen ach
noch aanzien in de \Vaerel.i hadden. Ik kan dan dee--ting
zen Vorst niet anders aanmerken, dan dat hy daarin zeer
rechtvaardig, wys , en edelmoedig geweest is : en indien
eenige anderen , vóór of na hem, 't zelfde gedaan hebben,
of zouden moogen doen , zo is 'er geene loffpraak , die zy
niet waardig zyn: want al is liet, dat de geenen, die oorlog voeren op hoop van als overwinnaars weder te koeren,
daardoor verdienen , dat de I1istoricfchr} vers die groote en
merkwaardige daadgin pryzen, echter dunkt my, dat zulken
lien nog in dapperheid overtreffen , die, op 't voorbeeld
van SAUL, hunne eer, indiervoege, boven hun loeven (tellen, dat zy de zekere en of verwydelyke gevaaren verachten. Niets is gemeener dan dat men zich wikkelt in zaaken, walker uitslag twyfelachtig is, en waarvan meis, zo
't geluk ons dient, groote voordeelen kan behaalen: maar
zicll zelven niets te kunnen toeleggen, dan 'i geen doodelyk is , ja verzekerd te zyn, dat men 't leven in den frryd
verliezen zal , en echter met onverfchrokken moede den
dood uit te tarten, dit is iets, dat men eene overmaat van
edelmoedigheid en dapperheid kan noemen. Dit is 't geen,
dat sntu. zeer treíl'elyk deedt; het kan tot een voorbeeld
dienen voor allen , die hunne gedachtenis door den roem
hunner daaden poogen te vereeuwigen; doch voornaamelyk
voor Koningen , welken de verheevenhcid van hunnen (laat
niet alleenlyk niet toelaat , de zorg voor hun Volk te ver
maar lien ook berispenswaardig maakt, indien zy 't-laten,
zelve maar ilaauw beminnen (`),
(*) Wy zien hier in onzen Historiefchryver, hoe een rood
van zynen tyd over her verhaal des Bvbels ter deezer plaatze
gedacht hebbe. Of wilde hy de GeIehiedenis van snot. beval
voor Griekfche Lezeren? Iiy heeft gewis , in dee--ligmaken
ze cvydltrftige. Lofrede , nog niet genoeg gezegd ter eere dier
Koningen en groote Mannen, welke hun leven opofferen ten
cliente des Vaderlands. Dan, wy zouden hun of anderen tot
zulk Bene treflyke daad niet durven aanmoedigen door het
voorbeeld van Koning SAUL. Wy zagen hem, in onze voor
Aanmerking , verlaagd tot het allerdwaasfte bygeloof,-gande
een fpeè!bal van bedriegery, een voorwerp van den fpot der
onwaardigfte Menfchen ! die zyne waardigheid afgelegd , en zo
laag was geworden , dat hy een voorwerp van 't medelyden
lener 'Toveres werdt. Wy durven zelfs hem hier lafhartig
noéK

14.6

J. H. VAN DER PALM

ECCLESIASTES Philologice et Critice illuliratus a J. H. VAN
DER PALM. Lugd. lat. aped P. v. d. Eyk et D.J/ygh,
1784. In oc`lavo m. f, 196 pp.
et Bybelboek, Pred,ker geheten , uit hoofde van very
H
íchei.den opzichten , vele duisterheden hebbende , is
Baer door, gelyk then weet, tien zeer verfchillende

uitleg
onderhevig. Zommigen worden hierdoor wel eens-gine
van alle verdere nafpooring wederho.iden, rr!aer anderen,
(zo onderfcheiden is der meníchen neiging ,) vinden even
hierin ene aenprikkeling, om hunne krachten te beproeven, en te onderdaan , of ze ouk voor zich zelven ene'
gegronde uitlegging kunnen vervaerdigen, en, hunnes oordeels, gelukkiger clan hunne Voorgangers, ook voor anderen hierna mogen hagen. Onder deze laetíle behoort de
Heer van der Palm; die, ene, zo niet geheel, althans
grootlyks nieuwe befchouwing van den inhoud dezes Boeks
aenbie,i ; met ene Latynfche vertaling, in welke by die
van Ca tako volgt, zo ver hy met hem kan in[lemmeu,
en verder zyne eigene overzetting levert; waerby hy voorts
zyne oordeel- en letterkundige aenmerkingen, ter ophelderinge van enige voorflellen ear fpreekwyzen , gevoegd
heeft. — Voor deze vertaling en aenmerkingen gaet ene
Verhandeling, in welke hy, na een verflag van 't duistere
dezes Boeks, en van zyn oogmerk in dit Gefchrift, han
inhoud en het bedoelde van den Prediker;-delt,ovrn
over den Schryver en deszelfs benoeming Precliker; over
den flyl en íchryftrant ; en eindelyk over 't geen men ter
zuiveringe van den tegenwoordigen , en ter hertlellinge
van den ouden of echten Tekst, zo veel 't mogelyk zy,
in agt heeft fe nemen. -- By het doorbladeren dezer
,

Ver-

noemen , daar by fchynt , liever van flaauwhartigheid , dan
door de handen der Philifiynen te willen flerven (r Sam.
,XXVIII. 23.) en betuigde by niet (vs. re.) Ik ben zeer beangftigd , avant de PhiUflynen krygen tegen my, en Got) is van sty
gelveeken . enz. Zyr.e eer gedoogde niet, dat hy uit liet Leger agterbleef , over het welk anders de wyze en dappere
JONATHAN zo goed, als by , liet bevel kon voeren. Dreeven
wanhoop en ydelc glorie hem niet te rug naar de verlaaten
benden, toen by door de ljiyze verfierkt was; niet een refit
]heldhaftig hart ? even gelyk onedele grondbegirfels hem te
vooren naar de Tooveres gejaagd hadden.
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Verhandelinge, het nagaen der Vertalinge, en het overwegen der Aentekeningen, ontdekt men alomme dat de
Heer vaat der Palm dit lIuk niet veel oplettendheid en
een welwikkend oordeel bewerkt heeft; des men dit Ge
gevoelen niet mogte toevallen,-íchrift,onmezy
met genoegen in opmerking zal kunnen nemen, en 'er een
nuttig gebruik van maken. Wat zyne gedachten wel inzonderheid over den inhoud en het bedoelde van den Prediker betreft, dat hier ene voorname hoofdzaak is, dezelve komen op het volgende uit.
Zo dra neen het Boek Prediker inziet , bemerkt men,
dat deszelfs inhoud tweeledig is : het eerfle gedeelte handelt over de ydelheid en dwaasheid der menschlyke bedryven; en 't andere behelst uittlekende leefregels, naer
welken men zyn gedrag behoort in te richten. Dit tweeledig doelwit word ons Hoofdiluk 1. vers 2 en q voorgefield. He.t eerlie luid , 7°delheid der ydellicden 't is alles
ydelhcid; waer van de zin is ; de meuschlyke bedryven
zyn gemeenlyk onbezonnen, en ze vinden zich in hunne
hoop te leur geheid. IIet tweede word vraagswyze voorgedragen , en is dus te vertolken : Welke is dan , onder allen arbeid der menfchen, die vrnchtbarc [arbeid], waer
op izy zich onder de Zon, dat is, zo lang by leeft, behoort toe te leggen? de zin is; waervan heeft de mensch,
als het nuttigde ep voortreflylale, bovenal zyn werk te
maken? Het bedoelde van Salomo, (welken onze Schryver ontegenzeggelyk voor den Autheur van dit Boek
houd (*) ,) is, in de eerfle plaetie te toonen , dat de
meeste bedlyven der mcnfc^hen ydel zyn , hun waer geluk
giet bewerken; en ten tweede, door 't mededelen van
voorfchriften en opmerkingen, te doen zien, waerop naera
t in dit leven voornac»dyk heeft toe te daggen. De eerlle
helling word ontvouwd in de zes eer[1e Hoofd[lukken;
en in de twee laetite verzen van het Vlde Hoofdiluk
maakt de Prediker een overgang tot het tweede deel, of
het voordragen zyner onderrichtingen, waer mede hy vervolgt tot op het einde van zyn Gefchrift, Hoofdi:. XII.
3; zynde het overige v. 9—I4 aan te merken , als een
by-, °) In zyn nafpooring hier van toont by dit opzetlyk, en
alles leid hem tot die gedachten, dat Salorno her zelve ge.
iehretven heeft, toen hy reeds bejaerd, en tot inkeer van zya
onbezonnen gedrag gekomen was.

K 4

148

J.

FI. VAN DER PALM

hyvoegzel, nacstdcnhelyk, van een later hand, of ten minfle, zo al van Salomo, als een aenhang„zel, dat geen gemcenfchap heeft, met het bedoelde. Kakende dien
gemelder overgang Hoofdfl. VI. ir, i2. ftaet ons hier
nog te melden , hoe de Heer van der Palm deze verzen
vertale, te weten aldus. Daer derhalve oneindig vele be.
dr j'ven ydel zyn, wat [arbeid] .zal dan eindelyk den snenfche
vruchtbaer ,vezen? if7ant wie weet wat den anenfche goed is,
geduurende den gun/lien tyd zynes ydelen levens, gelyk aen
ene voorbygaende f ltadatnzre ? en wie zal hein daeren boven te
kennen geven, seat herra hier namacis lal wedervaren Met
dit laetite oogt dan de Prediker, volgens onzen Uitlegger,
op den toekomenden ftaet na dit leven, en neen zou het,
zyns agtens in vollen nadruk mogen vertolken, vat hem,
fia zvn vei blyf onder de ?onne, zeil wedervaren?
Rakende het redenbeleid , door Salomo hierin gehouden, nierkt de Heer van der Palm aen, dat die Vorst,
Baer by zelf zo velerleie onderwerpen gefineed en werk
mitsgaders zo veelvuldige bedryven van-íteligmak,
andere menichen naeuwl:enrig gade geflagen had, deze zyne eigen ondervinding tot een grondflag legt, op welken
by liet bewys van zyn eerfte Voortiel vestigt. Dit werkt
by indiervoege uit, dat hy eerst vele byzondere en wel
de aenmerl:elykfte bedryven der menfchen voordraegt ;
waerop by dan derzelver ydelheid beweert, en die door
velerleie redeneringen aenwyst : voegende ook nu en dan
daerneveris algemene opgemaakte bgfluiten, die op liet gehele menschdom toegepast kunnen worden: by voorbeeld,
1 1. III. 19-22. 1V. 2, 3. en dergelyken.
Gevolglyk [leunt de waerheid of gegrondheid van het
beweerde, op de ondervinding van Salomo, en zyn oordeel deswegens. Daer by nu hier in feilen kon , is liet
zeker niet te verwonderen, en niet ftrydig met den Godlvken oorfprong van het Boek, zo by 'er zomtyds in ge
vleest alle deze oproer--lei1dhb.'Hyatog
kingert gemaakt, in een tyd, toen hy van den waren dienst
des Heren , en van de Godsvrucht , ten uiterfie vervreemd
was. Daer by nu in dien leverhaat een ienfchouwer ge
opzichten ook daedlyk-westa,vnirfhed
deel gehad had, in cie menschlyl:e wisfelvalligheden en
tegenbeden , zo heeft men zich niet te verwonderen , dat
hy, door verdriet over zyne moeilyke poogingen, en door
de kwelling zyner ziele, zo menigwerf door ene valfche
hoop misleid, nu of dan een oordeel over 't een of het
?

-
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ándèr geveld heeft, dat verkeerd is, en afwykt van de
waerheid, welke inderdaed alleen door een bezadigd gemoed gekend word. Ilieraen heeft men dan toe teíchry.
ven , die verkeerde redeneringen , welken ons in dit Boek
voorkomen: by voorbeeld, H. 111. I8—. IV. 2, g.
Viii. 12 —15. IX. 3-10.
„ Voorts had Salomo niet alleen de dwaesheid der
nienschlyke bedryven gade gelagen , maer hy had tevens
opgemerkt , wat , in 't midden van zo groot ene ydelheid
van poogingen , liet beste ware, wat 'er met de meeste
vrucht in 't werk geheld kon worden. Nadien nu de,ontvouwing hiervan het tweede gedeelte dezes Boeks uitmaekt,
„ zo heeft men, zegt de Heer vara der Palm, myns oor„ deels, dit denkbeeld van des Schryvers redenbeleid te
vormen."
„ Salomo , namelyk , zich enigen tyd lang toegelegd
hebbende, op liet onderzoek van 't geen den meniche
;, goed is, en dat hem vooral te doen flaet, geeft nu,
„ oud wordende, verflag van zyne nafpooring, en meld
„ wat by daer uit opgemaakt heeft. Hy bericht daer in
„ niet alleen , hoe hy geoordeeld hebbe over •der men„ fchen, veelal, zeer ydele bedryven; maer geeft te gelyk
„ openhartig te kennen, hoe hy zich, door de. befchou„ wing der lnenschlyke wisfelvalligli eden en tegenheden ,
„ toen zyn hart zeer weinig ter Deugd'gefeliikt was, tot
onvoorzichtige gevolgtrekkingen hebbe laten verlokken.
Daer benevens had hy gezien, dat zodanig ene levenswyze op Aarde alleen gelukkig genaemd kan worden,
„ welke ingericht is, neer de echte regelen der voorzichtigheid. Door ene langduurige ondervinding eindelyk
„ geleerd , wist by nu voorzeker, dat ene oprechte handha„ ving van den dienst des Heren , en dc betrachting van
zuivere Godsvrucht, de enige was, die den meusch ter
genietinge van 't waer geluk leid. Lu hierom is 't, dat
by deze bevelen der Voorzichtigheid en der Godsvrucht,
„ om het latere gedeelte zynes Getchrifts te voltrekken ,
,., voordraegt en aenp.ryst."
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Leerredenen over ,7ej2zia LIII, LIV en LV, door c. j. NnHuys, laatst Hooglecraar in de Godgel. en Kerk i. Ge/ch.
op 's Lands Hoogt Schoole , en Predikant te Leyden. Uit
VAN NUIS KLINKENBEOn,A. L. M. P/i.-gevndorJ.
Dr. Hoo,Sl. in Je Godgel. en K^rkl. Gef h-. clan het 11th.
M. en Predikant le 11;nfierdam. Eer/la en 7iveede Deel.
Te ilmflerdam, by J. Allart, 1784. Behalven de Voorreden , .777 bladz. in gi•. octavo.
ne oordeelkundige en wel doorwerkte verklaring der op.
gemelde Hoofd(Iukken , uit de God['praken van Jefaïa,
is vervat in deze Leerredenen ; welker overweging de
Hoogleeraer Nahuys met nadruk doet dienen, ter verfierkinge van het Geloof, en ter opwakkeringe ener gelovige
gehóorzaemheid, aen onzen weleer vernederden, maer nu
verhoogden , Heilland , overeenkom(lig niet den inhoud dezer voorzeggingen. Oplettende B.ybeloefenaers zullen hier
in. een ryken voorraed van lering vinden, die hun, in deze en gene hyzonderheden , meermaels een nieuw , of althans een duidelyker, licht zal verlenen. Ons ceríie oog
om op een of ander voorbeeld van die natuur-merkwas,
íiil te (laan ; dan by nader overweging is 't ons voorgekomen , dat wy onzen Lezeren meerder dienst kunnen
doen, niet hun het doorloopend verband dezer Godfpraken , naer des Iíooglecraers gedachten, voor te dragen ;
waaromtrent wy ons in dezen bepalen, tot 's Mans eerlie
algemene opgave van het verband der gehele Prophetifche Leerre den , mitsgaders der Inleitlinge ., en voorts vat,
her LIII Iloofdlluk in 't byznnder ; waerop wy, in een,
volgend Stukje, die van het LIV Iloofdlluk zullen mede delen.
„ Deze Leerrede , zeat by , begint Cap. LI. i7. en
loopt tot Cap. L\I ; behelzende de lotgevallen der Kerbe, in de dagen, die toen nog komen zouden, bijzonder
yan Jelus Christus, en 't Koningrijk na zijn lijden en ver
te vestigen , en in de wereld uit te breidel, en.-hogin
de gevolgen en lotgevallen daar van, tot in den afloop
der eeuwen.
„ Na een voorbereidende opwekking of iuleidi'g, Cap.
LI. z'. en UI. wordt het lijden van den Mesfias verhaald, ols de go nalaag van het heil der Kerke Cap. LIIT.
Straks daarop cle uitbreiding der 1snangelie-item onder Enden en Heidenen , Cap. LIV. en LV. Waarop de fluit
der
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der Kerke , geduurende den afloop der volgende eeuwen ,
gefchetst wordt ; oneenigheden Cap. LVI ; grof verderf
niet onderdrukking der regtvaardigen Cap. LViI; Gods
oordeelen daarover Cap. LVIII en LIX, eindelijk haare
luisterrijke herflelling , en de heerlijkheid tot welke God
zijne Kerk eens verheffen zal, Cap. LX.
„ Deze gewigtige Leerrede begint dus met eerie voor
inleiding tot de aanftaande gewigtige gebeurte--beridn
nisfen. Hij wendt zich tot de Kerk , onder den naam van
Jernfalem, t'zedert een geruimen tijd met vele rampen en
onheilen bezogt ; en wekt haar op om zig op te rigten,
en gereed te houden wegens het aanbreken van heuglijker
tijden. Ziet Cap. LI. 17. en 21, 22.
„ Hierop hervat de Propheet zijn aanfpraak en opwek
wegens het aanbreken van Gods Koningrijk-, om zig-king,
uit. de geestelijke en lighaamlijke dienstbaarheid op te rigten, ter aanvaarding der genadegoederen van die nieuwe en
geestelijke huishouding , welke door de verfchijnin ; van
Jellis Christus Rond geopenbaard te worden.
„ Hoort hier :
I. De hervatte opwekking tot Benen dienst, den float
der genade en der geestelijke vrijheid overeenkomilig ,
Cap. LII. i , 2.
a. Daar was reden toe wegens dc aanflaande verlos
-fing,vs.3
b. Lene verlostog, die thans zeer dierbaar was ,zoo
wegens voorige elenden^, gevangenis en flavernij, waaronder zij gezugt had; als nu tegenwoordig , na dat zij daarvan bevrijd was , wegens dc geese ieoze dienstbaarheid onder
onbekwaame heerlchers en leidslieden , vs. 4-6.
II. Hierop volgt een eitroep over de voortreffelijkheid.
der Luang^elie•boodftihap., en derzcleeer boodfchappers,door
welke dit door de \Vcrelc? Houd nitecreii1 te worden.
a. Wij vinden dien uiroep vs. 7, 8.

b. Aangedrongen, door eeue opwekking aan de aanvanglijkgefligte Kuangelie kurk, tot blijdfeliap en lof, over
't aangevangen heil, vs. 9, 10.
111. hierop wendt zig de Propheet tot de Euangeliegezanten zelve.
a. Hij moedigt hen aan tot de aanvaarding en voort
dier gelukkige onderneming ; de prediking van 't-zet.ing
Euangelie door ce wereld, en de wijze hee zij daarin ver
zouden, en gelukkig voortgaan : zij moesten uitgaan-kern

eieer de wereld, en zig aflcheiden van de getneenfehap met
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het Joodfche volk, dat in hun ongeloof en onboetvaardig
bleef volharden , vs. ii , i_.
-heid
b. En vermeldt daarop den grondflap van dit alles,
gelegen in de openbaarin,g val) den Mesfias, Vaders knegt ,
die dour zijne verhooging, na een bitter lijden en allerdiepfte vernedering, den grond zou leggen tot dat heerlijk Geiiaderijk , in de wereld der heidenen. Dit wordt kort , maar
nadrt,kkelijk, gemeld, vs. 13 15.
;, Ziet daar de voorbereidende Inleiding dezer gewigtige
een inleiding, die Iangs een eigenaartige
Leerrede;
f'ehakel den Propheet tot de hoofdzaak overbrengt; want
dit laatfte, in de drie laati'te verten, is eigenlijk de [tof der
volgende rede in het L11I en volgende Cap. tot LX. inge-

-

flooten,

A. Aangaande den Mesfias , de verdorvenheid van zijn
gelaat, en daarop volgende verhooging; dit nadrukkelijke
en zeer verhevene, Cap. LIII.
P. En cie Richting en uitbreiding der Kerk des N. T.
op dezen g ondilag , met derzelver verdere lotgevallen,
Cap. LIV. en vol crtcie.
„ Wy behalen ons nu tot dit LII1 Cap.
I. Hier komt eerst voor : de Apostelfiliaar, de die1iaa^^s en verkondigers van t I?uange(ie, 1^1 ^-nde over de
geringe vr igt hunker predikbig , onder ',C I11Cerder en aan zienlij[dic deel van hun eigen vuli,, de Joodiche natie,
'

! '

vs. I.
1I. Daarop verftuiint cie felaar der bekeerde Joden,
en beantwoordt deze laagte, verklare ,de den voornaamlieu !leen des nanfiunts, en de reden v::u dat ongeloof,
ontleend uit den ri1,ïgeii en vcregrdii iiaat van den Meshas , en 't ccrkeer i oordeel daarover, dat ook zij zelven
weleer zon ondervunecu hadden • voor hunne bekcernig ,
en dc oorzaak geweest was, ook van hun ongeloof.
,, AVaaromtrend zij
A. Histori[cher wijze, zijnen nedrigen (laat voorflelÍen , zoo. als zij dien in hunnen ongelovigen toefiand aan
als dezelve, ft:hoon tegen reden, oor -i7erktn,zo
hun ongeloof, vs. a, ;.
-zakwvn
P. Maar dan tonnen zij, lioe zij nn, na dat hunne,
oogen verlicht waren, en zij de ware redenen van die
vernedering en dat lijden inzagen, dat beíchuuwden ent
daarover dagren.
U wethe gelegenheid zij,
i. De ware ooraak van zijn bitter lijden, en t
Lee"-
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heerlijk oogmerk daarin , en hoe hun geloof daaromtreud
verkeerde, duidelijk verklaren, vs. 4, 5, 6, 7.
2. Vervolgens maken zij melding, zoo van eenige
omftandigheden in, als van de heerlijke gevolgen van dat
lijden, waaruit het bleek, dat hij, ook in dezen allerverdrukttten 1}aat, het voorwerp was van Gods zonderlinge
zorg en liefde, vs. 8, 9, io.
„ Welk alles.
3. Verzegeld en befloten wordt in de a laatfie vers fen; in welke God zelve fprekende voorkomt, ter bevestiging der voorgaande belijdenis, en vertooning der heerlijke en heilrijke vrugten, van deeze diepe vernedering en
dit bitter borgtijden zijns Zoons.
„ Ziet daar her beloop (ier zaken in dit hoofdiluk,
welks befchrijving van zeer veel gewigt is. God wist wat
een ergernis liet kruis geven zou; hoe 't fchandelijk en
bitter lijden van den 1\lesias, welks ware redenen, bui
openbaring, door niemand zouden kunnen be--tenGods
grepen worden , een groote hinderpaal voor het geloof in
den Mesfias zijn zou; daarom behaagde het Gods Geest
dit gedenl:ftuk, aan zijne lierk, tusfchen cie 7 en 8:o Janren eer het gebeuren zou, reeds te overhandigen, waarin
de bijzonderheden van dat lijden, en de ware oorzaken
van hetzelve, zoo duidelijk verklaard worden; dat, indien
het kwam, elk die het lighaam met deze fchilderije vergeleek, (zoo maar de íleutel der kennis in de Prophetifche
fchriften niet verloren raakte,) hem daaruit zou moeten
kennen, de ergernis zon moeten worden weggenomen; en
alle volken tot het einde der wereld, uit vergelijking dezer klare voorzegging, wier weerga men nergens aantreft,
met derzelver vervulling, ten allen tijde zouden bevestigd
en versterkt worden, en blijven in hun geloof iu J. C."

Ve;fclaeidene gewigtige bccicrakingen voorgeteld aan den
Heere P. VAN h EMERT,,s'egens liet nee/er/eggen zyner bediening alr Predikant, en zyn uitgang uit de Gemeen
Gereformeerde Kerk; en van wegens ver„c teirle--fclaepdr
ne zyner ge egdens in zynen Brief, ge/clareeven aai de
Eerwaardige C/a/îs van Ritenen en tlk, door ar. PAN1' EBAKKER. Te Delft, by J. de Groot, Pz. 1785. In
gr. oc`lavo, 179 biadzz.
et kon niet wel anders zyn , of de gewigtige flap vary
den Heer van Hemert, met het nederleggen zyner
Ampts-
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Amptsbedieninge, moest by velen merkelyk opziens maken; en 't was dus wel te wachten, dat het den enen of
anderen nopen zoude, om hein deswegens door een Ge
openbaren druk te onderhouden. Aen deze ver -fchritn
beantwoord reeds liet hier bovengenoemde Stuk -wachting
een Brief aen dien Heer, om-je,opgfildbywzvan
hem, zo 't mogelyk ware, tot nadenken en voorts tot
inkeer te brengen. Veelal zyn Schriften van die
natuur met een geest van bitterheid gefchreven; doch
hierover is de Schryver van dezen Brief niet te befchuldigen. Hy komt ons in denzelven voor, als een welmenend mensch, die niet onervaren is in de gefchilsleer, de
leer van Nederlands Kerk yverig voorfraet, dien 't finert
dat de I-Ieer vzzzt Jlemeit hier toe gekomen zy, en die
gaerne alles zou aenwende.n , wat in zyn vermogen is ,
om hem te doen wederkeeren. Ten dien einde tracht by
hem onder 't oog te brengen, zo de gevolgen van zynen
gedaner flap, als de verkeerdheid zyner tegenwoordige
denkwyze over dc Leere der waerheid ; waerin by de ge
Heer vszz Heihert tegengaet, onder het-voelnsad
verdedigen der Kerkleere. Men mag des dit Gefchrift aenzien als ene welmenende pooging; maer men
moet zich enigzins verwonderen, dat de Schryver zich
zo uitvoerig ophoudt , met de geichilsleere; dier hy, niets
nieuws ten dezen opzichte bybrengcnde , volgens zyn eigen oordeel, een overtolligen arbeid verricht. Zo toch
fpreekt hy, nopens dit fluk, in 't voorfle van zynen
Brief, daer hy te kennen geeft, (lat liet geenszins zyn
oogmerk zy , de gevoelens door dien Fleer thans aengenemen , opzetlyk te wederlegger.
„ Dit fcheen my toe, zegt hy, geheel en al onttoodig
te zyn; nadentaal ik, en, uit de korte Memorie, door
uwe aan den Kerkenraad, der Hervormde Gemeente te
H7yk by Duwj ede, overhandigd, op den r van Juny 1784.
en uit den Brief, aan de Eerw. Clasfis van Rhenen en
Wyk (*), niet anders zien kan, of uwe brengt geene
nieuwe gevoelens, en dus ook geene nieuwe bezwaaren
teegen de Leer der Gereformeerde voor den dag; maar
hebt flegts aangenoomen (en zoo ook misfchien overgenoomen,) dezelve gevoelens van andere, welke buiten de
Gereformeerde Kerk zyn , en daarop: ook teegen de Leere
der
door
den
Heer
van
Beide
deze
Hemert
(*)
ingeleverde Stuk
geheel voor dit Gefchrift geplaatst.
-kenzy
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der Gereformeerden , dezelve bezwaaren inbrengd , die 'e r
zoo dikwils teegen ingebragt zyn ; en welke door u aan
gevoelens, ik meene, dat op verfcheidene ty--genom
den, op verfcheidene wyzen, door onderlcheidene bekwaame, geleerde en Godvrugtige mannen, zoodaanig
klaar en bondig wederlegd zyn, niet volkoomene oplos
Gereformeerden ingebragte-finge,drt L
grieven; dat men door deeze weederlegging maar weederom hetzelve zoude moeten zeggen, dat reeds zoo meeni maalen en zoo bondig en gegrond gezegd is; het welke
te doen, derhalven niet anders zoude zyn, dan eersen ten
eenemaalen overtolligen arbeid.
Chemifche Oefeningen , voor de Beminnaars der Scheikunst
in 't algemeen, en de ,Ypothekers in 't byzonder: door i'.
J. KASTELEYN , JIpotheker en Chimist te Ilia lerdam, en
Lid van liet Prov. Utrechtfche Genootf. i fie Strikje. Te
.flmflerdatna, by A. J. van Toll, 1784. In gr. oéiravo,
88 bladti.
van den Heer Kasteleyn, by de uitgaave van
H etditoogmerk
Werkje , om naamentlyk de nutte beoefening der

Scheikunst te bevorderen, is niet allen zeer pryswaardig,
maar verdient ook niet recht in ons Land, waar de Schei kunst byna tot een handwerk is geworden , alle mogelyke
aanmoediging. Onze Schryver heeft zig reeds lange als
een kundig en ervaaren Scheikundige gekentekend, en wy
twyfelen ook geenzints, of de wyze, op welke de onder
dit Stukje voorkomende , behandeld worden ,-werpn,i
zal de goedkeuring van des kundigen wegdraagen.
Wy zullen ons dierhalven alleen maar vergenoegen , om
onzen Leezer den Inhoud daarvan mede te deden.
Het plan, 't welk zig de kundige Schryver hierby heeft
voorgefteld, is, om van tyd tot tyd, een en ander zyner
Scheikundige Bewerkingen , welke hem gewigtig genoeg
fchynen om onder 't oog zyner Landgenooten te brengen,
mede te deelen , en vervolgens de nieuwlie ontd^ kkiugen
en verbeteringen in de Chimie, die door de beste Schei
kundigen zyn opcegeeven , ten algemeenen nutte voor te
draagen.
Hy begint niet eene Befchotrwing over het
,

Liquor anodynes mineralis Hofimanni, en de 0/cum J 7ini:
de overweeging, zegt hy, dat men in verfcheiden Apotheeken zQ veele verfchillende foorten van Liquores aantreft ,
C.1?
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op wier uitwerking, ten opzigte van eene bepaalde hoeveel.
beid, zig den Geneessneer zeer onzeker kan vertrouwen ,
heeft my op de gedachten gebragt, of 'er geen middel ware uit te denken , waardoor men in alle Apotheeken een volkomen gelyk Liquor zoude kunnen vinden, dat , in alle zinnelyke
proeven, volftrekt een en het zelfde ware `? -- Ten
dien einde geeft ons de Schryver eerre volledige Befchryving van de Beftanddeelen des Alcohols hini, en van het
Oleuna Vitrioli, en toont zo wel uit de Synthefss als f]nalyfis, dat liet 0/cum 1/lui, voor de Bafis van den Liquor
Anodynus moet gehouden worden ; dat het 0/cum hini en
het Liquor alleen graclu verfèhillen : en dat de ontbinding
van étue once 0/cum hini , in drie oncen Alcohol, een Liquor J1iody,aus daartlellen, dat in allen opzigte aan de ver
voldoet. By eerre nauwkeurige ovcrwee--eischtn
ging omtrent dit onderwerp, is ons eene aanmerking te binnen gekomen , die wy gaarne, door den Heer Kasteleyn ,
wenschtcu opgelost te zien. Zy betreft die Belling, dat,
namentlyk liet dcidum hitriolicum alleen als een werk
bereiding van liet Liquor moet befchout-vd wor--tuignde
den, en gcenzints als een inmengzel, als een beflanddeel
van het Liquor , of de 0/cum 1/lui zelf, en dus het Acidu;n Ilitrioi in de bewerking niets anders doet, dan het
Oleum hini cy%fatiale af te fcheiden. Het is ons,
onder verbetering , altoos voorgekomen , dat by de affchciding van het (1)/cum Inni, altoos een gedeelte van dat
zuur in het Oleum Dini gevonden word, 't welk men tot
affcheiding gebezigd heeft, en wel om de volgende redenen.
Voor eerst. Men kan by ieder 0/cum hini den reuk van
het zuur ontdekken, 't welk men tot affcheiding gebezigd
heeft: vooral wanneer men hetzelve tot lugt ontbind, en
als een inflammabel'e logt ontflamme. Ten tweeden. Wanneer
men Oleum hini door Icidum Nitri af cheiden wil, moet
vooraf het leidam Nitri niet water verdund worden. Ten
derden. Verkrygt men in zommige bewerkingen, by voor
Salpeter Naphtha, eerre hoeveelheid zuivere-beld,y
Naphtha, die aan gewigt met de gebezigde hoeveelheid
Alcohol gelyk ftaat. Ten vierden, kaar men, volgens Ihiegleb, uit de Naphtha dat zuur aflcheiden, 't welk meta
ter bereiding gebezigd heeft ; en eindelyk laaten zig de
geneeskundige krachten ga.utsch alleen uit het 0/cum hini
niet zo gemakkelyk verklaaren. — De authoriteit van eenei
Grnelin , IJTiegleb , IJ/eigel, Hagen , Leonhardi , Bergman , en
andere Scheikundigen, fchynt dit ons gevoelen te bevesti-
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Doch deeze onze Bedenking hebben wy al
tigen.
leen met dat oogmerk hier voorgedraagen , om ze door
onzen kundigen Schryver opgelost te zien.
Het beredeneerd voorfchrift , ter bereiding van het Sal
de Seignette , door den Heer Kasteleyn opgegeeven , ver
te worden, en draagt kentekenen cener-dientagvol
grondige kennis in de Scheikunde. De Misfive aan den
Heer toegen van Engelen, M. D., over de bereiding van
den Tartarus Emeticus, zal voelen onzer Leezeren uit de
Jaarboeken reeds bekend zyn.
Hierop volgt eene Mi fve aan den .theere * * *, over de
bereiding van het Eau de Luce , die met veel oordeel is
gefchreeven, en eene allereenvoudigtle manier, ter bereiding
van dit zo beroemd, en niet zeiden zeer vervalscht,vogt,
aan de hand geeft. Daar zig zommigen niet ontzien, om verfcheiden natuurlyke Lichaamen, welke in de
Chimie en Geneeskunst gebruikt worden, zo wel als veele
Chimifche prxparatien te vervalfchen, zo is het volttrekt
noodig, dat Genees- en Scheikundigen de middelen kennen, waar door men zodanige onvetantwoordelyke verval
kan ontdekken. Onze Schryver verdient dierhal--fchinge
ven opentlyk dank, wanneer hy ons van tyd tot tyd niet
zodanige middelen tragt bekend te maaken. — De voorbeeide ❑ , welke hy thans bybrengt , en de middelen , ter
beproeving , welke hy aan de hand geeft , zyn zo wel
voor den Geneesheer, als voor den Scheikundigen, van niet
weinig belang. Het zyn, namentlyk, de beproeving van
den Mercurius hivus; van den Mercurius Sublimatus Cor
en de-s•oJivu,MercDlsCinabMercu,
Pr ecipitatus Ruber en fIlbus. — Vervolgens van den
Sulphur fluratum Antimonii : het Sal Succinum , de Relies
3alappce, en de Magnefaa 4/ba. — Onder de Chimifche
bewerkingen voor de Ulconomie, Fabrieken en Trafieken,
komen zeer nuttige en weetenswaardige zaaken voor. —
Onder de nieuwtie ontdekkingen en verbeteringen in de
Chimie , zyn 'er ; verfcheiden , die der bekendmaaking dubbel waardig zyn, voor de zodanigen die met de nieuwere
Scheikundige Schriften niet bekend zyn. --Wy hoopen dat
de Heer Kasteleyn deze begonnen taak verder zal vervolgen , en houden ons verzekerd , dat hy daar door veel
goeds zal bewerken, en by zyne Kunstgenooten achting
verwerven.
VII. DEEL. ALG, LETT. NUJ, 4.

L
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hei lzafrdeliag over- dc Gá:11 oortien, en derzelver fcliynbaare n'a deden, gelvA die in den 7aare 1782 en 1783 9
in het Roomfche Mcisjes- Weeshuis te JIzn/l eidam , gehectic lit, eii door dcra Heer C. I. a Roy befchreeven zyn,
onder de» n«dna van ksvaradrzartige Zinkingkoorts. Door
E. KRU P1L1IAN, M. D. Te flmfterdam, by H. Gartman , 1785, Zh g; . odihao , 59 blad.
ten uiteriien onbcfclieiden zogenaamd Tegenfchrift
E en
tegen eens \Vaarneeming over dat Onderwerp, van den
Heer a Roy , M. 1); geplaatst in de Verhandelingen van
het Geneesti. Genootfchap, onder de Zinfpreuk: Servandis Civibr^s, 1Xde Deel.
jay zyn niet den Fleer Iirrcmpelman perfoonlyk niet bekend ; maar, uit het fchryverl van dit Stukje en een voor
kunnen wy ons geen guntlig denkbeeld vor--gand(à),
men van 's Mans bekwaamheid en geestgelleltenis. Zyiy
Ed. zal zich • door zulk een trant van lchryven , weinig
geacht maiken by
ene Konstgenooten ; en ook eveii
weinig lul behaalen by weldenkenden.
\Vy twyfclen
dus geen oogenblik , of de Heer d Roy zal zyn eigen
waarde te wel kennen , om op dit Gefchrift te antwoorden

1lrfidill i/O/u C.7'iLt unrxsCc.'s.

(*) Zie 41g. Pad, Lutterocf. Vde D. bl. 54.

Inleiding tot de kenrais/e der Natuurij'ke TPysbegeerte , door
T. EO1)ed , .d. L. ill. Ph. Dr. en Lid van het Utrecht folie Prop-i,z^ rad!e geiiootf - h.ap van KmoeY2 en 1i7eeten(chczpposi. IIZet Plareeza. beide Deel. Te Leiden, by
F. de Does, Pz. 1734. In gnu. oSavo, 348 bladz.

A an de ontvouwinge der wyze, op

welke beweeging
in een lichooarn ontilnan kan , in 't tweede Deel afgehandeld heat nu tae Heer Rsdi'é, in dit derde, eene
verklaaring van de Leer der kragten van bewoogen lichaamen. 1 lieromrrent komt eerstlyk in overweeging, hoe de
kragten in bewogen lichanmen door uitwendige beweegende oorzaaken ontíï:aan , en weder vernietigd kunnen worden , door eene enkele drukking of perfing. Vervolgens
vestigt zich de oplettendheid op den aart en de bereke;

-

ning der zogenaamde Doode en Leevendige Kragten; by
wel-
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welke gelegenheid de Onaerwy^zer een beknopt berigt
geeft, van tiet verfehil, wegens de berekening der kragten, onder de Wysgeeren ontttaan; waaromtrent hy zig
voor het zogenaamde Nieuwe Gevoelen verklaart, met
aanwyziug van deszelfs gegrondheid. Hierop hond by
over te gaan , tot het befchouwen van de wetten der beweeginge van botzende lichaamen; dan gemerkt zulks eene kennis vereischt van de verfcllillende gelteldheid der
lichaamen ten deezen opzigte, zo verledigt hy zig vooraf

tot eene ontvouwing van de daartoe betrekkelyke kundig -

heden. Zulks doet hem afzonderlyk handelen van den
aart der veerkragtige vaste lichaamen in 't algemeen , en
die der Snaaren in 't byzonder; als mede tot eene ver
platte Veeren, en andere-klaringvde t
veerige Stofklompen, nevens derzelver uitwerking op bot
Dus den weg gebaand hebbende tot-zendlicham:
het voordraagen van de Leer der Botzinge, handelt hy,
na eene voorafgaande opheldering van de botzing in 't algemeen, eerst over de botzing van lichaamen zonder veerkragt, en dan over die van veerkragtige lichaamen; waar
dit derde Deel beflooten wordt. - De Heer-med
Esdré houdt zich behendig aan zyne allengskens ophelderende en ligt bevatbaare manier van onderwyzen, die wy
in 't voorige deezer Inleidinge alreeds bemerkt hebben, en
ook in dit gedeelte befpeuren. Men neeme, tot een voor
hiervan , de manier op Welke by zynen Leerling-beld
duidelyk doet begrypen , wat men door doode en leevende
kragten verhaa, en hoe men derzelver werkingen hebbe
te onderlcheiden. Het gefprek van den Meester deswe-

gens vangt dus aan.

Vleesier. Een vermogen, 't welk op een lichaam drukt,
zal het zelve of in beweeging doen komen; of liet gedrukte zal onveranderlyk zyne plaats blyven behouden.
„ Het laatite heeft men, by voorb. wanneer een Gewigt op een Grond leuu , eene Tafel, Pylaar of iets an
dens haat. --- Het zelve zal door zyne zwaartekracht
liet grondlleun nederdrukken , en aldus eenige kracht al
drukkende daarop doen , alfchoou her gedrukte niet in be.
weeginl lome.
Leerling. Het is onbetwistbaar, dat het Gewigt eenige kracht op deszelfs gronddeun , fehoon het laatthe on
beweeglyk blyve , uitoelfend want zulks ontkend wordende, zou men tevens de zwaartekracht van het Ge•
wipt moeten ontkennen, het geen ongerymd is.
„

^^
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„ M. Dus ziet gy, dat een drukkend vermogen, niet
tegenttaande het gedrukte lichaam onbeweeglyk blyve, egter kan gezegd worden eene pooging of kracht te oefenen. ------ Een voorbeeld van het eerste geval, (nanmenlyk wanneer het gedrukt lichaam in beweeging raakt,)
ziet men in een werkend vermogen, 't welk, tegen een
beletzel drukkende, het zelve doet bewegen, terwyl het
vermogen, tegen dat lichaam Oersiende, aangevoegd blyfr,
en met het- zelve vereenigd voortgaat.
„ L. I\'len kan dit befpeuren in een Slede, Schuit enz.
welke door een Mensch of Paard word voortgeduuwd.
Het drukkend vermogen veroorzaakt in de Slede
eerre beweeging, terwyl het zelve met het laatstgenoemde
vereenigd voortgaat.
„ 111. Soortgelyke werking heeft men ook in het gewigt , 't welk aan den arm van een Balans hangende denzelven nedertrekt, -- het persiend vermogen word te gelyk
niet het gedrukt lichaam, nan7enlyk de arm van de Ba
bewogen. in beide bygebragte en verklaarde-lans
gevallen heb ik u willen doen opmerken, ecue zekere
kracht, welke door de drukking van het werkend vermogenc op liet gedrukte lichaam geoefend word; het zy liet
gedrukte beweege , het zy het zelve onbeweeglyk blyve : —
wyders , dat, in het een zo wel als in het ander geval, het
krachtoelfenend vermogen onbeweeglyk kan worden aan
-gemrkt.
„ L. Gy vergist u. In liet voorbeeld van de
Slede of van cie Balans is het werkend vermogen in beweegin.
„ ill. Geenzius in opzigt tot liet gedrukte lichaam;
want het zelve blyft al drukkende daar mede vereenigd:
Weshalven de zaak in dit oogpunt befchouwende,
kan men veilig fellen , dat het werkend vermogen , 't
welk de SIede voort beweegti, even zo wel onbeweeglyk
blyft, als een Standbeeld, zyu grondfteun drukkende, in
sust (laat.
L. I!; heb 'er niets tegen, wanneer men de zaak op
deze wyze befcho!iwd.
„ Ill Ik heb derhalven overtuigend betoogd, dat in
beide genoemde gevallen het krachtoeífenend vermogen
onveranderlyk zyane betrel:kelyke plaats blyft behouden.
---- De kracht, welke op liet lydelyk of gedrukt li
dat foort, 't welk men eigen -chambefl^iword,svn
Dood kî<clat, of, (zo anderen willen,) Da-ukkende-lyk
of P ^'rzrr'c kracht noemd. Dat is: ,, Eene Dooa
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„ de kracht is eigenlyk die kracht, welke, door ecn druk„ kend of persfond vermogen, al drukkende geoeffend.
„ word, zonder dat het vermogen zyne betrekkelyke
plaats veranderd." - Anders gezegd: „ cene
„ Doode kracht is niets anders dan eenti enkele persfint'
„ of drukking van een zeker werkend vermogen." ---.-Want gelykerwys eene persfing nimmer gefchieden kan,
ten waare het werkend vermogen altoos gevoegd l)iyve
tegens het gedrukt lichaam, alzo ook kan cone Doode
kracht niet werkzaam zyn, ten zy het krachtoeffenend ver
zich gevoegd boude tegen het beletzel of lichaam,-mogen
waarop de kracht beleed word.
„ L. ik bezef uit de gegevene befcbryving, dat eene
Doode kracht zich openbaard in een lichaam, 't welk ee: e
pooging doet, om zich te bewegen. niettegenflaande bet
zelve wegens de wederkeerige werking van het Beletzel,
in eengin ftaat van rust blyft: — of zo het zelve in beweeging komt, dan gefchied zulks nimmer, ten waare het
zelve tevens met het gedrukt lichaam voort bewege.
„ M. Men heeft aan dit foort van kracht om verfcheide redenen den naam gegeven van Doode kracht. ---.
In de eerfte plaats, om dat dezelve geoeffend word zonder
eenige merkelyke beweeging van liet krachtoeffenend ver
werkzaamheid van een op den grond-mogen:watd
drukkend Gewigt, of van iemand welke een belade Slede
voortduuwd, gefchied immers, (gelyk wy gezien hebben,)
zonder dat het werkend vermogen, ten opzichte van heet
lydelyk lichaam, eenige beweeging kan gezegd worden te
hebben.
„ In de tweede plaats bediend men zich van deze benaming, om dat de kracht en de wederftand , dat is, dc
werking en de wederwerking elkander onderling vernietigen. De kracht van het vermogen word door den
wedermand, als het waare, gedood; -- zulks moet men
niet alleen verflaan , wanneer twee persfende vermogens
met even groote kracht werken, maar ook van twee ongelyke vermogens. By voorbeeld, by aldiien aan ieder arm van een Balans één pond Gewigt hangd, drukken
zy beiden met even groote kracht hunne ophangpunt, en
maken dus een Evenwit t. De kracht van liet eene gewigt vernietigd of doodt de kracht van liet ander.
------ Maar zo het een a en het ander écn pond weegd,
zal 'er ook eene vernietiging van kracht (fchoon geen Evenwigt) plaats hebben: want, nademaal 'er geene persfing is,
L3
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zonder eene gelyke ten, npersfing, zal één pond kracht, of
persfing van het een, één pond kracht van het ander ver
liet overig pond kracht van het ander Ge--nietg,rwyl
wit befteed word , om de arm van de Balans , en de hier
Aan hangende gewigten in beweging te doen komen.
„ In de derde plaats noemd men het befchreven foort van
kracht Doode kracht, in tegenovehllellivg en ter onderfcheidinge van de zogenaamde Levendige Krachten. Zulks zal
ik u doen zien uit eeoe breedere ontvouwinge van laatstgenoemde krachten , tot welke ik nu overga.
„ Door Levencli/ c krachten verflaat men de krachten,
„ waarmede bewogen lichamen werken, wanneer zy in hunne beweeging een beletzel ontmoeten. "
„ Tot dit foort van kracht kan neen al het volgende betrekken, namenlyk: de kracht, waarmede een voortgefchoten Kogel aanvalt , en botst tegens een Muur, Boom of
Benig ander beletzel. Wyders de kracht, waarmede
een vry vallend lichaam op een grondvlak nederkomt en het
zelve floot. --- Eindelyk de kracht waarmede een Ha
nier of Heiblok , opgeligd , en weder aan zichzelve overgelaaten wordende, na het einde van zynen val, op den Paal
botst.
„ L. gene levendige kracht is derhalven de kracht, wel1e een in beweeging gebragt lichaam op een wedertlaand-

biedend Beletzel uitvoerd.
„ 31, Niet anders. Sommige Natuurkundigen
noemen dezelve ook wel , om die reden, krachten van
vey bewogen lichamen. I)at zy wezenlyk van de Doode
krachten, of enkele perslende vermogens in opzicht tot hare gewrogten onderfcheiden zyn, zal ik u met fprekende bewyzen onder het oog brengen; en (zo ik vertrouw) hier van
overtuigen. -- Neem, by voorh. een Spyker, zet
denzelven vast niet zyn punt in een Plank, en plaats dan
op deszelfs kop een zeker gewigt van to ponden; de
kracht, waarmede de Spyker in dit geval gedrukt zal worden, is...
„ L. Van het foort, 't welk men Doode Kracht noemd,
ingevolge uwe voorigc beichryvinge.
„ M. Recht zo. - Neem anders een anderen Spyker van dezelfde grootte en op gelyke weze in denzelfdet?
J laak vastgelleld. Neem vervolgens een Hamer van i o pon
zwaarte; — ligt, en laat denzelven wederom eenige-den
reizen op den kop van dien Spyker vedervallen. liet
gevolg hiervan zal zyn, dat cie Spyker, na verloop van
1138 r
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maar weinige oogenblikken, geheel in den Plank zal gedreven worden. — Maar zal zulks ook waar zyn oortrend
den eerstgenoemden Spyker; welke, volgens het gegcvene, door een gewigt van io ponden flegts gedrukt word
Geenzins; al wierd liet gewigt van tien ponden
zelfs veelmaal vermeerderd , als het getal der herhaalde
hagen, welke vereischt word, om den anderen Spyker geheel in den Plank te dryven.
L. De ondervinding leerd dit onderfcheid ten aller
druk-klarfen.BydimSpkerodnl
een gewigt in denzelfden tyd zo diep wilde in--kingva
drukken als met den flag van een Hamer gefchieden kan,
zoude reen vergeeffche poogingen doen, ten waare het Ge
grootte vermeerderd wierd.
-wigtoenzalyk
„ M. Zelfs zoudt gy hebben kunnen zeggen , tot eerre
oneindige grootte. Dan hoe ook dat Gewigt , moge
zyn, liet is onwederfprekelyk waar, dat 'er een weze n.
lyk onderfcheid is tusfchen de kracht van een drukkend
gewigt, en die van een gelyk, maar tevens vry bewogen
lichaam.
„ Eene Levendige overtreft eene Doode kracht of enke„ le persfing oneindigmaal; invocge de kleini'e kracht van
een vry bewogen lichaam, met betrekking tot '„are
„ uitwerking, de grootíle drukking, of de grootfte Doode kracht, te boven gaat; dat is, beide die krat iten
zyn niet elkander onvergelykbaar."
„ Ik zal de waarheid hiervan bewyzen.
Eerre Doode kracht van zeker oneindig groot vermo.
gen, tegen een onheweeglyk beletzel geocifend wordende,
zal dat beletzel nimmer voor haar vermogen kunnen doen
wyl.en; en in zo verre moet die kracht als niets worden
aangemerkt. ------ De daaglykfche ondervinding daar en
tegen leerd aan eenex opmcrkzaamen, (lat 'er geen weder
welke niet door de herhaalde kracht van zeker-Itandzy,
vry bewogen lichaam , (fchoon die kracht nog zo gering
zy,,) eindelyl: zal kunnen worden overwonnen. Een
voorbeeld zal myn gezegde ophelderen. Een fleene
klomp zal door herhaalde drukkingen van één , of meer
druppelen water , nimmer kunnen worden uitgehold , veel
minder doorbord.
„ L. Die zulks wilde ontkennen, zon iet ftellen, 't
welk tegen alle ondervi!^ding en gezonde reden ftryd.
„ M. Desi^iettegenilaande bevind men egïer dat een
Steen, onder een Goot of \Vater,,y-p gelegen, door de geL ..
duu.
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duurige uederclruiping der waterdruppelen in korten tyd
kan worden uitgehold , ja zelfs doorboord. Dit Ie
ons een voorbeeld op van eene Levendige kracht,-verd
welke op zich zelve, met betrekking tot den wedermand,
of de aantrekkingskracht, waarmede de fleendeelen onderling
famenhangen, als oneindig klein kan aangemerkt worden.
Deze kracht nu , hoe klein ook, is egter in ftaat by
geduurige herhaaling uitgeoefend , na verloop van eenigen
tyd, dien oneindigen grooten wederftand te overwinnen,
dat is, den Steen uit te hollen , of te doorbooren.
Sommigen hebben ten onrecht de oorzaak van deze uitholhuge, niet aan de kracht van den val der druppen, maar
aan den flag, of [Iaat , welken dezelve door hunnen val
op den Reen doen, willen toeeigenen , en drukken zich
deswegens dus uit
Gutta cavat lapidern, non iii, fed ictu cadendo.

Dat is:
Een Waterdrup bold eenere Steen niet uit door
zyne kracht , ?raar door den foot van zynen val.

Een zeggen , 't welk eene tegenlllrydigheid in zich behelsd :
want de flag of floot is een gevolg van den val, welke weder een gevolg van de zwaartekracht is, aan welke de geheele fnelheid , beweeging, en dus ook de kracht, waar
mede het bewogen lichaam werkt , zynen oorfprong ver
-fchuldis."
De Leermeester , hiermede een genoegzaam denkbeeld
der twee gemelde foorten van krachten gegeeven hebben
handelt voorts over derzelver berekening; waaromtrent-de,
wy, om dit, Artykel niet te uitvoerig te maakera, alleen
liet volgende zullen melden.
Men maakte voorheen geen onderfcheid tusfchen Leevendige en Doode Krachten ; en berekende dezelven zon
dat LE!BNrrs daar in een misfag-kerondfchi;t
ontdekte. Hv zak; naamlyk, (lat men noodwendig onder
moest maakeu tusfchen kracht en kracht; dewyl de-ocheid
kracht van drukkende vermogens geheel onderfcheiden is
van die, welke een veybewoocn lichaam kan uitoefenen.
De eerfte noemde by Doode en de laatfee Levcnadi-

ge kr echten.

„ Dat de Doode krrcclitena moesten worden berekend, e,, ven als :te Hoeveelheid van beweeging , dat is, als d
Jx Torn
,,
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Maar
„ Klomp vermenigvaldigd met • de fnelheid:
„ dat de Levendige of ingedrukte krachten, een grooter

„ gewrogt kunnende doen, ook daarom behoorden te wor„ den gefchat, door het Gewigt, of den Klomp te verme-

nigvuldigen met liet vierkant der fnelheid." In

't eerfle geval werkt een lichaam, ter zwaarte van 2 ponden, en ter fnelheid van 4 graaden , met eene kracht van
2 maal 4 gelyk 8 ; en in 't laatíle geval zal 't werken
met eene kracht, gelyk aan 2 maal 4 maal 4, gelyk 32.

T7aderlands Gefchied , dardryks, Geflagt en Staatkundig
Woordenboek , opgejleld door den Uitgeever. Twaalfde
Deel. Te 4mJleldam, by J. Kok en Zoon, 1785. In
gr. oëtavo 328 blad,-.
it Werk, op den ouden voet voortgaande, blyft beD
ilendig een nuttig Woordenboek met opzit tot de
voornaamíle byzonderheden van ons Vaderland; waaruit

neen gereedlyk de vereischte onderrigting nopens het een
of ander Artykel kan erlangen; nadien de Opfleller zig bevlytigt, om het hoofdzaaklyke van 't geen agtingswaardige
Scliryvers deswegens aangetekend hebben, by een te ver
tevens de plaatzen aanwyst, alwaar-zamelntrwyb
men in hunne Schriften het bygebragte of een uitvoeriger
verflag kan vinden. Tot een byzonder flaal uit dit Deel
zullen wy den Leezer hier voordraagen, het geen ons in.
deezen, uit de naauwkeurige opmerkingen van den Heer
van de hall (*), opgegeeven wordt, wegens het aantal
der verdronken Dorpen, by het bekende onderloopen van
de Zuidhollandfche Waard in den jaare 1421. Volgens het gewoone verhaal zouden 'er , in dien Waard,
toen twee en zeventig Dorpen onder 't water bedolven,
en vervolgens meer dan twintig onder het zelve begraaven
gebleeven zyn. Dan deeze begrooting heeft Beene genoeg
zekerheid; en 't is vry waarlchynlyk , dat dezelve-zame
hieruit ontdaan is, dat 'er in alle cie op (lien tyd ingebro.
ken Waarden, buiten den ongelukkigen Zuidhollandichen
Waard, met denzelven te zangen, zo veele Dorpen zyn
ondergeloopen. 't Is althans bekend dat de Schryvers,
in
()die P. v. cl. ÎF i1 , Handvesten enz. vats Dordrecht, b;.
L

471 , 472.

5
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in 't opgeeven van 't getal der Dorpen , verfchillen, 't
welk hier aanleiding geeft tot een nader onderzoek.
„ Laat ons, dus vangt liet aan, zien, wat 'er gezegd
word ten aanzien van de 72. weggefpoelde Dorpen, en wat
'er zy van het verfchil der Schryvers daaromtrent. Het
versje , ttaande op de buitenzyde van de Spuipoort (*) ,
en het opfchrift, dat weleer op de Zuidzijde van de Tooren van de groote Kerk pleeg te (taan (t), p?eiten ffterk
voor de echtheid van dat gevoelen, veele, ja zelfs de
meeste Historiefchrijvers (temmen daar mede overeen, doch
'er zyn 'er die Ilegts van zestien Dorpen gewag maaken.
Nicolaas de Cletnangis, Geheimfchrijver van Paus Bene•
dislus den Xlll, (preekt in eersen brief, twee jaaren daar
zelfs maar van tien dorpen. Pontanus,-nagefchrv,
acht gevende op den onttrek der overthrootude Landen ,
heeft reeds Benige agterdogt gehad, omtrend de waarheid
van het algemeen cevoelen. Hij meende daarom , dat men
deeze dorpen, gelijk hij zig uitdrukt, voor buurfchappen
houden moest. En zeeker, als men in aanfchouw neemt
de uitgeftrektheid van de waterplas, zijnde volgends zijne
opgaaf flechts vier Duitfche mijlen lang, en twee breed,
zoo is het bijkans ongelooflijk, dat zulk een kleine omtrek Lands een aantal van twee en zeventig Dorpen in zig
zou bevat hebben; ten ware men (tellen wilde dat dezel.
ve niet allen in de Zuidhollandfche Waard geleegen waren, en wie kan afkeerig van die gedachten zyn ? De zo
evenáangehanlde aantekening aan de Tooren fpreekt alleen
van fl»/r co;etisitIcc Do•draco , en het versje, dat $oxhorn
opgeeft, ticu;t daarmede overeen, zeggende:
TweeenfeVer,tICh dorp en fijnder Met faeLder fpoet,
O;ctre; t DordroClrt ondergegaan door de hooClcte des VLoet.

„ Opmerklijk is 't daarenboven, dat de oudfte Nederland( 1 ) Dit versje luidt , volgers de opgave van van de hall,
bl. i3o aldus.
't Land en Water dat men hier niet , waren 72 Proclaien oia
Kromijk, bediet.

Geinundeert door 't tivater hrac!atig, in 't jaer

1421

waerachtig.

(±) Dit cpfthrift geeft zyn Ed. bl. 471 dus op:
ANN. X1'1. CIJCCcCXx1 Nn"ENIBRTS XVII1. SUBNIER , FUERUNT;
L.`::iii v1Lr.2:; CUNT1:\U.L DORDRACO.
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iandfche Kronijkfchryvers, die het naast aan dien tijd leef
gelijk Veldenaer en de Schrijver van 't Goudfiche Kr•o--den,
nykje, Beka en iEgiditts de Roja, hieromtrent niets bepaalen. Het versje aan de Spuipoort is ook van geen genoegzaam gezag, om de waarheid van dit gevoelen te
wettigen. Men weet dat die Poort eerst in 16o9 is opgemaakt. En gefield dat dit versje hevorens op de oude
Poort mogt gef aan hebben, gelyk men uit de flijl en fchrijfwijze zou mogen vermoeden, wijst echter de inhoud , onzes inziens ,duidelijk uit, dat het een geruimer tijd na liet
ongeval eerst gemaakt is. De Digter beroept zig niet alleen óp het getuigenis der Kronijken, maar hij fpreekt tevens van Land, dat voor de Spuipoort gezien werd. Daarna, volgends overgebleven berigten, fommige verdronken
Landen niet eerder, clan tusfchen het jaar 155o en 156o,
begonden op te kopmen, en men, tot dien tijd toe , aan
de Spul- en Butkenspoorten, met gelaaden Schepen, uit
Braband pleeg af en aan te vaaren, zo fpreekt het van
zelfs , dat de maaker van dat voorti. vers niet eerder, dan
toen men Land en Water te gelijk zien konde , geleefd
heeft. En voor zo ver de aantekening aan de Tooren betreft, daarop kan men zig ook niet gerustelijk verlaaten.
Indien (zegt de Heer vara de tWiill) het ons had mogen
gebeuren, om dat met eigen oogen te befchouwen, zou
wij mooglijk in flaat geweest zijn, om, uit den vorm-den
en gedaante der Letteren , omtrend haare oudheid oenige
waarfchijnlijke gisfinge te kunnen maaken. Zo wij echter
niet geheel mis tasten, is het van laater tijd. Het blijkt
(zegt zijn WelEd. verder) van elders, dat een Poortgelijk
opfchrift, wel eer heftaan hebbende op de Noordzijde van
de Tooren, bevestigt dat deze Topren, in liet jaar 1 457,
door eenen hevigen brand, zeer beschadigd is geworden;
zo dat al het houtwerk daarvan niet alleen verbrandde,
maar zelfs de klokken 'er uit nedervielen. Het is dus
waarfchijnlijk, dat die opfchriften 'er naderhand zijn opgezet. 'Er worden echter fchrijvers gevonden, die in de
vijftiende en zestiende Eeuw bloeiden, welke vast twee en
zeventig Dorpen gewag maaken , als order anderen de
fchrijver van het Magnum Chronicon Belgiczim (*) , en
C'hrijfflomnus Neapolitcrnus, die in net jaar 1514 dezen water() Dees leefde , volgens de aanteken^nI- van van de Wall,
in 't jaar 1458 , gelik a. sTRUVIns in Pvafat. T. 1I1. Scriptor.am PISToxtt reeds heeft aangetoond.
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terplas zelfs bevaaren heeft, flemt daarook mede overeen.

Reigersberg, wiens Claronijk van Zeeland 1551 liet_ ligt
zag, hangt daar ook zijn zegel aan. Om dan de verfchil]ende gevoelens van die alle te vereffenen, komt het ons
waarfchijnlijk voor, dat zij, die van twee en zeventig,
Dorpen gewag maaken, alleen Bene overftroomiri bedoelen; en dat zij, die van minder Dorpen fpreeken, Bene
geheele wegfpoeling of verwoesting beoogen. Zeer waar
dat 'er twee en zeventig Dolpen , in de-fehijnlkst,
nabuurfchap van Dordrecht, door het water, in den eer
aanval zijn ondergevloeid, doch zo, dat 'er fegts zes- -len
tien of daaromtrend , geheel en al, door de wateren zijn
verzwolgen geworden, terwijl de overigen allengs, ja zelfs
kort daarna, het hoofd weder boven ftaken. Men behoeft
dus de namen der vernietigde Dorpen , zo door van der
Eijk als door Boxhorn opgegeeven, maar na te gaan, en
als dan zal men zien , dat het getal op verre na geen
twee en zeventig haalen kan. Hebbende de eerfte 'er niet
meer dan één en twintig , die na zijn zeggen zijn ondergebleven, en nog heeft hij, om dat getal te vergrooten ,
Dorpen daarbij gebragt , die in de Rijdergvaard, zo als
Oost en West Barendrecltt, als ook Carnisfc, en geenzints
in de Zuidhollatndfche Waard gelegen waren. Daarenboven word bij denzelven fthrijver onder anderen gefteld
Sprang in 's Gravenmoer, daar het uit een brief van den
zesden April des jaars 1422 blijkbaar is, dat deeze het
gemeene land , in poogingen om de Zuidlrollandfclre Waard,
te herdijken te hulp gekomen zijn. Zij waren derhalven
alleen befchadigrd , en geenzints geheel verzwolgen. Kort
na de inbraak heeft men middelen beraa,nd, om dezen
`nara te doen herdijken. Dordrecht, als daarin ten hoog=
lie betrokken, wendde ijverige poogiugen aan. Eene reeks
van Handvesten en grieven bevestigt zulks ten klaarlle.
Dan , of de inhaaligheid van fommige Rentmeesters, die
de penningen , tot herdijking uitgelegd , niet ter goeder
trouw gebruikten , ( R. Snol) fchijnt van dit oordeel te
zijn;) dan of de binnelandfche oorlogen, de oorzaak geweest zijn , dat her geheele land niet beverscht heeft kun
worden, zo i 5 enere r van oordeel is , valt moeilijk te-ne
bellisíen. Mooglijk hielp het een het ander."

'Th-
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JOHAN DERK VAN DER CAPELLEN,

Heer vandenPul,

llppeltern, JIltferst, Hagen, enz. door r•R. ADR. VAN
Te Leyden, by L. Herdiugh, 1785. Beharven het Joorwerk, 245 bladz. in br. oc`i`avo.

DEP. KEMP.

het jaar 1779, toen de I Ieer v. d. Kemp beloofde
Zints
deeze Historie te zullen vervaardigen , hebben de welmeenenden in den Lande na de volvoering hier van ver
als het gefchiktfte middel om de lasterzugt, die nog-langd,
al Reeds den nooit volpreezen van dei Capellen een haat
blaam aanwreef , den vuilen mond te liioeren. Zvne-lyken
vyanden naamlyk, hoe verdomd anders, daar 't ganfche
gedrag van dien loflyken Voorpander van Nederlands Vryheid zo onwederleglyk tot zyne eer fïrekte , zo,,ten hein
nog by aanhoudendheid verdagt te doen blyven van ondank
jegens Z. D. FL; terwyl ze beweerden , „ dat-barheid
,, zyn Hoogweig. door den veelvermogenden invloed van
„ Z. D. H. , als Stadhouder van Over ysfel, tegens de con„ ftitutie der Provincie , in die Ridderlchap was ingedrongen." Ter wederlegginge hier van was niets gefchikter
dan eene echte opgave van 't voorgevallene by die Admisfie; als waar uit het tegendeel ten klaarste moest blyken :
gewigtige reden hebben de uitvoering hier van oenigen tyd
opgehouden; doch thans is dezelve voltrokken en wordt
in dit Ge(chrift gemeen gemaakt. Een Gefchrifr, waarvan
de Optleller, des Ridders Boezemvriend, met het hoogde
regt, aldus mag fpreeken. „ slit dit mijn beknopt gefchied„ verhaal, uit de Registers getrokken , zal een elk. kunnen
„ blijken, dat deze voortreiFèlijke Man tot de lcl„uis56e in
,, de Ridderfchap van Overij/el volkomen was gerechtigd;
en na dit betoog, zal elk Nederlander, die belang fielt
,, in het handhaven van Tje zaake der deugd en gcrechtig„ heid ; die niet onverfchillig is omtrent de Vrijheid van
„ zijn VADFRLM'D, omtrent het mishandelen en beledigen
„ zijner Hooire Vertegenwoordigers, het mij dank veeeten,
„ dat ik den Etelen VAN DEK CAPELLEN van ondankbaar
vrij gepleit, en dien VADER DES VADERLANDS tegen-„heid
„ de hoonende befchuldigingen van Z. D. H. WILLEN V.,
„ als of Hij d.y eerfl oorzaak en aeui/tooker was van alle dr
tegenwoordige troubles, en het Hoofd van eenti Partijti in
„ de Republiek , die liet Stadltouder•lyk Huis zogt over
hoop te 9,ver yen, hebbe verdedigd."
Th
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Ter uitvoeringe hiervan gaat vooraf een berigt van 's
Mans adelyke afkonmsr, niet melding veeler zyner braave
Voorouderen en BloeLlverwanten • die den Lande irootc
dienffen beweezen hebben ; zynde de Autheur tevens gedagtig aan de naamen dier uitmuntende Mannen , uit dit
Doorlugtig Gellacht , waarop Ne^rlands Volk nog heden
mag roermen. De teelding van dit Geflacht geeft hem aartleiding tot het gewaagen van veeler voortrefyke bedryven,
die den Lande nattig waren , en hun ter eere ítrckten. Dit afgehandeld zynde komt de Fleer van der Kemp bepaaltier tot zyne Hoofdperfoonaadje , olima Derk Baron van der
Capellen, geboren den 2 Nov. í74t, te Thiel in Gelderland, en den 4 Jury 1766 gehuwd niet de Overysfelfche
Freule Ilillcgona'ri _f1nii e heiatink. „ Door zijne geboorte,
„ door zyne echtverbintenis toet erne Overysíe(fche Freu„ ]e, door liet bezit van alle de vereisten, welke liet Re„ glement op de Admisfic der Edelen van een vreemd Jon„ ker vordert, en het verkregen Declaratoir van wegens
„ Je Ridderfchap der Graeffchap Zutphen van reciproque
celmi. de, was ,zegt onze Schryver, zijn Hoog Welg. tot
de zitting in de Ridd4rfchap van Overijsfel gerechtigd :"
en by meldt ons verder, hoe zyn Hoog \Velg. zig , overeenkoml'ig daar mede in den,jaare :77o aangaf, om van de
Havenzate den Bredenlio: st in de Ridderfchap van Oveiysfcl
verfchreeven te worden. Hierop gecit by voorts een naauwkeurig achtervolgend veriiag van 't voorgevallene by die gelegenheid; 't welk , (na veel tegenliribbelens door de meera
derheid der IIeeren van de Riddert hap,) op de decifee. van
7. D. II., die den ez Oitober 1770_, in een brief aan d^n
Heer Droste van Tvicenthe, reeds verklaard. had , e/m II j
de zaak Va;r den heer VAN DER CAPELLEN juste vond, en
dm zijns Hoog IL2'1g. (!icr hn.1ven i;•Efsoo RDE. in de Rirdrlcrf laag gc✓cd;;aittee: <l te 93 0, !en , ten voordeele van zyn Hoog
\Velg. eindigde. Ely werd naatnlyk, op den Co O. 1 77 2 ,
van den 13rcdcnIrorst geadmitteerd , en nam ook, na het
doen des gewoonen-Zeds, zitting in de Vergadering van
Ridderfchap en Steden. — „ Ziet dacr dan," zegt da
Heer van der leerup , op liet afloopen van dit verhaal , „Ziet
„ daer dan den Meere 7. D. v. rl. Capellen in de Ridder
Overijsjcl beíchreven. Nu boude ik mij verze--„(chapvn
„ kerd, zal het gecnen fterveling meer gelukken te bewij„ zen; dat de heer van de Pol wegens die admisfie , uit
„ hoofde eener ontvangene gun(Ie , aan Z. D. H. dank„ baeriieid zonde zijn vetfehuldigd; uit hoofde dat elk on<
1 zi.j-
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„ zijdige zal moeten erkennen, dat Z. D. H, in de zaek
van dien Edelman, niets minder konde gedaen hebben,
99 toen deze aen Hoogstdenzelven ter definitie en decifie
was opgedragen, zonder zich aen onrechtvaerdigheid
fchuldig te maeken en zijnen plicht als Stadhouder te
vergeten." Wat wyders de gronden betreft, op
welken zyn Hoog Velg., fchoon een vreemd en wel oor
een Zut4)hens Edelman, zynen eisch op d ver -fpronglyk
Overysfe fche Ridderfchap kon vestigen -fchryvingde
deezen zyn beknoptlyk vervat in deszelfs cerfle Deductie ,
ten fine van adniisfie, aan Ridderfchap en Steden , met een
bygevoegd Request overgegeeven , welke onze Schryver,
nevens de verdere daar toe behoorende Papieren, in de Bylagen geplaatst heeft.
Aan dit gefchiedverhaal, (trekkende grootlyks ter afwen
denkbeeld, dat zyn Hoog Welg. fchuldig zou-dingeva't
zyn aan ondankbaarheid, ow dat hy, niet zo zeer naar regt,
-als wel ter gunfle van Z. D. H. , in de Ridderfchap van
Overysiel verichreeven was, kegt de fleer v. d. Kemp ver
ging van zynen Vriend, tegen de befchul--derncvi
digittg van ondankbaarheid, ge-rond op het verwyt , dat
zyn Hoog \Velg, benevens de Heer VAN,DE MARSCH, de
c'mJ1boIers der tegenwoordige troubles, en de Hoofden eener Pur y in dc Republiek: zouden zyn , die het Stc clhouderlyke Huis over hoop zoeten te we;pen. Ter weder
hiervan ilrekt Bene ontvouwing van 's Mans cha--legin
racier, en een beknopt berigt van zyne bredryven , welk een
en ander door etlyke Bylaagen opgehelderd en bevestigd
word. Dit alles doet ons de ongegrondheid deezer befchuldiginge zo handtastlyk zien , dat de Heer v. d. Kemp dit
zyn Gcfchrift , in vertrouwen op zyne goede zaak, aldus
eindige.
„ Nu zal Z. D. H. WILLEM de V., zonder mij eenige
„ bitsheid of onbefcheidenheid te last te kunnen leggen ,
mijn overleeden Vriend , niet langer van andctnlibaer„ heid befchuldigen, of hem een Oorzesek en Benflookerder
„ tegenwoordige troubles kunnen noemen."
„ Ik heb vAN i>Ea CMr'ELLEN van den Hem aengewreven
„ blaem volkomen gezuiverd , en zelvs, hoe zeer zulks in
„ geenen deele reijn hoofddoel ware, aen Zijne Hoogheid,
„ die, volgens zijne betuiging (*), zo kiesch en gevoelig
„is
oog
op
de
u*tdrukkingen
van
Z.
H.
in
„ (*) Ik Nebbe het
„ deszelvs adres aen H. H. M. gemaekt den z Nov, 1784, dat
,, hi
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„ is omtrent zijn eere, die nimmer de raagt ontving om
„ zijnen Medeburger van deszelvs goeden naem te beroven,
„ aerileiding gegeven, om nu nog recht te doen aen c-„ PELLEN'S zeldzaeme verdienften verdienden, door
„ welke zijne zwakheden uitgewischt , zijne gebreken ,
welke hij nimmer wenschte te verbloemen , rijkelijk geboet werden verdieriften ! eindelijk, zo uitmun„ Lende , dat de ieverig(ie Republikainschgezinde,die met
„ mij der groote voordeelen, welke de wel bepaelde Stad„ hotlderlijke bediening (*) voor ons Gemeenebest kan
hebben, kundig is, oprechtelijk zouden wenfchen alle de
„ averechtfche bedrijven van WILLEM den I tot WILLEM
„ den V, met een diep ftilzwijgen te kunnen bedekken ,
„ indien deze, met die zelvde belanglooze Vaderlandslief„ de der VAN DER LAPELLENS, vereenigd geweest waren
„ in Dezen of Genen uit het Doorlugtig Huis van ORANGE."
„ hij meende zich niet te moeten íïooren aen valfiche en nadec„ li ge gerugten , zo lang zij bleven in generale termen , en
„ zonder eenig fait te fpecificeeren; maar toen zonder bewinpeling Bene ftellige misdaed Z. H. ten laste gelegd werdt ,
,, achtte hij het noodig, dat de valschheid van zulk eene im„ putatie der Natie kenbaer gemaekt werdt. Leidl: Courant,
„ 8 Nov. 1784."
„ () Lezenswaerdig is het geen wij bij de kundige Opítel„ Iers van een Vaderlandsch Werk vinden, Grondes. )Terfl. van
het Staetslvezen,I. D. IV. St. bl. 245 en volgg. bij Y. ./biart,
te Amfterdam; en dan zal men niet langer het bekende van
„ Cicero A'actus es ex perditis &c. op den Stadhouder met grond
„ kunnen toepasten. CICERO in CAT. I. JO."
J. J. a,QRNSTÜHL'S Rt ze door Europa en liet Oosten, benevens
NoazEzc's Brieven uit Italien en Koniantinopel. Zesde Deel.
Te Utrecht, by G. van den Brink Jansz. en te 4nngerdam,
by de Wed. Esveld en Holtrop, 1784. Behalven liet Voor
-

beri ;t en den Bladwyzer 400 bladz. in gr. ol;Iavo.

iornflnhls laatiie reis in Turkye en Griekenland, op welke

die Reiziger, na het doorwandelen veeler Landen, zyne
laatfie rustplaats vond te Salonichi , alwaar by den I2den van
Hooimaand des jaars 17'9 overleed, is in dit deel vervat. Men
heeft 'er bygevoegd, de Brieven van den Hoogleeraar Mattlsias
Norberg, behelzende een verflag zyner opmerkingen in Frankryk, in Italic, en wel byzonder in Turkye. Deeze Brieven zo
van de hand des eerften als van die des laatalen Schryvers, Ieve-
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veren ons op nieuw een aantal van merkwaardige berigten , bovenal
van zulke byzonderheden, die de landflreeken en de inwQo
nets van Turkye en Griekenland betreffen. Eene verkeering
van den Hoogleeraar Norberg , met een Maronieter Abt was
diep, door den Koning van Zweeden , benoemden Reisgezel
van den Heer Bjornstdlal, van lieer veel dienst, om eene gegronde kennis te verkrygen van de leevenswyze der Oosterlingen in 't algemeen, en van 't geen de Sobeérs, ook wel Galileërs geheeten, of zogenaamde 7ohanniter•Cliristenen, in 't by-

zonder aangaat; uit welken hoofde wy hier aeswegens eend
breedvoerige onderrigting erlangen. Van éénen deezér Brieven, raakende die Godsdien(tige Gezinte, hebben wy reeds
by eene andere gelegenheid gewag gemaakt t ) , en 't zal
derhalve, daar ons de verdere Brieven over dit onderwerp
nu in handen komen, niet ongepst zvn, dat wy op de hier
voorts medegedeelde berigten nog rat {taan blyven. Wy zullen ze egter niet allen plaatzen, om dat ze, als gaande over
hunne geheele leever,swyze, in dit geval te uitgebreid zyn;
maar ons voornaamlyk bepaalen tot die berigten, die ons hunnen Godsdienst leeren kennen.
Raakende de oude Schriften hunner Geloofsleere, wordt
ons hier gemeld , dat dezelven, by gelegenheid eerer vervolginge, waardoor ze uit Galilea verdreeven zyn , door huhnd
vervolgers verbrand zvn geworden'; weshalven deeze Galile
ërs toen zy te Elnaarkab kwamen, alle hunne boeken vetlob=
ren hadden. „ Maar, (dus luidt voorts her verhaal,) ëerieè
ouden van hunne leeraars vernieuwden dezelven uit hun gdheugen : op die wyze zyn hunne nieuwe boeken Uit de áscii
der ouden te voor(chijn gekomen; en dezen zijn' thans hunud
geloofsleer. Hunne oude verbrande boeken waren niet door JoANNES den Doper zelven opgeíteld. maar, volgens de verzekering der Galileërs , door zijne leerlingen , en zuikeii, did
hem gezien en gekend hadden. Dezen fchreven zijne levensgeCchiedenis. De inhoud van dezelve handelt van zijne geboorte, doop, regtvaerdigheid, gebeden, predikatieïl etch eï1
klederen. En deze levensbeschrijving is naderhand , tot op dd
gemelde vervolging, met nieuwe ophelderingen en bijboegzels
aanzienlijk vermeerderd, en altijd als de eenige regte weg tbt
een gelukkig leven voor en na den dood gevolgd. De geloufs=
grond dér Galileërs is , dat JOANNEs de dooper door God in de
waereld gezonden is , om met den levenden doop der Jordaan
tot vergeving der zonde te doopen, en vair de regtvaerdigheid
In den naam des lichts en des woords te prediken. Zij ]oehenen niet, dat de Mesfias 'er geweest is , maar bekennen
dat
;

(*) Zie Alg. had . 1e teroef. IV. D. bl. 46? alwaar we ook aangetciccnà
hebben, dat, voliens den liooglraer Dlichalis, de rechte naam deezek'
Ge'Andheid die van S','H,'re of ci-„nlrli Zabeé' ida

VII I'ESL. ALG, LETT. NO. 4d

M

174J. BJÖRNSTi;HL'S
dat de Mesfias de zoon van MARIA IS, doch zij geloven niet,
dat hij de zoon van GOD, maar alleen van één der profesten ,en
MARIA zijne moeder, op dezelfde wijze als alle andere vrouwen,
is. Zij geloven dus, dat de Mesfias gekomen is, en verwagten hem niet gelijk de jooden. Dienvolgens zijn de Galileërs eene middenfekte tusfchen de Jooden en Christenen."
Gelyk deeze gezindheid haar geloof tot de leer van Joannes
den Dooper bepaalt, zo zyn ook derzelver plegtige feesten tot
hem betrekkelyk ; van de voornaamflen dier feesten wordt in
deezen verflag gegeeven; doch wy zullen ons, kortheidshalve,
ilegts tot het algemeene berigt deswegens bepaalen. „ Zij
hebben, volgens dit verdere berigt, kerken, zonder eenige
cieraadien; men vind 'er niets anders in dan (lroomatten op
op den vloer, vlakke fteenen om in de bid -uures op te leunen, een vat met water gevuld tot gebruik bij den doop, en
en altaar onder een boog, alwaar een Roel voor den priester,
en eene laage tafel met honig en fpringhaanen Raat. De Galileërs !teken op hunne feestdagen in elk huis eene dunne kaars
aan, dragen dezelve in de hand , of op het hoofd , naar de
kerk , gaan nevens den priester driemaal , danzende en zin
rondom eene tafel midden in de kerk , die met honig-gend,
en fpringhaanen voorzien is, en voor welke zy zig ten laatíte
verfcheide maaien buigen, en niet luide flemme roepen: „ Lief„ de door onzen vader JOANNES den doper, Heer, hoor ons,
„ verlos ons van alle onze vijanden, en •verdelg allen , die
„ tegen ons op(laan; gij , regtvaerdige regter, vergeef ons on„ ze zonden, en verlicht ons verfland, op dat het licht des
gelools en der waarheid over ons lichte, amen." Tot befluit word dan zo wel, als bij andere godsdienflige gelegen
honig en Ipringhaanen aan alle aanwezenden en afwe--hedn,
zenden uitgedeeld. Na het eindigen van den godsdienst worden alle de kaerzen aan den opzigtcr der kerkgoederen gege•
ven, en naderhand tot gebruik deels ddr kerk, deels der armen, welken zonder licht in de hand daar komen, besteed.
Men moet opmerken, dat zonder kaerzen honig en fpringhaanen geen godsdienst gehouden wordt. De Galileërs vieren twee
dagen in de week , den donderdag en vrijdag, beiden zijn bij
hen even heili;, en op el`ken houden zij twee bid-uuren , liet
Bene tegen zorine opgang , het andere tegen zonne ondergang.
Als de priester predikt , dat gewoonlijk eons in de
maand geièhiedt ; fprekende inzonderheid van het licht van
het woord , van den doop van Joannes en deszelfs levend water, heeft hij eenen langen wijden mantel van kameeleuvel,
aan , eene hooge muts, insgelijks van kameelenvel, op het hoofd,
en eenen fl:af in de hand. Onder het prediken word de kerk
genoten gehouden, en buiten zelfs niet eene wagt be--deur
zet, om paerden , ezels, fchaapen, geiten en ander vee af te
keren, ten einde dezelve niet in de kerk zouden konen, en
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de aandagt foren. Gedurende de predikatie laten zij ook Been e kinderen , het zij jongens of meisjes, toe, in de kerk te
komen : den eertien word dit eerst, als zij vijftien, den anderen, als zij twintig jaaren oud zijn, veroorloofd. Allen horen de leerrede met veel eerbied en aandagt aan, zomtnigen
flaande, anderen zittende , doch allen met gebukten hoofde en
kruiswijze vp de borst gelegde handen; elk heeft zijnen bijbel
voor zig; men begrijpt dat de priester, welke predikt, ook
niet zonder bijbel is. Deze predikt, zonder te lezen, of een
fchets te gebruiken, in de Arabifche taal, om voor elk verftaan_
baar te wezen; maar de bewijsplaatzen leest hij uit zijnen
bijbel voor, en haalt ze aan in de Galilefche taal, welke alleen de geleerden verliaan. De ongeleerden verslaan weinig
meer, dan het geen hunne gewoone kerkfrebeden bevatten.
De predikatie duurt omtrent een uur: onder dezelve ontflaat
niet zelden eene woordenwisfeling tusfchen den prediker en
zulken onder zijne toehoorders, die in de Galilefèhe taal ervaren zijn. Als de eerfte eerre bewijsplaats uit zijnen bijbel
verkeerdlijk aanhaalt, vallen dezen hem in de reden en zeggen; dat haat 'er op die wijze niet geiichreeven. En zo beginnen zij niet elkander te redeutwisten. De eerre zegt: bij
JOANNES en zijnen doop, liet is waar, het geen ik zeg. De
anderen brengen 'er tegen in bij JOANNES en zijnen doop , het
is niet waar het geen gij zegt; uwe lezing is eerre schrijffeil,
en dat kan van de onze niet gezegd worden, welke allen
met elkander overeenllemmen; het kan ook wezen, dat uw
boek niet de onzen overeenkomt, maar dat gij verkeerd ziet :
gij hebt maar twee oogen, doch wij hebben 'er veelen. De
priester komt dan van zijnen predikftoel af, ziet hunne boe
zij zien het zijne naar. Zoenwijlen ontftaan 'er zelfs-ken,
drie partijen. Het gebeurt dikwils dat de prediker op deze
wijze genoodzaakt word, geduurende zijne predikatie, meer
dan eens van zijnen predikftoel te klimmen , menigmaal duurt
het verfchil ook langer, dan de predikatie zelve; egter ge
dit altijd zonder geweldige driften, maar met eene-fchiedt
welvoeglijikbeid, die de plaats en het onderwerp vereitchen."
Voorts verleent men ons hier een verflag van hunne zeden,
leevenswijze en veele byzondere gedsdienftige en burgerlyke
inftellingen; waarvan wy hier nog maar alleenlyk hunne gewoonte van 't begraaven der dooden enz. zullen bybrengen.
„ Zij begraven, verhaalt men ons, hunne doden des nagts.
Zij leggen den overledenen op eene tafel, trekken hem de
klederen uit, en brengen het water nevens zeer welriekende
zeep aan. Als dan wasrellen zij hem van het hoofd tot de
voeten met het water, waarop hij zorgvuldig afgedroogd , en
met de zeep berookt word : daarna trekken zij hem zijne klederen weer aan, en leggen hem in eene langwerpige planken
kist, wanneer bij door vier perfoonen ten grave gedragen
word.
MZ
-
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word. De priesters gaan voor het lijk uit, met eenen rok vtm
kameelenvel, die op de voeten hangt, en Bene hooge muts,
insgelijks van kameelenvel, op het hoofd. Allen , die het lijk
volgen , hebben bloe,nen in de hand , welken zij op het lijk
werpen , als het in het graf gelaten is. De graven der Sabeërs zijn wel gebouwd, boven de aarde van Reen, en van binnen wit gepleisterd. Zij leggen den overledenen op eene nmatras, een hoofdkusfen en een wit laken neder, zo dat hij daar
ligt even als iemand, die flaapt. Naast hens leggen zij twee
broodkoeken, eenen witten en eenen zwarten, den eerften
aan zijne regeer, den anderen aan zijne linkerhand. Op dezelfde wijze zetten zij ook twee kruiken naast hem, eene
glazen niet rein water aan de regter, en eene aarden niet onrein water aan de linkerhand. Daarop zegt de priester tot
den doden: zie, hier hebt gij alles, wat gij nodig hebt; als
de goede engel bij u komt, moet gij hem van dit versch wit
brood en dit rein water geven, maar als de kwaade engel bij
u komt, moet gij hem van dit hard zwart brood en dit onrein
water geven. Verder leggen zij in het graf geld in een doekje
gewonden , naeer of minder, naar dat de nabeltaanden van
den overledenen meer of minder bemiddeld zijn. De Sabeërs
geloven dat hun lichaam in ftof verandert, maar de ziel vroeger of laater met een ander lichaam geboren word , en verblijden zig meer op den fterfdag, dan op den bruiloftdag,
wijl zij menen, dat zij in het andere leven gelukkiger dan in
dit worden. Zij geloven ook vastlijk, dat de ziel in den
dood het geheugen van alles verliest, uitgezonderd het graf,
waarin het lichaam nevens het geld gelegd is. Als zij derhalven voor de tweede reis in de waereld komen, gaan zij naar
het graf, om het geld te krijgen , het welk zij in de andere
waereld tot haare benodiging gebruiken. Van het uur des
doods tot op den negenden dag leggen zij de klederen en den
turbant des overledenen op een paerd, en trekken zo door het
ganfche dorp. Alle zijne nabeflaanden en vrienden volgen dit
paerd na, werpen witte neusdoeken, in dewelken men gehaaide bloemen ziet, in de lugt, en zeggen G0RG0S Of IBRAh IM, of zo als hij anders mag heten, is niet dood, maar komt,
als het GORE behaagt, andermaal zegepralend weêr bij ons in
de waereld; gij, zee van goedheid zijt van ons gevonden; gij
heer van genade laat hem nog gevonden worden, mijnen nabellaanden. Op den derden dag na zijn overlijden rigten zij
een groot gastmal aan, voor allen, die hein ten grave geleid
hebben, welken zomwijlen een getal van twee of driehonderd
uitmaken. Zij zetten eene zeer groote tafel zonder voet of
fchraagen op den grond, ook zonder tafelkleed, ('chords,
borden , lepels en mesten. Borden en fchotels worden daarteen ook op den blooten grond gezet. Hun eten bellaat dan
in gekookte fchapen, doch die geheel gelaten worden, zo
dat
-
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dat 'er niets van afgetreden is, gelijk ook in een geregt van
v,eeschCoep en rijst toebereid, nevens gekookt of .gehraden
mengzel van rijst en vleesch. Dit zijn hunne geregten, en
verder niets dan brood. Zij eten niet de handen , zonder lepels en mesten. Als zij van de tafel opflaan, zeggen zij alien uit éénen mond : con geeve hem ons in vrede weder,
Daarop vegen zij na den maaltijd, ter eere van den overledenen, niet hunne handen, zonder dezelven gewasfchen te heb_
ben, het aangezigt en den baard af, dit doen zij in het fierf
de priesters, door alle de overigen ver-huis.Darng
naar het graf, de priesters dragen dan groote ichotels-zeld,
vol honig en fpringhaanen op het hoofd. Gedurende dezen
omgang en bij het graf deelt elk naar zijne omf}andigheden
aalmoesfen uit onder de armei. Maar binnen in het graf ge.
ven de priesters elk der aanwezenden honig en Cpringhaanen,
als eerre heilige offerhande; waarop zij Benen lofzang in de
Oudij riFene taal , ter eere van de ziel des overledenen , beginnen te zingen."
,

J. D. M i cn AëLzs , Oosteifche en Uitlegkundige Bibliotheek. Tzvint; e Deel. Uit fret Haogduitsch vertaald. Te Utrecht , uy
. C. ten Bosch, 1784. In gr. oftavo, 149 bladz.
van Taal- en Oudheidkunde, en narpoorers der
L iefhebbers
Oosterïche Geleerdheid, vinden in dit Deel weder, naar

gewoonte, eene groote verfcheidenheid van aanmerkingen,
door den Hoogleeraar Michaelis deswegens bygebragt, in zyn
verflag van uitgekomen Gef hriften , en hein toegezonden beri,:ten , die dit onderwerp betreffen. 'Er komen ons onder anderen twee Stukken in voor, die de Sabeërs of Zabiërs raken,
van welken wy zo even gewag gemaakt hebben 't welk ons
noopt ons daarvan nog iets te melden. De Heer Niebuhr naam lyk had in een Brief, aan den uitgeever van het Duitfche
Mureum , eenige bedenkingen geopperd , tegens het verhaal
van den Hoogleeraar Norber,^ , uit den mond van Germano Cooti, wegens deeze Sete. De Hoogleeraar Michaëiis , van deezen Brief gewag maakende , lost die bedenkingen eenigermaate
op, en geeft te kennen, dat hy niet twyfelt, of de Hoog_
leeraar Norberg zou desaangaande nog wel meerder licht kun-

nen geeven. Ter verkryginge hiervan zond hy het door heng

gefchreeven dien Hoogleeraar toe, en 't gelukte hem, no„
voor de afgifte van dit Deel, een antwoord te bekomen, 't
welk zyne oplosfingen bevestigde, van welk antwoord by dan
ook nog in deezen het daartoe hehoorende uittrekzel plaatst.
De Hoogleeraar Norberg verzekert ons hier, dat men zig op
biet verhaal van Germano Coati volkomen kan verlaaten, dav
ook andere ihiaroniten, te Conffiantinopelen hun verbyU hnede^n-
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dende, het zelve bevestigen. Zyn Luropisch klinkende naam,
zegt hy, is geene rede om hem te verdenken, als had hy
zig valsehlijk zijne waardigheid onder de 'Maroniten aangeniatigd. -Hij is naamlijk in der daad te Aleppo gebooren,
maar van Europifche Ouders ; zyn Vader was van Roomfche , zyne Moeder van Franl he afkomst , maar beide Ma.
muiten en fpraken Arabisch , tvaairom dan ook •Germano
Conti beide het Italiaansch en Fransch niet dan flest ('preekt
en uitfpreekt. In zone jeugd zonden zyne Ouders hem naar
den Libanon • om liet Syrisch te leeren, en daar is hy 25 jaaren gebleeven : uier op zond hem de Patriarch van Antiochien
tot zaaken naar Rome, van oar hy ook Frankrryk ell Spanje
bezogt , en toen te rug kwam. Hy reisde ten 'tweeden maal
naar Rome, kwam te Napels, was daar Arabilche Tolk, en
bleef 'er vyf jaares , keerende toen naar zyn Vaderland -te rug.
Voorts is by te Con Itantinopolen, zo by do 1i<.roniten als by
anderen, in zyn charaEer en waardigheid, als Vicaris van den
patriarch van Antiochie, hclkend en erkend. Ook ver-,
valt de aanmerking van Nic7a1r, als ware Merkab, by gebrek
van water, geen gcfchi .te plaats voor deeze ScEte ; daar
Merkab hier niet zo zeer aanduidt die vesting op den hoogera
berg, als wel het omliggend oord, dat van dit Bergílot zyn
naam heeft , en ryk is in boeken en kleine rivieren: ook ontfpringt 'er, zelfs uit den Berg Merkah, eenti flerke beek. —
En wat eindel de hedenking aangaat, dat Conti deeze Seáe
Friet de Na.rfairers, van welken N:ebuhr in dien oord had booen ëpreeken, verwisseld zou hebben, 't is hiermede zo gele
dat men veel eer te denken nebbe, dat zy, uit wier be--gen,
rigten Niehu n' (preekt, de aanhangers deezer Seëe Aasfairers
genoemd zullen hebben. Het blykt althans dat de Zabiërs zig,
in hunne eigen boeken, ook Nazareërs of Nasfareërs noemen;
welke benaaming, ontleend zynd-e van de Stad Nazareth, zo
veel zeggend: als Nazaretliaanen, juist Galilea als het Vader
kenbaar maakt. De Hoogleeraar-landvezS
Michaëiis merkt ter dier gelegenheid nog aan , dat, daar Nasratt
een Christen betekent, zulks voorts wel aanleiding gegeeveu
kan hebben, om de benaaming van Nazareër ook in dien zin te
verftaan; waar uit dan wyders wel voortgefprooten kan zyn
de tegenwoordige benaaming van St. ,ans Christenen, die hun
zeker ten onregte gegeeven wordt, aangezien zy niet onder de.
Christenen behooren. „ Dus fchynt, zegt hy, Nazareër eenq
„ drievoudige betekenis te hebben : (t.) Christen, dus ge„ meenlyk in het Arabisch. (2.) Lone zekere Sete van ,7oodfche Christenen, die in de Kerkge(chiedenis voorkomt. En
„ (S.) Zabiërs of Leerlingen van 7ohanass, En mislchien zyn
„ deeze betekenis(én fonmtyds van zulken, die iets van de Na,, zareners verhaalden, verwisfeld ;ewoeden."
„
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Reizigers hebben doorgeflaan. Met Plaaten. Vierde Deel. Te
4inf erdam , by P. Conradi , en te Harlingen, by V. v. d.
Plaats, 1784. Behalven den inhoud, 179 bladz. in gr. otdavo.

bevat een berigt van twee merkwaardige ReistogD ittenDeel
na, de Oostindiën; te weeten, een onder het bevel van
den Admiraal Wybrand van Il aarwyk in den jaare 1602 enz.
en een onder dat van den Admiraal Sieves van der Hagen,
in den jaare 1603 enz. Beide deeze Reistogten behelzen eene
reeks van merkwaardige ontmoetingen, en verleenen ons Bene
befchryving van verfcheiden handelplaatzen, en ontvouwen ons
op hoedanig eene wyze de Hollanders zig hier, in tegenkan
hunnen Handel-tingvadePoruz,tibdngeva
gevestigd hebben. Tot een (taal van dit laatIe, om, voor tegenwoordig een voorbeeld van die natuur uit deeze Reisbe_
chryving over te neemen , dicne liet volgende berigt van dp
verdryving der Portugeezen, zo uit Arnboina als Tic/or, waar
door de Hollanders den grondflag gelegd hebben, tot de bezitneeming der Molukfche Eilanden , en hunnen byzonderen
Speceryhandel op dezelven, die ten opzigte van den Oostindifchen handel bovenal in aanmerking komt. Eet verhaal deswegens luidt aldus.
„ Omtrent het midden van Louwmaand des jaars 1665
gingen de meeste fchepen van de Eiollandfche Vloot , [waarover Steven van der Hagen het opperbevel voerde] onder zeil
na de MV iukfche Eilanden , koers zettende door de Straat
Sunda , in welke zy de ftud Jakarta aardeeden , om 'er lee•
vensmiddelen en ververfchingen in te neemen. Het jacht MoJon ique en de Sloepen van den Admiraal en Vice-Admiraal
begaven zich op cenen kruistogt, rerw,wyl oenige andere fchepen den Koopman COMPOSTLL. na Grisje overbragten, oir aldaar den haat van den koophandel te verkondfchappen.
„ In het midden van Sprokacimaand beniagtigden de gemelde Sloepen een Portugeescih Schip , op liet welk zich bevoudt
dc Gouverneur der Molukfche Elanden. Niets vonden de onzen in het vaartuig , dan Buskruid en andere krygsbehoefter..
„ Weinig dagen laater kwam do Vloot ten anker in de baai
van 4inbaiaa, aan den Noordkant. Straks wierdt eenige manfchap aan land gezet, welke op het Portugeefche Fort regel
aantrok. Voor dat, egter, deeze hadden post gevat, hadt-recht
de Gouverneur van het Port twee Portugeezen , in een Sloep,
afgevaardigd, niet oenen brief aan den Admiraal, fay vraagde
in deuzeiven , wat by in deezen oord kwam zoeken, en wat
by in rice in halt tegen eene Sterkte , wier hewaaring heng,
l 1 .1
door
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door- den Koning van Spanje, was toevertrouwd ? Het ants
woord , 't welk onze Admiraal op deeze vraag gaf, behelsde
hoofdzaaklyk , dat hy deeze plaats hadt aangedaan , op bevel
van Prinfe M AUR ITS , om zich meester te maaken van het Fort
van Amboina. Ten uiterfte verbaasde dit antwoord den afgevaardigde Portugeezen, die Braks hierop hun affcheid namen,
met belofte van te zullen wederkeeren , om des Gouverneurs
bell-uit te melden.
„ Midlerwyl naderden de Schepen zo dicht aan het Fort,
als hun doenlyk was , en begonnen het te befchieten. De
Gouverneur , de raagt der Hollanderen , en hunne wyze van
aanvallen, vernomen hebbende, durfde den kans niet waagen
van den form, om welken te loopen de noodige toebereidzels
gemaakt wierden; hierom boodt" by aan, in gefprek te treeden.
„ Na lang over en weder handeleus, kwam men eindelyk
tot het bel uit , dat alle de ongehuwde Portugeezen het Fort
zouden ruimen , doch de getrouwden de vryheid hebben, om
te mogen blyven, mids afleggende den Eed van getrouwheid
aan ede Algemeene Staaren ,en Prinfe MAURITS; en voorts dat
al liet gefchut en krygsbelaoeften in het Fort moesten gelaaten
worden
Ter vólvoeringe van liet verdrag, begaf zich de Admiraal,
met vyftig man na het Fort, en deedt aldaar zynen flandaart
plaatzen. De fchepen vierden deeze verovering, door het los
grof en klein gefchut. Het Fort was ryklyk voor--tenvah
zien van krygsbehoeften. De Portugeezen , die het Fort en
Ei and verlieten , bedroegen zeshonderd in getal. De Hollanderk gaven hun twee teliepen , voorheen op hen bemagtigd.
Op het Eiland bleeven zes- en veertig Portugeefche huisgezin
Eed van getrouwheid afleiden.
-ne,di
„ Van groot gewigt was deeze verovering; niet alleen om
dat zy den onzen geen bloed gekost hadt, maar ook om dat
deeze Sterkte, als mede het geheele Eiland, van groote aan
overwinnaars voorzagen het Fort van-ge!nhidwas.D
al liet noodige voor een geheel jaar, leiden 'er bezetting in,
en fielden tot Gouverneur FRED RIK HOUTMAN.
„ Naa deeze zo voorfpoedig gelaagde onderneeming, wierdt
het befluit gengmen , dat vyf fchepen , naamlyk , de Vice-Ardmiraal , W`e.rt Friesland, llinflerdam , Gelderland en Medenblik ,
na Tudor z•)uden vertrekken , de Admiraal , [voerende het
Schip de vereenisde Provincien,] na Banda ftevenen , en het
Schip Hoorn te Amboina blyven leggen, om 'er eene laading
in te veemen. Op den eer!Ien van Bloeimaand naderden de
vyi Schepen het Eiland Pozclo Cavely , daar zy, van een Ent , ^tc i ien
ri
Admiraal , verftonder , dat hy een weinig kruidnagey =.a to Tidor hadt gelaaden, en vo.orneemens was na ll accau
ïo zetten , on aldaar zvnen verderen last in te neemen.
`Vo
s rrs hoorden zy van dien Zoenvan , dat de Portugeezen te
,
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Tidor van kruid en lood wel voorzien, en zeer belust waren
om tegen de. Hollanders eenen kans te waagen : te meer , dewyl de Koning , onder cede , hen vap zyne hulp verzekerd
hadt. Duch dit bezigt wierdt wederfproken, door den Portugéelëhen Gouverneur der Molukfche Eilanden, die , gelyk wy
verhaald hebben, onlangs in de handen der Hollanders was gevallen.
„ In Bloeimaand lieten de vyf fchepen de ankers vallen
voor Tidor naby het Páleis des Konings , om met dien Vorst
te ipreeken. TusÍchen twee verlchansfingen zagen zy twee
Karakken leggen, bekwaam om dezelve te verdeedigen. Drie
dagen lanter deedt de Vice-Admiraal [KORNELIS SEBASTIAANSZJ
hei Fort upei[chen; doch kreeg tot antwoord van de bezette
tingen, dat zy voorneemens waren zich tot het uiterfle te ver
Eer de onzen deli aanval begonnen, oordeelden zy-deign.
bet geraaden , eenen kans te waagen om de gemelde Narakken
te b magtigen. De Vice- Admiraal en de Kapitein JAN JANszooN
nlo.L , een man van verdienfle en' zeer dapper , voerende het
fchip Geideriand, werden daartoe benoemd. Zy tastten de beis
,de vaartuigen aan , die, door hun eigefi gefchut, en uit de'
verfchanziugen, - kloekmoedig verdeedigd wierden. Een hagel_
bui van kogels viel gefladig op de, onzen .neder.
„ Midlerwyl deeden de Vice- Admiraal en de Kapitein mot
hunne Sloepen wapenen , die, ondanks het geweldig fchieten,
de Karakken aan boord klampten , en , na een uur vegtens,
veroverden. De meeste matroozen waren in zee gefprongen ,
na alvoorens brandende lonten in de Kruidkamer geie;d te heb
om alzo het fchip in de lucht te doen fpringen. By geluk-ben,
wierden de Hollanders dit in tyds gewaar. Zy bekwamen hier
drie dooden en zeventien gekwetften. Zeven (lukken gefchut
vonden zy in de fchepen , welke zy voorts in brand Raken, en
aan de genade der golven overlieten.
„ In weerwil van dit verlies, honden de Portugeezen niet
befluiten tot de overgaave van het Fort, maar verdeedigden
zich niet groote dapperheid. De Hollanders , ziende hunne,
onverzaagdheid, raadpleegden nier den Koning van Ternate,
en verzogten hem om by(land. Hy verzogt eenige dagen uit.
ilels , om zyne Troepen te verzamelen, en ziedt hun , midlerwyl, op hunne ht)ede te weezen, dewyl men de lucht hadt
gekreegen van den- verraaderlyken handel der Engellehen, gepleegd in het verkoopen van kruid, lood, wyn en leevensmiddelen aan de Portugeezen.
„ Terwyl de Koning van Ternate, met het maaken van'toe_
bereidzelen, onledig was, wierdt de Koning van Tidor verzogt , zich met deeze zaak niet te bemoeien, en de Hollanders
en Portugeezen te zamen hun gefchil te laatera bef lsfen; in welk
geval de Koning van Ternate insgelyks daar aan geen deel zou
neemen. Hierin bewilligde zyne Tidorfche Majesteit.
,Op
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„ Op den veertienden van Bloeimaand , traden honderd en
vyftig Hollanders aan land, onder het bevel van Kapitein MOL,
en eenen Zeeuw %hen Kapitein , DE LA PEARL genaamd. Zy
trokken regelrecht aan op twee dorpen, den Portugeezen behoorende, en Raken 'er den brand in. De Koning van Ternate, aldaar gekomen met veertien Carracores of fchepen, ieder met honderdveertig koppen bemand,_ deedt vyfhondecd
van dezelve aan land flappen, om aanfcl ouwers te zyn van
her gevegt, en tevens orn den Koning van Tidor het toebrengen vn hulpe aan de Portugeezen te beletten.
, Dc Vloot nridlerwwyl , het Fort aan don Noordkant genaderd zynde, lmdt een begin gemaakt om het te befchieten;
onder fchut en fcherni van dit vuur , naderde Kapitein MOL
filet zyne honderdvyftig man. By deedt eerre verfchansfing
opwerpen van vaten niet aarde gevuld , en daar aan zo vlytig
werken, dat zy, binnen korten tyd, voltooid wierdt. Thans
wierdt 'er, van weerkasten, een hevig vuur gemaakt.
Dew yl matroozen niet t e1'chikt zyn, om langen ty d te
lande kryg te voeren, voedt Kapitein MOL het geraad'en, fpoed
te maaken. Verzeld van twee foldaaten, ging hy, by nacht,
de plaats heïmlyk van alle kanten verkondfchappen, en ver
dat 'er Bene ta nelyke bres gemaakt was; weshalven by-nam
zyn volk zich deedt gereed maaken, om den volgenden dag
storm te loopen.
„ Op den beftemden dag, het was de negentiende van
.Bloeimaand, voerden de Kapitein MOL

en DE LA PERRE, in

den vroegen ogtendftond, hun volk tot aan den voet van liet
tort; dit geschiedde niet zo veele Zilte, dat de vyand 'er
niets van bemerkte. Van den anderen kant lieten de fchepen
niet af van Ichieren , tot zo lange als mei, gereed was om
frorm te loopen ; hiervan gaf hy kennis, door middei van een
ftandaart, welken by liet waaien. Op dit fein hieldt liet fchieten op.
„ Thans beklom de dappere Kapitein de bres, aan het
hoofd van zone manrchap; en een vaandel in de hand hou
binnen de vesting , reet zeven man, naa een-den,traby
1;,ngdriurig en hardnekkig gevegt. De Portugeezen waren iii
den Toren geweeken; van hier naakten zy een zo geweldig
vuur, dat het vaandel, welk de Kapitein in zyne hand hield,
in brand foeg. Niemand van de Hollanders durfde zich hier
vertrouwen. Dc: Kapaein met zync zeven man moesten insgclyks te rug keepen.
„ In het aftrekken door de bres, hadt Kapitein Mot. het
ongeluk van te vallen , en zvn been te brccken. Zornmigen
van zyn volk, hierop toegefchooten zynde, om hem van daar

na eene veilige plaats te voeren, wille hy het niet gedoogera,
maar vermaande hen , na hunnen post ;weder te koeren. Terwy
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zyns ondanks, wilde behouden, naderde een man valt ongenicene fterkte, leido hem op zyne fchouders, en droeg hein
weg.
„ De Kapitein van eerie der verbrande Karakken was de eerlie, met welken Kapitein MOL, in deezen aanval, handgemeen
wierdt. Gewapend van top tot teen, viel by op den Hollander aan , niet den degen in de vuist, en dreigde hein te doorflooten. Doch MOL, den floot niet kyne'Iia1;e piel; hebbende
afgekeerd, kwam een zyner tnuskettiers toefchieten, brandde
los op dein Portugees, en i'choot hem door 't Loofti.
„ De Hollanders, door deezen eer(Ien wederlpoed niet afgefchrikt, keerden weder na de bres; van waar zy, egter,
met minder moeite dan de eerfte maal, verdreeven wierden.
Zo kragtdaadig fchraagde dit den moed der Portugeezen , dat
zy hunne vyanden, ter kalver wege van Hunne verfchanlingen,
vervolgden.
íllidlerwyl begon de manfchap op de fchepen, ziende het
ongelijk hunner 1pitsihroederen, het fchicten op het Fort te
hervatten. Een kogel uit het (chip Gelcícrland, op den Toren
gemikt, viel in het Busbruid, cri deceit het gebouw, net ruim
zestig man, in de lucht fpringen: een voorval verlehrikkelyk
om te aanfchouwen.
Thans Itreefden de Hollandfche lcldaaten, voor de derde
maal, na de bres, en niet den deten in de vuist in het Port
doorgedrongen zynde, verlooren de Portugeezen den moed, en
fniee;^ten on) Jyfsgenade , die hun gcichonken wierdt.
„ Tot nog toe waren de krygsknegten des Konings van Tidor bloote aanfchouwers geweest. Doch naauwlyks hadden zy
de nederlaage der Portugeezen vernomen, of zy rukten aan ut
aller yi , om te plonderen , en alles wat zy ontmoetten te ver
Hunne dolzinnigheid en woede ging zo verre, dat zy-niel.
den brand (taken in een fileenen toorn, in welkeg een aanzien
voorraad van kruidnagelen wierdt bewaard. De Ho!lan--lvke
ders, hoewel hunne uiterfte poogiugen aanwendende, om den
woesten en woedender hoop te beteugelen, waren , nogthaus,

Ontna'e!tig on] dien tot fraan te brengen.

„ Op niet nicer dan travee tinoden en zeven gekwetIen, hehalven den Kar itein Mor, , 1; warn deeze nieuwe verovering den
overwinnaaren te haan. De Portugeezen verlooren drie- en zeventig man, en hadden twaalf' gekwctden. De meeste vrouwen en kinderen waren geweel:en in een fterk huis op een boogen berg, niet verre van het Fort. De berg kon niet beklom
worden dan langs een Tinallen ladder, zo dat deeze fterkte-men
bykans onwinbaar was , en niet dan door de affnyding van. den
toevoer van levensmiddelen kon betnagrigd worden. Doch
toen hun fchepen wierden aangebood cn, gaven zy zich over,
gingen aan boord niet nog andere Eilanders, Vie. amen,lyl: ten
,
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getale van vyfhonderd , en zeilden na de Phiiippynfche eilandet7.
„ Door deeze nieuwe overwinning der Ho'landeren, wierden
de Portugeezen verdreeven van alle de Moluk%che Eilanden, en
behielden 'er niets anders , dan een klein Fort, op 't eiïand
Solor , naby Timor , welk van klein belang was."
Het leeven van HUGO DE GROOT, getrokken uit de voornaanzte Historiefchryvers en Dichters, doormengel ones onpartydige aaninerkingen, en verfierd met twee juiste Afbeeldingen van het Koffer , waar in na GROOT zyne Gevangenis ontkomen is , getekend
naar het echte Koffer ze!f, thans berustende onder den .Fleer
Mr. JACOB xr.INKEAMER. Te 4naflerdarn , by J. B. Elwe en
I). M. Langeveld. In gr. oftavo 164 bladz.
,

welbekende Vaderlandfche Dichteresfe telt , in het ReE ene
qusst aan haare Majefleit, de
ingeleverd door de SantREDEN,

1!orcrf!re Geloofsbelydenis , onder de Rel quien , door doezen

Aanhang in de hoogIke waarde gehouden ,
De Kist van onzen Grotius,

't Hadt ons nooit mogen gebeuren , dat dierbaar overblyfzel
te zien ; wy waren niet de Gefchiedfchryvers onzeker waar
het te moeten zoeken : des zeker naarigt te mogen ontvangen , en , het naaste by de daadlyke berchouwing, 'er Bene
Afbeelding van in handen te krygen , deedt ons hart opengaan, als wy het Stukje. niet den boven opgegeeven tyte! ,
aangekondigd zagen; en op liet ontvangen floegen wy het onverduldig by de Plaaten open , en beweezen daar aan eerre
iibortgelyke eer , als wy van de Santhortfche Geloofsbroedé, s
eronderCtellen. Dan het ging ons, toen wy de nevensgevoegde beichryving lazen , bykans als de Man , die een Reliq, als
het egt Overblyfzel eens Heiligen aangebeden hebbende, naderhand ontdekt dat het zeer twiwfelagtig is, of het ooit een
deel van dien Heilige, ja zelfs van een Mensch, uitgemaakt
1
! ?eAbe.
De Leezer oordeele, of onze veranderde aandoening recht
diare als icy lazen. Wat betreft liet Koffer, waar in-inatg
onze Held zyne gevangenis ontkomen was ; de Heer en Mr.
JACOB KLINKHAMER vleit zich dezelve te bezitten , en 't is met
zyn Ed. gun[Iige toelemming , dat de Kunstfchilder, j. c.
SCHULTZ, daar van twee juiste Aftekeningen vervaardigd heeft;
de Heer 3. c. PHILIPs, door wiens bekwaame hand de gezeg.
de tekeningen in 't koper gebragt zyn , heeft ons de volgende
beCchrvving daar van medegedeeld. , Het Koffer is ge
heeft een hoogs ys deklel, ZyndE-niakt'becho:,

IRT LTPITN VAN HUGO DE GROOT.
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ran buiten geheel overtrokken niet dun zwart leder, en beflaagan met eene menigte van dunne, flinalle , eizerene banden; de Ruiting betlaat in twee binnen flooten, en een bui, ten of hangflot. Van binnen is het Koffer met wit
linnen bekleed , zynde 't zelve , naar gewoonte, aan het
dekzel met elkander kruislende linten belegd. Men
ziet, dat de tyd en het gebruik, of herhaalde overvoeringen , het en en ander nierkelyk befchadigd hebben; veelen
der eizerene banden zyn geheel of gedeeltlyk weg ; doch
, men kan derzelver plaatfen , door een roestigen vlek , min of
, meer gewaar worden ; van het bekleedzel , zo wel binnen
, als buiten , zyn hier en daar geheele lappen uitgevallen. -De rand van het dekzel is aan den voorkant, byna in 't mid, den , (mogelyk door een toeval,) fterk voorwaards geboogen , en fteekt daar ter plaatze wel een duim breed over:
zo dat men 'er het hanglot niet heeft kunnen aandoen. In den bodem is een vry grooten kwast uitgevallen: dus kon
door deeze zo wel als door den afgebogen rand , luchts genoeg inkomen , te neer daar de bodem des Koffers niet vlak
op den grond (laat, als hebbende onder eene foort van ílede,
, van byna twee duinen hoogte.' — Dit (preekt ons voorgaan
verhaal (*) wel niet voltbrektlyk tegen ; maar evenwel kan het-de
aanleiding tot bedenkingen geeven ; wy laaten daaromtrent
ieder zyne veyheid, en den eigenaar van het Vaderlandfche Rarítoit in het onbetwiste bezit daar van. — , De lengte des
, Koffers is buitens werks vyf voet en byna vier duim, (by een
, ander vinden wy deze lengte bepaald op twee duim korter
dan vier voet,) de breedte is twee voet en ruim een duim :
de hoogte tot op 't midden van het dekzel, twee voet en
ruim twee duim, alles Rhynlandfche maat'.
„ Men zegt , vervolgt onze Schryver, (wy begeeren alles
onpartydig aan te tekenen,) dat het Koffer nog lang by een
Heer van aanzien bewaard , en fraai befchilderd is geweest ,
met het opfchrift. Dees Kist heeft Loevelein den Huig geligt ; daar mede komt overeen, 't geen den Heer BRAND het
Koffer doet zeggen:

Wie heeft de veyheid meer verpligt,
'k Heb Loeveftein den Buig geligt.

„ Hoe die Heer aan het Koffer gekomen is, zegt zeker Schryver,
() I-lier oogt deeze Leevensbefchryver van lingo de Groot, buiten twy.
fel , op de verhaalde bekende bekommerdheid, wegens het adem fcheppen.
Door Bvrmc , volgens zyne opgaave, befchreven in 't volgend rym:
Lief, hoe komt het in uw zin?
Ik leggen in die Kist! pas half kan ik 'er in:
Een derde is zy te kort, ook zou ik moeten fmooren,
Hier is geen oopning, waar door lucht zon kunnen l'ooren.
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ver , weet men niet ; maar wel dat het Langen tyd door ns
, te Delft bewaard , en naderhand ten huize
van zyn Broeder WILLEM vermist is , waar over onze HUGO
grooten fpyt toonde te hebben. — Wat betreft het fchilderen, waar van wy boven fpraken, 't zelve wordt door ons
Koffer , volgends opgaaf van den Graveerder, geheel onaanneemelyk, zo niet logenachtig, gemaakt: — deezen dank
heeft men ten mintien aan den Heer en Mr. KLINKHAMER, dat
wy thans weeten, dat men het Koffer, waarin de beroemde
rluco het bange Loeveflein ontkomen is, waarfchyrilyk nimmer
gefchilderd heeft."
GROOT'S Ouders

Koe de Heer en Mr. KLINICIIAMER aan liet Ko f'er gekomen is,
vinden wy niet aangerekend; noch Benig befcheid van overles
veringen , die deezen Kotler egten ; te veigeefsch hebben wy
dezelve in dit Werkje gezogt, en zy zouden, onzes bedunkens,
daar van geen gering gedeelte hebben moeten uitmaaken. ---Het Dikke Boekdeel van c. BRANDT en A. VAN CATTENBURG,
over onzen Letterheld, openflaande,en op de Kist naarziende,
vinden wy , behalven de boven aangeduidde kortheid , van twee
duim korter dan vier voeten, dit verflag, fteunende op 't ver
beroemden Geneesheer WILLEM PISO , uit den-halvnde
mond van den Heer Ontvanger JOHAN UITENBOGAERT, aan mynen zaligen Vader (G. BRAND) den i8 Feb. 1676 ; en dat der
Bloedvrienden van DR GROOT, als mede op een Brief van H. DE
GROOT zelven gefchrceven, 18 Nov. 1644. , Ik heb meer dan
, eens hooren verhaalen, dat de Kist, waal nee DE GROOT was
, uitgedraagen, nog langen tyd, naa zyne ontkoming, by zeker
Heer van aanzien, bewaard is, verciert niet fchilderyen, en
dit opfchrift : Dees Kist heeft Loevellein den Huig gelipt. Wat
hier van zy is my nooit recht gebleeken ; maar wel dat het
Gemelde Koffer, 't geen zyne Ouders te Delft langen tyd
met een tedere zugt bewaard hadden, (naa het overlyden
zyns Vaders , en ten tyde van het verhuizen zyner oude
Moeder, in liet huis van haaren Zoon, WILLEM DE GROOT,)
tot groot leedweezen zyrter bloedvrienden, vermist werd. Ook
kon de verloste cxoTlos zelf zyne droefheid hier over daar
naa niet verbergen , maar Ichreef aan zynen Broeder , die
hein het vermisten van de Kist hadt bekend gemaakt, dat liet

hein (peet van liet Koffer, en hein leed was , dat men zoo weinig
zorg voor dat bewys en onderpandt van de hemelfche gunst jegens
zyn Perfoon eedraagen l adt. Ik zou niet gaarne zoo groot
een gedenkteken van Gods goedheid over my kwyt veezen. Die
de Kusfens uit het Koffer genomen heeft, moet weeten waar dat
is, en de /deutels van 't Koffer. Ik hoop dat liet door uw viyt.
raaken , en liet geheugen
uit den fchuiiiaoek zal te voor
van Gods overgroote weidaad tot de nakomelingen voortzet..
teil (..'
Wat
(*) IIet L.,eveu van Toro DE GRoYT, bl. 262 en 383, in 't vervolg.
,

VAN HUGO DE GROOT.187

Wat voorts het Leeven van HUGO DE GROOT, te deezer gelegenheid vervaardigd, betreft, wy vinden 'er geene byzonder_
heden in van aanbelang , die niet reeds te over bekend zyn. Om
den ft yl te veraangenaamen , heeft de Op(feller de Dichters. te
hulp geroepen : by mogt DUIM wel t'huis gelaaten hebben.; in
de aanhaaling hier boven zien onze Leezers, zo zy anders dien
Rymer niet mogten kennen, een Haaltje van zyn werk. De

Schryver laat zich voorflaan geene naaken van belang overgejlaagen te hebben ; zeer verwonderde het ons, geen berigt altoos
aan te treffen van de Grafnaald , waar mede , zints liet jaar
1781 , het Choor der De ftfche Kerk pronkt, ten koste van DE
GROOT'S nQg in weezen zyndeFamilie vervaardigd, en ter rech•
ter zyde van de Vorstlyke Graftombe geplaatst (*). — Onze
verwondering groeide nog aan , als wy by 't vermelden vaij
Benige Lyk- en Grafdichten, ter eere van dien nooit volpreezen
Vaderlander gezongen en vervaardigd , lazen: „ nog zullen
„ wy hier byvoegen het volgende G.raffchrift , gedicht door
„ WYno FYNJE," en vonden dat dit de Vertaaling was van het
Latynjclre Opfchrift , op een Tablet van wit marmer voor het
voetftuk des tegenwoordigen Praalgrafs, door den Beer PET11US
BURMANNUS SECUNDUS , van den Heer wYBO FYNJ E niet vertaald;

maar hem ter hand 7efield en in zyne Hollandfche Historifche
Courant, van den 2 j^uuiy 1781 geplaatst , ten vervolge van liefs
bezigt deezes bezienswaardigen Gedenktekens, den Ig February diens jaars gegeeven.
Het Afbeeldzel van dit Kunstnuk zou ons meer behaagen
dan dat des Koffers, voor welks egtheid wy geen bewys altoos
gevonden hebben. De Maaker, Herenanus van Zzvoll , Mr.'lieerden Steenhouwer te Deft, heeft beloofd , zo fpoedig mogelyk
Bene cierlyke plaat van de Grafnaald in 't licht te zullen geeven, waar toe by reeds van H. Ed. Gr. Mogenden, de Heeren
Staaten van Holland en Westfriesland, gunftig 0$rooy verkree-

gen heeft. Wy weeten niet dat deeze Plaat tot nog is uitgegeeven.
(`f) Zie de befchr\ving in liet Tcf•s-. ' ,.'c;. Aherirene Gefc!irdenislè ro7"
de Gereenlade Aede t nJen ievo yd ;aa; 't ui ansèlt van dra fleer CEF II r,.

Vde Dei , ede Stuk, bI. ,5y.

Pervolg der Vader/au c fiche Gezangen van ZELANDUS . In gr. oflavc
a6 bladz.

hervat in deze Gezangen weder zyn voorlgen toon
Zelryndus
ons zyne Land- en Tydgenooten aan te moedigen ter hand=
haavinge der Vryheid ; en derzelver Voorf}anders zullen deeze
zyne herhaalde poogingen ongetwyfeld goedkeuren. In zyne

denkwyze niet verflaauwd , in de kragt van voordellen niet ver zwakt,
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zwakt, en door de tegenwoordige oml}andigheden aangevuurd,
zal men deeze laatere niet minder dan de vroegere Gezangen
met genoegen nagaan. De toeft:ind van zaakes noopt hem om
een Krygstoon te flaan. Vlisfings wapening doet hem het gedrag zyner Medeburgeren pryzen, en hy (poort hen aan, om
'er in te volharden. Hy zingt een Krygslied ; maalt ons bet
moedig voorneenien der Vaderlandfche jongelingen, en laat ons
voorts een Slagzang hooren. Zyne taal is zeer wel gefchikt
naar 't bedoelde; doch 't is te weifchen, dat hy eerlang de
Krygstrompet zal mogen nederleggen , en op de Vredebazuin
lieflyker toonen Haan. Intusfchen behoudt altoos, wat
'er in deezen ook moge gebeuren, zyne opwekkende taal ,
tot een eendragtig dapper voorftaan der Vrvheid, haare kr gt
en nadruk; daar hy, de Burgery van Vlisfinge niet het zwaard'
der Vryheid in de hand ziende, haar in deezervoege aanfpreekt.
Laat nooit dit blikk'rend zwaard u uit de vuisten wringen!
Ziet gij de Tweedragt niet, die, grijnzend , op u loert?
Mijn helden, laat haar nooit, in uw geled'ren dringen:
Uw Vrijheid valt in 't zand — uw hoop wordt weggevoerd!
Uw Vrijheid!,... zoudt gij ooit uw Vrijheid overleven?
De Vrijheid, die alleen ons leven 't leven geeft?
Eer moet gij door 't geweld der woeste golven hoeven,
Eer, op den zeeuwfchen grond, de lieve fryheid faeeft l
Met welk. een fchoone mom hij 't aantijgt moog bedekken ;
Hoe vleiend ook zijn taal, van zijne Tippen , vliet';
Die u, door zijne list, der waap'ning poogt te onttrekken , —
Hij is een flaaffche ziel — en acht uw Vrijheid niet!
Gelijk, wanneer de zee, gebeukt door forsfche winden,
Met donderend geweld, op uwe muuren breekt;
Uw fchoone, fiere Pad, in weerzuil van de winden,
En golven, 't vrolijk hoofd, door zwarte wolken, f eekt
Zoo moet, hoe 't immer gaa, uw fierheid niet verwrikken,
Of fchoon een vuige haat op uw geled'ren woed' —
Niets moet uw dapperheid, uw edel hart verfchrik ken:
Die doorens van 't geweld zyn prikkels van uw' moed!
Dan moge een vreemde magt uiv' ftranden vrij genaken —
Het binnenlandsch geweld hef' vrij een moordkreet aan -Mijn broeders, zoo uw arm de Vrijheid wil bewaken,
Zoo gij eendrachtig zijt — wie zal u wederlaan ?
Ach! mogt ik dan, met u, in de oorlogskunst ervaaren,
Ook firijden aan uw zij, bij 't noopen van den nood!
lVie ook lafhartig beeve, in heete krijgsgevaaren, —
Ik tart, voor 't Vaderland, met uwen moed, den dood!

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER- OEFENINGEN.
Proeve ecsaerGedachte over het voofflel van PAULUS Hehr:
Vl. 4-6. Door B. LISSING Mz. na deszelfs overlijden
uitgegeeven met eene hoorreden, door j. VAo LEAk. :Te
4mflerdacm, bij J. Wesfing en I). en J. Tol, 1784.
Bchalven de T7oorreden, n5 blr^dz. In. gr. olïavo.
'tjs overbekend dat het hier opgenoemde voorlel aen zeer
1 verfchillende uitleggingen onderhevig zy, en nol; heeds.
den onderzoekenden geest der Byhelóefenaren bezig hou=
de; 't is des niet vreemd, dat ook de Heer Ln.fng, in
zyn leven hekend als een yverig rrafpoorer der God,dienftige wacrheden, zyne gedachten op dit onderwerp geveste
tigd heeft. Men vind ze in dit Gefehrift ter heproevinge
voorgefreld; en 's Mans hefchei-ien oordeelkundige ontVouwing van zyne overdenkingen deswegens n?aekt dat
dit Stukje de opmerking der Lezerer, wel waerdig zv.
Na ene voorafgnende opening, zo van de verfchillende
gezichtspunten, waeruit het voorftel veelal befèhouwt-d
word, als van het hoofdbedoelcle des Briefs aen de Hey
breeuwen in 't algemeen, en in deze woorden in 't byyonder, brengt de Heer Lusfing ons onder 't oog, de
onderfcheiden gedachten onzer Godgeleerden over dit
Voorhel , in verband tiet het voorige befchouwd. Flierop
brengt hy, tot een gronddag van zyne verkiaringe dezer
woorden, zyne hewyzen voort, welken , zyns agtens,
toones, dat dé Brief aen de Hebreeuwen , en dit Voor
niet aen de Geloovigen allen, maer aen een gei-fle,
mengden hoop van Belyderen , gefchreven zyn. Vervolgens geeft by zyne byzondere gedachten wegens dit voorffel op; en tracht ten laetfle te doen zien, dat dezelven
zich by uitfiek aanpryzen, door hare eenvoudigheid, het
ontwyken van zwarigheden, gefehiktheid ter verdeediginge van de leer der volharding uit deze plaets, en gereed®
hulp voor geílingerde zielen by dit voort 1. ----- Oni
onzen Lezeren een duidelylz verflag te geven van 's Mans
denkwvze hieromtrent, hebben wv geagt niet heter to
kunnen doen, dan zyne eigeit uitbreiding der redeneerinVll. DEEL. ALG.i.f.rr.
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ge van den Schryver aen de Hebreeuwen in dit geval mede te deelen :. dezelve is wel wat uitvoerig voor ons beflek , maer 't gewigt van liet onderwerp fchynt ons zulks
eenigzius te vorderen. Ter betere ontvouwinge van 't
geheele verband begint by met de aenleidende oorzaek
tot deze vermaning H. V. i i , en gaet dan voort tot liet
flat van het zesde Hoofdfluk, waermede „ de Apostel,
„ zegt hij, een flot maakt aan zijne tusfchenrede tot die
vermaaning; terwijl hij tevens den draad zijner afgebro„ ken redenkaveling, in het elfde vers van het voorige
„ I loofdfluk , wederom knnftig opneemt." De
uitbreiding van den Heer Lusfing word des voorgegaen van
eene aenmerking over de aenleidende oorzaek ; waerover
by zich indezervoege uitdrukt.
„ De aanleidende oorzaak tot deze vermaaning zien wij
duidelijk, dat het verachteren, het traag en Romp snorden
van zornmtgen der Hebreeuwen is; die, daar zij zo veel
onderwijs genoten hadden, zo wel geleerd waren, en zo
veel kundigheid en zekerheid van Christus leere verkree.
gen hadden , nu kinders in liet vertand, dier leere waren;
en , in plaats van 'er die voordgangen in gemaakt te kebben , naar maate den tijd en de gelegenheid, waar door
zij 'er Leeraars in moesten zijn, nu noodig hadden wederom de ceu/le begi:azels der woorden Gods te leeres : dat
zij noodig hadden net melk gevoed te woorden. De Apostel,
na hun dit, met verwijtende taal, onder het oog gebragt
te hebben (Hoofdíl. V. vs. 12. en 13.) flelt hun vs. 14.
hier tegen de Volmaakten voor, die door gewoonheid, dat
is, zo wij meenen, door geduurig en naarftig onderzoek,
ter aanwinninge in de gronden van zekerheid, omtrend de
leere van Christus, en dus, in het toeneemen van derzelver kennisfe, geoefende zinnen in dezelve verkregen hadden, zo dat zij niet nodig hadden , om, gelijk de traaggewordenen, met melk gevoed te worden, dewijl zij door
vaste fpijzcn geI':erkt en bekwaam gemaakt werden, om te
weeten wat zij als goed en kwaad te verkiezen of te yerlverpen hadden (*) dat hen deed vast than tegen de verleiding
-

(*) Der Volmaakten is de vaste fpijze. Deze volmaakren
zijn , als zodanigen , hier te verslaan in eenen vergelijkenden
zin: daar hunne volmaaktheid hier te kennen geeft wel onderwezen, wel onderrecht en ervaaren te zijn in de gronden des
geloots, naar het Euangelie van Christus, in tegenhelling van
die
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ding tot den afval. Dezen fielt de Apostel zijnen zo zeer
verachterden Hebreeuwen , ter 1it.arvolging, voor; ten einde hen, zo veel mogelijk, ook tegen den afval te behoeden: waarom hij hen, met deze zo tijdige als dringende
Vermaaning, (in 't begin van het Vlde Hoofdt.) tracht
op te fpooren, om, in beantwoording aan de bij hun
wel eer verkregene kennis van en het geduurig onderwijs
in de leerti Iran Christus, tot de volmaaktheid voordtc vaaren. Welke reden de Apostel zo inricht; dat hij ze, door
eene zo zachte als gepaste overgang, ook tot die meer
volmaakten weet ten gebruike te brengen. Omtrend de
verachterden in zijn Ilerkdringende vermaaning, in de acht
eerite verten; en tot de anderen in het overige van dit
Hoofdtluk.
Hij begint zijne Vermaaning met DAAROM; richt u op
iiit uwe traagheid en beneeriligt u meer kundigheid in de
leerti 'van Christus te verkrijgen. Laat mijne vermaaning
u hier toe opwekken. Laat ons, ik in 't leeraaren, en
gij in 't leeren , nalaten, achterlaten het beginzel dier
leere, de eerfte beginzels der woorden Gods, der leerti
van Christus; laat ons tot de volmaaktheid voordvaaren ,
niet bij die begiuzels blijven Haan , om daardoor wederom
te leggen het fondament van de bekeering en 1 et Geloove
in God. l)it fondament was, bij uw overkomen tot het.
Christendom , wel gelegd, daar gij in (le leere van Christus onderwezen werd , en , bij den Doop en de oplegging
der handen , waarbij gij der Christelijke Kerke werd. ingelijfd, de elleroverruigendlle blijken van de waarheid eng
zekerheid dier l.ere verkregen hebt; gelijk gij ook , bij
uwe belijdenis, verklaarder, naar die lecre, hope te heb ben op de beloofde ervenisíè, bij de Opftandig der dooden en het eeuwig oordeel. Trouwens, waar dit fondament wederom zou moeten gelegd worden, (laat men aan
't wankelen ten aanziene van de Godbjkheid der leere en
de zekerheid van Gods beloften . zo dat men tot den afval neigt ; terwijl men geen geoefende zinnen in het woord
der Gerechtigheid heeft. DAAROM , dewijl gij nu zo ver achierd zijt, dat gij melk noodig hebt en geen vaste/pl/ze
kunt verdragen, en dus het goede van liet kwaarle niet
weet te onderfeheiden, welk eene dringende oorzaake is
'et
die verachterden, — onervaaren en onvaste zielen. Men ver gelijke hier me@ i Cor. 1I: 6. Phil. III: r5. om hier van over
teigd 'te worden.
4
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'er dan dat ik u hier toe vermaane, daar gij hieromtrend
zo groot gevaar loopt; welke een hooge noodzaaklijheid
voor u, dit /oadamenrt, waar toe gij de allervoldoentle,
de volkomenile, de overtuigen[te verzekering gekregen
hebt, als wel vastgelegd, ongeroerd te laaten, en dat wij
tot de volmeukiheid voordv,«ren, naamlijk, tot het verkrijgen van meerder kennis, om vaster voetflappen tehebben in het woord der gerechtigheid, ten einde op dit
fondament het huis uwer hope te (lichten. En wij zullen
dit doen, zo God het toelaat, zo God wil, dat, door uw
naarllig gebruik maaken van mijn onderwijs, mijne pogingen aan u gezegend worden. (*) want zonder dit is hier
voor geen hope altoos: in tegendeel, zijt gij, door uwe
traagheid en nalatigheid, zo ver verachterd, dat gij neigt
tot denafval, dan is Gods langmoedigheid, daar hij u
met zo veel voorrechten beguniligde, over u ten einde; (t) dan zal ik door mijn onderwijs, met u, niet tot
de volnov aktheid voordvuaren : want dit zij u ter waarfchouwing gezegd , aan hen, die zo veel vaste en onbedrieglijke gronden voor de waarheid en zekerheid dezer
leere ontvingen , en , in weerwille hier van, a fvallig geworden zijn, is niets te doen, om hen wederom te recht
te brengen. Want liet is onmooglijk, de genen die eens
verlicht zijn geweest, bel'raald met de hetlleere van liet
Evangelie, de leere van Christus, en afvallig geworden
zijn, wederom, andermaal, te vernieuwen tot bekeering.
Dat is, zedelijk onmogelijk; want hebben zij, bij den
Doop, in de erkentenis van de noodzaaklijkheid der bekecring, welke Jefns Godsdienst volítrekt vordert, zijne
leere, als de cenige leer ter zaligheid, aangenomen; werden zij beftraald, met derzelver verlichting; hadden zij,
door
(*) Zo kont tiet 3de vs. neer als in Bene doorgaande reden voor. Klaar wanneer men 't als eene tusfchenrede koude,
hoe men die ook be; rijpe, dan is 't verband van 't Ode niet
het ade vs. ook natuurlijk dus ; wani. waar 't fondainent geroerd wordt, loopt neen gevaar tot eersen onherftelbaaren afval : want het is onmogeÍijk die eens verlicht zijn, enz. 't
welk klaarblijklijk een tegenftelling in zich vervat. Gelijk de
Apostel ook hier van de onderfcheide teekening in het 7de en
Site vs. heeft opgegeven.
(t) Men vergelijke hier meê Paulus redenkaveling Hoordit.
IV. waar hij de Hebreeuwen onder 't oog brengt, dat Gods
langmoedigheid over de Isrellers ten einde was.
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door overtuiging in hun gemoed van derzelver zekerheid
en voortreílijkheid , nip kernel/eke gave genaakt; warcri
zij verzekert, door de gaven van den II. Geest aan en onder hun, van derzelver Godlijkheid; was aan hen het belofte -woord vervuld , daar Me/dr, als de fchuldverzoenende Heiland aan , en onder hen geopenbaard werd, zo dat
zij dit goede Woord, met de krachten der toekomende Eciswe , die van de zekerheid hier van getuigen 11rekten, fmaaken mogten; wat zouden zij dan toch neer kunnen ver
hebben, om uit hoofde der overtuigende blijken van-langd
de Godlijkheid van 7efrts leere en zending, zich vnorceuwig aan zijnen dienst over te geven en te verbinden ? Aan
hen, die, in weérwille van al die Voorrechten, afgevallen
zijn, is niets te doen , om hen wederom ie vernieuwen tot
hekeering, neen; dewijl zij Gods Zoon, als waare Hij als
een. boosdoender geftraft, zich zelven wederom brui/gen en
openlijk te fchn:zde manken: want al wat hier toe aan hen
zou aangewend konnen worden , zou alleen konnen en moe
zijn , hen tot overtuiging van de Godlijkheid van je -ten
zending te brengen: dan hier toe zijn zij ge--fuslern
bragt geweest; maar in plaats, dat hen dit for de waare
bekeering in het gemoed, in en door liet geloof des harte,
omtrend den Heiland, zou gebragt hebben, verlocheneu
zij Hens en zijnen dienst tevens; niet de uiterile verfmaa ding van die Voorrechten, waar door zij waren vernieuwd
geworden tot bekeering; dat het nu voor altijd onmogelijk
maakt, om hen hier toe wederom te vernieuwen. Want
wie dit licht, dit gefchenk dier hemelfche gave enz. erkent,
en, naar Gods oogmerk, ten gebruike aanlegt, niet deszelfs leiding te volgen, ontvangt meer gaven van God, en
komt tot de volmaaktheid , (vs. 7,) maar wie dit alles
niet alleen te vergeefs ontvong, maar, in plaats van door
liet zelve vruchten der hekeeringe voord te hrengenl , moe.dwillig verfmaadt, in de zonden leeft, en tot zijn vorige
dwaasheid en duisterheid wêerkeert, mist den verderen
zegen van God, ten eenemaale (vs. S). 't Is hier mêe,
als met een land dat van God gezegend wordt, wanneer
liet den Mouwheer gewenschte vruchten voordbrengt; daar,
in tegendeel, een land, dat, tot vrucht dragen, Gods mílden zegen langen tijd genooten heeft, maar distels en doornen voordbrengt, nabij de vervloeking en zijn einde tot
verbranding is.
„ Dus fluit de Apostel zijn dringende vermaaijingaan deze traagen, die nog in dezelfde Voorrechten deelden, als
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zij , wier jammerlijk lot hij hun , als het gevolg van den af^
val voorstelde, gedeeld hadden. Richtende nu voorels zi j lie reden tot het beter deel, de meer volmaakten onder de
Hebreemven, daar hij hen (in 't 9de vs.) aanfpreekt, met
den naam van zijne GELIEFDEN. tiaar Geliefden, met tivelken mijne ziele, door de liefde der waarheid, vereenigd
is , ik lieb, hoewel ik alzo fpreke, geen oogmerk u vreeze
aan te jagen, als dreigde u een dergelijk jammer, gelijk
ik hier onder de gelijkenis van de onvruchtbaare aarde
voortlelle; ik (telde dit voor ten nadere bewijze, dat voor
de afgevallenen geen hope van herftel maar een wis verderf te wachten is; om dat deezen aan die aarde, daar in
gelijk (taan, dat, daar zij zo veel voorrechten ontvingen,
waar door men van hun verwachtte dat zij vruchten der bekeeringe waardig zouden voordbrengen , doornen en distels
hebben voortgebragt; en daarom verwerpelijk zijn en huil
einde tot verbrandinge, 't welk onze vreeze dezen traagen en verachterden, ten affchrik tegen den afval, deed
voornellen , op dat zij, daar zij de hun gefchonkene Voor
niet behoorlijk aanleggen , toezien zouden , dat-rechtn
niet bij iemand van hun een boos en ongeloovig harte mo;te zijn, om af te wijken van den Levendigen God (Hoofdlt.
Ill.) Maar zulk eene vreeze hebben wij geenzins omtrend
u , neen ; wij verzekeren ons van u betere dingen era met
de zaligheid gevoed, dewijl gij niet aan deze aarde gelijk
zijt, maar aan ,die, welke bekwaam kruid voordbrengt;
blijken hier van zijn uw werk en de arbeid zuiver liefde,
die gij aan den naarm van God bewezen hebt, daar gij de
heiligen gediend hebt en nog dient; waarom gij ook , als
die vruchtbaare aarde, meer zegen van God te wachten
licht: want Hij is niet onrechtvaardig, dat Hij dit uw werk,
en den arbeid van deze uwe liefde, zou vergeten. — dit
alleen hereer ik van U, dat dit ons Voorftel u diene onn
dezelfde naa:. ligheid, tot het verkrijgen van de volle ver
aan te wenden , als ik van die traa--zekrdhiop,
gen vorderde om te komen tot de volle verzekerdheid des
verfrands. (Of liever) maar wij begeeren dat een iegelijk
van u dezelfde naarfligheid bewijze in het voordbrengen
van die vruchten het Geloove en de bekeeringe waardig ;
hier tnêe op dezelfde wijze voord te gaan tot de volle
verzekerdheid der hope, tot den einde toe; op dat gij,
dit doende, dit in 't oog houdende, bewaard blijve tegen
y ; trag worden mar, in weerwille van verzoekingen eii.
vezdmtukkingen, ftandvaste navolgers zijt van hun die dor
hC°
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geloove en Iang;noediglteid de belofteni fcn beerven: waar
toe gij alzins bemoedigd wordt. Volgt hier in het fpoor
van onzen Vader Abraham, herrinnert u Gods gedaanen
eed aan hein en de uitkomst van zijn geloovig gedrag
omirend Gods belofte aan hem , (vs. 14.18.) Bij dezen gc_
daane:a eed van God hebben wij de beloften, en dus, (daar
de Illerhoogfle bij zich zelve;i zwoer, ten bewijze van de
onveranderlijkheid zijnes Raads, tot de verkrijging van de
beloofde ervenis) zwee onveranderlijke dingen, in welken
het onmogelijk is, dat God liege. Hier in hebben wij Bene fterke vertroosting en allen grond van hope tot dezelve; wij, die niet doorvloeiden, ons niet onttrokken ten
verderve, maar, gelooven tot behoudenisfe der zielen, (*)

de toevlugt genoomen hebbende tot de genade, ca m
die voorgeflelde hope vast te houden. Welke hope ons nu
verftrekt als een anker der ziele, 't welk in den derden
hemel grond en vastigheid heeft; waar ,7efus de P oorlooper is ingegaan; dat ons vergewist, dat Hij ons ook
daar in de gewesten van eeuwige heerlijkheid leiden zal."
(") Vergelijk Hoofdit. X: vs. 32 — 39.

:Satnenfp7th'Zken over het menfchelyk vermogen, in zaken
v^rn Godsdienst, volgens de leere der Gereformeerde

Kerk, door C. VAN CRUYSKEa KEN, Lidmncat der lieuvormde Kerk te Gorinchem. Te Utrecht , by A. van Paddenburg en I I. van Otterlo , 1785. 13ehalven de l'oorre.
den 224 blcdz. in groot octavo.
-

overfchadelyk misbruik, dat men van de Kerkleer,
Een
nopens 's Meníchen onmagt, door dezelve te tterk te
maakt, tegen te gaan , is liet hoofdbedoelde

dryven,
dezer Samenfpraken. Men klaegt over een geesteloozen
tyd, en de Schryver oordeelt, dat men veel eer behoort
te klaagen over een geest uitblusfchenden tyd; dat men
het mangel van bekeering veler mondbelyderen niet in de
Godlyke bedeeling moet zoeken, macr in 't verwaerloozen
of niet gebruiken der natuuxlyke vermogens, die de
Mensch bezit; en dat men de Kerkleer van 's Menfchen
onmagt, ten onregte, ook tot deze uitltrekt; by gebrek
van eene behoorlyke onderfcheiding, die men, zyns agtens, hier altoos in 't oog moet houden. „ Ik maak"
zegt hy, zyne gedachten deswegens voorftellende, „ Ik
of
„ maak onderfcheid tusfchen zulke daden, verrigtingen
j',
pli
g.
N4
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„ pligten, die de mensch uit zich zelfs, onder den ge.
meenen invloed der Goddelyke Voorzienigheid, zonder
„ vernieuwd grondbeginzel, kan oelfenen, en de zodani„ gen, die niet anders, dan uit een door den H. Geest
„ vernieuwd grondbeginzel , dat men het genadeleeven
„ noemt, kunnen voortkomen; en dus ken ik den mensch
„ een vermogen toe , na de onderfcheide daden die ik be„ doel; en denkende of fpreekende van de eer('c e, in onderfcheiding van de laatíte , ken ik den natuurlyken
, mensch daartoe een vermogen toe; zonder de leere der
onmacht in 't geheel of ten deele te benadeelen, die al„ leen haare betrekking heeft, op 't verrichten van daden
of pligten uit een vernieuwd grondbeginzel." Deze onderfcheiding nader op te helderen, in derzelver gevolgen te
ontvouwen , de gegrondheid daer van aen te dringen, en de
tegenbedenkingen, welken hier omtrent mogten opkomen,
uit den weg te ruimen, is de inhoud dezer Samenfpraken;
welker uitvoering ook , met alle oplettendheid , zeer wel
ter bereikinge van dit oogmerk is ingerigt geworden. --^
Onze Schryver verbeeld zig een gefprek te voeren met iemand, die de Leer der onmagt overdryft; en zig verzekerd
houd dat dit denkbeel(i ;liet be[laenbaer is met de Kerkleer
en den inhoud der Heilige Schriften; doch die trapswyze
d: verkeerdheid zyner denkmaniere bevroed , en eindelyk
tot overtuiging komt, 't welk hem doet zeggen. „ Ik
„ moet openhartig belyden, dat ik, zo als ik in den be„ ginne van dit gefprek nog zeide , meermalen gedacht
„ hebbe , dat ik beter zonde gedaan hebben my met u in
deze gefprekken niet in te laten; en daarvan, door veeIe tegenbedenkingen op te geven, beproefd hebbe, om
„ u van uwe aangenomen gedachten te rug te brengen, om
„ dat ik klaar begreep , dat indien ik met uwe gedachten
„ infte•nde, al heel wat van myn gemak, door een befchuldigd geweeten, over 't verzuim der verordende
delen , zon verliezen ; en my niet langer onder een
„ veyinachtige genadebedeling van den H. Geest, of gees„ telooze tyd, zou kunnen verbergen. Daarenboven kwamen de klanken uwer woorden , zo ongewoon , in ver„ gelyking van 't geen ik meermaal hoor , voor , dat 't
my onm 00glyk fcheen , om uwe gedachten tot een regel
aan te nemen, om 'er naar te wandelen. Maar door het
, van u betoogde, nog klaarder als in den beginne van dit
,, gefprek, overtuigd, dat veelmaal de zonde bedekt, en
de fchuld verbloemd wordt, zo fchat Ik de ontdekking
,,

,
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van mijn gebrek nu zeer hoog, en wil liever in plaats
„ van onder een geesteloze tijd of vrijmachtige bedeeling
„ van den H. Geest te fchuilen, voor den Heere erkennen
„ by U is de gerechtigheid, en by my de befchaamtheid
„ des aangezichts." En dit beantwoord aan 't oogmerk
des Schryvers volgens zyne betuiging. „ Het pligtver„ manende voorftel, zegt hy, en de veelerlei genadebelof„ ten in het geopenbaarde woord overwegende , geloof ik
„ voor my overredende, dat dc redenen, waarom wy en
„ de Christenen van onzen tijd niet meer vorderen in de
„ heiligmaking, niet in eene veymachtige bedeling van der
H. Geest, of geesteloze tijd, maar in trouwloosheid.
„ aan licht en plicht te zoeken zy; en met dat geloof heb
„ ik uwe tegenbedenkingen zoeken weg te neemen; en
„ en my zelven trachten op te wekken, tot de oefening
„ van onzen plicht; op dat wy met David den Heere mo„ gen verwachten in den weg van zijn getuigenis, en met
„ Panlus ons zelven oeffenen , om een onergerlyke con„ í'cientie te krygen en te bewaren voor God en de men„ fchen."

De gronden van hoop op verhooring van onfe plegtige Gebeden, in eene Leerreden over Ps. CXLV. 18, 19. Door
Y. VAN HAMIELSVzLD, Hoogleeraar in (ie Godgelecrdtaeid
te Utrecht. Te /hnfleldrna, by J. Weppelman , 1785.
Behalven liet hoorbericht, 32 bladz. in gr. ob1 i vo.
ene beknopte oordeelkundige verklaringe der textU itwoorden
leid de Hoogleeraer
, Ps. CXLV. ► S
, 19 ,

gegrond de vier volgende Stellingen af. (i.) „Zy,die zich
„ zullen vertroosten met de gunst des Allerhoog1 en ,moeten
ten oprechte . Godsdienftigen , moeren Waarheids-min„ naars zyn. (2.) Hun gebed moet behoorlyk ingericht
en wel gefchikt zyn. (s.) Hunne begeertens, in hun
„ Gebed voorgedragen , moeten zyn het welbehagen van
„ zulken, die God vreezen, zy moeten niets tegen Gods
„ wil , of tegen het geen betaamlyk is , bidden , en aan
houden in het gebed. l u eindelyk (4.) Zulke bidders-„
„ verhoort God: altyd is by hun naby, by doet hun wel.
behagen , hy hoort hun geroep , en hy verlost ze."
Zyn Hoogeerwaerde , de bondigheid dezer flellingen kort
en klaer getoond hebbende , brengt dezelven zeer gepast
over op de tegenwoordige omftandigheden, met een ernfli,

.;
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gen aeudrang om dezelven beho^ rlyk op te merken en te
betrachten, in dc troostryke hoop gier Godlyke verhooringe, door zynen zegen uit te ftorten over onze poogingen,
ter reddinge uit onze nooden. Het aenwenden dier poogingen betrekt de'floogleeraer met rest onder de tweede
Itching; nadien het gebed des luiaerds niet verhoord word;
en by , die, in nood zynde, iemand om hulp verzoekt,
zo veel mogelyk , die middelen moet gebruiken , die in
zyne magt zyn. Zulks doet hem, met betrekking
tot dit gedeelte van zyn onderwerp , in zyne Toepasfing
aldus

fpreken.

„ Onder de middelen, die ons Land behouden kunnen
onder Gods zegen, al was niet alleen de Duitfche Keizer,
maar al waren, gelyk in de voorgaande Eeuw, meer mag
te gelyk tegen ons in optogt, is voor eerst -tigeVorln
Eendragt en Eensgezindheid. 6 Nederlanders
Eendragt zal tt behouden onder Gods zegen ! Tweedragt
zal u te grond doen gaan, al vermeerdert gy de Biduuren.
Ik bezweer u, by al wat dierbaar is, Beminnaars van Vaderland en Vryheid ,bewaart de eendragt; Sluit de handen
vast in één : Verbant alle eigenbelang , byoogmerken , ja
verdenkingen. Het is nu geen tyd, elkan--loezy,kwad
der om byzondere veete te haaten , het Vaderland eischt
onzer aller vereenig,le poogingen. Overheden, Vaderen des Vaderlands, ik bid U, toont, dat gy uwe Burgers bemint , en hun belang , liet welk het uwe is ,
want wy hebben allen één belang, de hewaaring van onze Vryheid en Staatsinrigting als vrye Republikeinen !
Toont , dat gy hun belang, in allen opzicht, daacdlyk
wilt behartigen ! Burgers , vereenigt u onderling, en met
uwe Volksvertegenwoordigers , om hunne hand te flyven
in alles , wat tot welzyn van Stad en Land strekken kan,
Och, dat de eendracht herleeve in onze Raadsvergaderingen, anders is het Land weg !
„ Het ander middel is de oude Dapperheid , in het ter
handvatten der Wapenen. Te Wapen ! Vliegt te
Wapen ! Nederlanders ! Rust u toe, om Haardfleden en
Altaaren te verdedigen ! anders loopt uw goed en bezitting , de eer van uwe Vrouw en Kinderen, uwe Vryheid
en leven gevaar. ---- Maar, op den Stoel , daar liet Eu^
angelie des Vredes verkondigd word , te Wapen te roepen , bevreemd u dat, Toehoorders ? Zo weet, dat ik
;lis Christer het Oorlog verfoei. --- Wee hem, die on-

der Christenen dit monfter no voedzel geeft, en levend
houd y
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houd! — Wee hem , die eenen onrechtvaardigen Oor
begint ! -- Och ! hoe bid ik, dat eens Gods Ryk-log
op aarde alom heerlyk wor,ie , dan zal het VREDE zyn;
waarvan de Godfpraal;en ons de dierbaarlle belofte doen,
Naar als mensch , als Mager van Benen vryen Staat, die
onrechtvaardig word aangevallen in zyne wettige bezittingen , die door làttè toegevendheid , door eene werkeloosheid , welke , in uen laathen Oorlog niet Engeland, zo
verregaande Ichandelyk zich heeft vertoond, de Fpot word
der Nagebuuren , als zulk een Burger , voorgegaan door
onze Overheden , roep ik nogmaals; te Napen. -Flier behoort nien!and zich te onttrekken; de zwakke zy
een Held, en die Itruihelen zoude, als David, als de I ngel des Heeren voor ons aangezigt ! Vreest dan niet voor
den Vyand ! Bezadigde dapperheid zal hein voor u doen
vlieden , en by, die zig aangordende beroemd heeft,
zal geen oorzaak van rem hebben, wanneer by zig los
Ik hoede alle voor Aterlingen , voor on--makt.
waardigen , om vrye burgers van eenen vryen Staat te
zyn, die zich tegen de algemeens Wapening verzetten , het
zy openlyk, het zy door ílinkie wegen en listen. Zv zou
hun regten loon hebben , als zy het Juk der Slaverny-den
moesten dragen, daaronder gekromd gingen zichzelven ver
hunne kinderen vervloekt wordende,-vloeknd,r
Men zegge niet , dat men Krygsbenden kan huuren , en bezoldigen, om ons te verdeedigen ; ook dit kan , ook dit
moet geichieden. 'Maar aan gehuurde Benden , alleen en
geheel , zelf ongewapend , zyne Vryheid , het dierbaarile
dat neen bezit, toe te vertrouwen !
Myne Landgenoot. n ! Burgers ! ziet toe , dat gy niet , als weerlooze
fchapen, wolven ter uwer beveiliging inroept, aan welke
uwe Vryheid naderhand ligtelyk ten prooi zou vallen."

rerhanelelin gen, ter beantwoordinge van een Voorlel, opgegeeven sloor de Heeren Bezorgers van liet Stolpiaansch
Legaat. Te Leyden, by S. en J. Luchtmans. r734.
Behalves liet Voorwerk, 268 b ?ida. in gr. quarto.
,

gewigtig onderwerp, in deze Verhandelingen over:.
Hetwoogen,
is dc oorfprong van bet kwaad in de Wae-

reld, of wel deszelfs heftaenbaerheid met de hooge denkbeelden, die wy van God hebben, als Schepper, Onderhouder en Bct'derder van 't Heelal , met alles wat zich in
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het zelve beweegt. De I Ieeren Bezorgers van het Stol
hebben deswegens het volgende Vraeg--piaenlcLgt
fuk voorgetteld. „ Op welk ecn wyze kan best betoogd
„ worden, dat het fcheppen van een 1 Vaereld, waarin
„ het kwaad toegelaaten is, niet t±rydig zy met de vol„ maaktheid der Godlyke Natuur ?" Uit een groot aantal
van Verhandelingen, over dit onderwerp, hun ter hand
ge['eld, heeft het hun goedgedagt vier Latynfche en ene
Nederduitfche het licht te doen zien; waervan ze op goeden grond getuigen, „ dat ze allen zeer vert}andig ge„ fchreven zyn." Een getuigenis, 't welk we vertrouwen , dat door geen oordeelkundig Lezer gewraekt zal
wor ien, daer de Heren Opt}ellers dezer Stukken , een ie
naex zyne denkwyze, in dezelven wonen, dat ze dit-der
onderwerp met ene oordeelkundige oplettendheid, en bedagtzaemheid, beoefend hebben; van waer deze Verhandelingen wezenlyk kunnen dienen, om dit ingewikkeld
onderwerp, van de ene of andere zyde, een nader licht
toe te brengen.
In de eerste Verhandeling , welke met den toegezegden
Eerprys bekroond is , maekt de Vafarhalyenfer Hoogleer
, . de Fagaras, vooraf, enige aenmerkingen over de-aer
verfchillende foorten van kwaed, die men onbeflaenbaer
agt met de Godlyke Volmaaktheden. Hierop brengt by
de verfchillende manieren, op welken de voornaemfle
Wysgereu die zwarigheden uit den weg hebben zoeken
te ruimen, ter toetfe ; en dezelven , zyns oordeels, niet
voldoende zynde , zo hecht by hier aen een voortlel , ra
welke men', volgens zyne gedachten,-kendwyz,op
over dit Stuk hebbe te denken. Het zelve komt ,
in 't hoofdzacklyke, kortlyk hierop uit. „ Het plan van
God vorderde, onder anderen, ook het voortbrengen
„ van vrywerkende fchepzelen, die hunne vermogens kon„ den gebruiken en misbruiken, en dus zichzelven of an„ deren gelukkig of ongelukkig maken. Ter bevorderin„ ge van het eerie verleent God den mensch genoegza„ me vermogens; misbruikt deze dezelven . en bewerkt
„ L y daer door onheilen, dan is de mensch de oorzaak
„ van dat kwaad; 't welk God niet kan afwenden, dan
„ door onophotidelyke wonderwerken, 't welk niet zyn
„ plan zou ttryden, ja 't zelve geheel verbreken: maer
dit kwaed, 't welk dus niet afgekeerd kan worden,
,, beffiert God op zodanig ene wyze, dat het ten meest
mogelyken nutte van 't algemeen llrekke. Even dit
„ heeft
-

-
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„ heeft ook plaets omtrent het natuurlyk kwaed, het zy
het onvermydelyk met den aert der dingen verknocht
zy, of uit onze handelingen natuurlyk voortvioeie; 'r
„ welk God niet afwenden kan, zonder den mensch van
„ nog meer goeds, dan dit kwaed, te berooven. En
„ ten laetfte zal dit plan van den Allerhoog(ten , in alle
„ deszelfs deelen, voltooid worden, door de Godlyke
fchikkingen in de eindelooze eeuwigheid." Na
de ontvouwing hiervan, legt zyn Hooggeleerde het 'er
op toe, om de gegrondheid van dit zyn vuorftel, in alle
deszelfs byzonderheden, overtuigelyk te betoogen.
De doorgeoefende 7. Schwccb Hoogleeraer te Stutgard, fielt zich, in ene hierop volgende Verhandeling,
voor, in de eerl'e plaetfe te toonen, dat God alle kwaed
uit liet Heelal volftrekt niet kon, of, om wyze reden,
niet wilde weren. En daerop tracht by tv doen zien,
dat 'er, niettegenflaende dit kwaed, door God wyslyk
toegelaten, en door zyne befliering gematigd, voor alle
gevoelige en verstandige Wezens , op deze Waereld huis
ene overgenoegzame mate van geluk placts heeft.-vestnd,
Hiernevens leert hy ons nog opmerken , hoe wy zelven
zeer veel kunnen toebrengen, om rampen voor te komen,
en onheilen af te wenden, of liet kwade ten onzen nutte
te doen dienen. En 't komt hem voor, dat Gods wegen
hier in den tyd in dit alles zo volkomen te billyken zyn,
dat wy ten dien einde geen toevlugt behoeven te nemen
tot ene toekomende hedeeling.
De derde verhandeling, opge(}eld door den kundigen
H. van Lier Ph. Dr. en A. L. M. is drieledig. Het
eerde gedeelte ftrekt, om, uit ene oplettende hefchouwing
der Godlyke volmaektheden, te betoogen, dat het fcheppen van een Waereld, waerin ook kwaed gevonden word,
niet onbeftaenbaer is met de volmaektheid der Godlyke
Natuur. In het tweede tracht hy te doen zien, dat deze
zyne voorgeftelde manier van dit onderwerp te befchouwen de enige weg is, om het vereischte met vrucht te
betoogen; fchoon hy gereedlyk erkenne dat die befchouwing op velerleie wyzen voorgedragen , ontwikkeld en
ter overtutgntge aengedrongen kunne worden. En einde
deelt hy hier nog, ter nadere ophelderinge van dit-lyk
f}uk, zyne gedachten mede, over den oorfprong van het
kwaed, inzonderheid het zedlelyke, ter billykinge van de
wegen der Godlyke Voorzienigheid omtrent hetzelve.
Voorts ontmoeten we hier ene Verhandeling van den
E,er .
,
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Eerwaerde Th. Spaan , Predikant te Hoogmade , welke
dezelve indiervoege ingericht heeft, dat ze llrekke, om
eerst in 't algemeen, en dan nog meer byzonder , te bewyzen, dat het kwaed , hoe ook genaemd of begrepen,
geenzins ltrydig zy met de vulmaektheid van Gods Natuur. ----- in 't eer(le lid, opgemerkt hebbende, dat,
indien het kwaed in de Waereld niet de volmaaktheid der
Godlyke Natuur (treed , dat dan ééne dezer drie tellingen
zou moeten aennemelyk zyn, (i.) dat God enige gemeen
(2.) dat hy de oorzaak was-fchapdmetkw,
van het kwaed, of eindelyk (s.) dat zyne volmaakte Natuur door het kwaad zou verminderd worden: zo toont
hy, dat ieder dezer drie dellingen ten hooglle ongerymd
zy; waaruit dan het tegengellelde van zelve volgt.
Dit afgehandeld zynde, gaet hy in de tweede plaetze
over tot het aenvoeren der meer byzondere bewyzen , betreklyk tot de onderfcheiden gedaanten, onder welken
zich liet kwaed in deze Waereld vertoont, te weten, als
natuurlyk en zedelyk. In ene afzonderlyke befchouwing
hiervan doet zyn Eerwaerde ons zien, dat 'er, noch in
het Bene noch in het andere, iets gevonden word, dat
onbet'taenbaer zou zyn met de Godlyke Volmaaktheden.
Ten laetfte levert ons dit Stuk nog ene Verhandeling
van den Eerwaerden Y Brown, Predikant in de Engelfche Kerk te Utrecht. Zyn Eerwaerde laet zich eerst uit
over de klagten nopens het kwaed in de Waereld „ en de
daaro p gegronde bezwaren tegen de Leer der Voorzienig
als mede over de poogingen van vroegere en latere-heid;
Wysgeren en Godgeleerden ter beantwoordinge en afwen
dier bezwarende klagten. Hiernevens voegt-dinge
hy enige aenmerkingen over den geringen uitflag hunner
poogingen, waervan hy te gelyk de voornaen lle oorza
ontvouwt; en welken hy, door ene klare en gelei-ken
behandeling van dit onderwerp, in deze Verbande.-delyk
ling tracht te ontgaen. Dezelve is voorts vierledig. Het
eerfile gedeelte behelst ere juiste verklaring van 't denkbeeld dat men zich te vormen heeft, van de volmaektheid en de velerleie foorten van kwaed; waeruit onze
Schryver afleid , dat de toelating van dit kwade nier alleen niet aenloopt tegen de volmaaktheid , maer zelfs enigmate vereischt word, om haer te duidelyker te doen
doorf'ralen : dat is, met andere woorden gezegd , uit
Gods volmaekte natuur vloeit van zelve voort, dat 'er
ene zekere mate van kwaed toegelaten moest worden.
Ver.
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Vervolgens toont zyn Eerwaerde, dat het kwaed, niet alleen onaffcheidelyk verknocht is met de beste ge(leldheid
der zake, maer dat het tevens van die natuur is, en door
God zo beílierd word, dat 'er een grootei goed en nut,
ook voor den mensch , uit ontfta. En hierop brengt hy
ons ten derde onder het oog, hoe een groot gedeelte
kwaeds, waerover men zo bezwarende klagten uithort ,
bovenmate vergroot word, of wezenlyk niet beflaet, maer
bloote menschlyke harsfenfchimmen zyn. En eindelyk
trekt hy al het voorgellelde te zamen, om ons alles in één
gezichtpunt voor te ílellen , en daeruit te befluiten , dat
liet in genen deele ftrydig zy met de volmaaktheid der
Godlyke Natuur, ene Waereld te fcheppen, waarin het
kwaed toegelaten is.

Geneeskundige Proeven en IYaarneemingen, door FR. HOME, M. D. enz. Uit het Engelsch vertaald, en wet
.danteekeningen vermeerderd, door JAN VAN BREnA ,
Stads Doctor te Gouda. Tweede Deel. T e 4l nflerdaia,
by A. J. van Toll, 1734, 328 bladz. in gr. oéïavo.
hebben reeds , by het Eerlie Deel (*) deezer Proe\enVTy
ven en Waarneemingen, onze gedagten over dit Werk,
deszelfs Vertaaling gezegd , en kunnen onzen Leezers

verzekeren , dat de inhoud van dit Tweede Deel niet
minder gewichtig , en door de bygevoegde zeer oordeel
Aanmerkingen van den geleerden Vertaaler, niet-kundige
weinig verrykt is geworden. Dit Tweede Deel begint met het Twaalfde Hoofd/luk, waarin de Schryver ee.
nige proeven met middelen tegen de Verlamming mededeelt ; deeze middelen zyn het 4derlaaten, het Doronicum
Germanicum , of het Slaan der Huid met Netels, en de
warme Baden. Het volgende Hoofd/luk behelst: Prnefneemingen met het Oleum Terebinthin-e, in de Ileupjickt. In
het Heertiende Hoofduk word een voorfchrift gegeeven
van een Zalve, die in de Lumbago van zeer heilzaaine uit
geweest is. In het vyftiende handelt de Schry--werking
ver over de Ifchuria Renalis, T7cfcalis en Urcthralis; eens
onderfcheiding, die, in allen opzigt , dog voornaamcntlyk
in de geneezing, van zeer veel nut is. De Waarnecmingen, welke in het Zestiende Hoofd/luk voorkomen, geeven
(*) Zie 41g. Vaderti. Letteroef. Vde D. bl. 486.
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ven zeer veele ophelderingen, zo ten aanzien van het bei
fpiegelende , als beoefenende , gedeelte deezer Ziekte.
is 'er eerre Ziekte, welkers geneezing moeielyk is , en waarin men een menigte van Geneesmiddelen heeft aangepreezen , het is v(,orzeker .ie Waterzugt. Onze Schryver
deelt ons , in het Zeventiende Hoofdituk, verfcheiden Proeven
met de Cremor Tamari, de Scilla exliiccata,mede, die
en met het Ulcus Perpetuum in deeze Ziekte in 't werk
heeft geíleld. De middelen , welke de Schryver tegens de
opt}Doping der Maand(londen beproefd heeft , zyu Bene
drukking op de firteria Cruralis, flderlatingen , .Sabina ,
en de Rubia Tinciorum. In bet Negentiende Hoofdfluk
geeft by verlLg van de uitwerking der Spaatlfèhe Vlieg n ,
Cortex interior Ulnai, T7ipera , Sarfaparilla , !Mercurius Dalcis, het Sulphur Antimonii Pracipitatwn, en het flcidum
Vitriolicum in de Herpes, of Lepra Grcecorum. In de vol
Hoofdflukken komen Proeven voor , met de-gendvyf
Spigelia Marilandica , tegen de Wormen, en omtrent de
oplosfende kracht van de Rad. Daphn. Mezerei.
Proeven met de Folia Verbasci, tegen den Buikloop : met
de Cucurbitule fine ferro, of Kopgiaazen in Bloedflortingen;
en eindelyk, Proeven met eenige [Ieenhreekende middelen,
als het Lixivium Cauflicum, en [laste Lucht.
Het
Zie daar den Inhoud van dit Tweede Deel.
ware te wenfchen dat alle Vertaalingen, in zulke goede
handen mogten komen, als dit Werk van den Heer noain.
Hier door zoude het waare oogmerk der Vertaalingen
niet alleen bereikt worden , maar de Vertaalingen zouden
fomtyds zelf in waarde boven het origineel ryzen.
Ten mint en het Werk dat wy thans voor ons hebben , is
door de geleerde Aantekeningen van den oordeelkundigen
Heer Breda zeer veel verbeterd geworden.

verhandelingen van het Provinciaal Utrechts Genoot/chap
van Kun//en en LT/etenfchappen. Derde deels eer/le Stuk.
Te Utrecht, bb S. de Waal, 1785. Be/ta/van het Voorwerk', 731 bladz. in gr. oéavo.
it gedeelte behelst twee Prysverhandelingen, waarvan
de eer(fe f1rekt, ter beantwoordinge der Vraages
DWat
heeft men te denken aangaande liet planten van

„
s
„ Boomen , binnen teen rondom
deelig of nadeelig voor deb de n^S t e den P I m dit vo ^^ Ven'?

VERHANDELINGEN VAN 'T UTRECHTS GENOOTSCHAP. CO5

„ Wordt de Lugt door derzelver uitwafeming geznriverd
„ of befmet? En welke foort van Booroen is meest of
„ minst voordeelig of nadeelig?" --- In eerre voorafgaande Inleiding wordt dit onderwerp over 't algemeen,
en als beiciouwenderwyze behandeld; welke befchouwing de Heeren van Barneveld en Muller, Op(Iellers van
dit Stuk, leidt om op het eerde algemeen Voorlel te artwoorden : „ Het platten van Boomen is voordeelig; men
„ heeft niets dan goede en heilzaame uitkom(fien hiervan
„ te verwagten." -- Na deeze befchouwende Inleiding gaan onze Schryvers over tot eene meer bepaalde en
wel proefkundige behandeling van 't tweeledige byzondere
Voordel, of de Lugt, door de uitwafeming der liornnen
gezuiverd of be/met worde? Uit liet deswegens door hen
bygebragte, zo ten voor- als ten nadeele, maaken zy de
Balans indiervoege op, dat het planten van Boomen linnen
en rondom de Steden, met betrekking tot derzelver uit
voordeelig maar niet nadeelig is. Dan-wafeming,
dit zo zynde blyft de Vraag nog over, welke foort van
Boomen hier bovenal in opmerking komen. Zulks doet
de Heeren Opftellers eene Rangfchikking der Boonmen, ten
deezen opzigte, maaken, fchikkende dezelven in drie Rangen, waarvan ze verder het min of meer voordeelige, naar
uitwyzen hunner Proeven, melden. En, daar de onder
leert, dat de hoedanigheid der gron--vindgteulykf
den hier ook noodzaaklyk in agt genomen moet worden ,
zo voegen onze Schryvers, by het opgemelde, ook nog
eene aanwyzing daar toe betrekkelyk. Ze hebben ten dien
einde eene Lyst van onderfcheiden boomgin vervaardigd,
gefchikt naar den verfchillenden grond, in welken zy ei
weligst willen groeien_; met aan -genartisbho
waaronder dezelven , volgens-teknigvadR,
de gegeeven rangfchikking, te plaatzen zyn. Einde
leveren ze ons de opgave hunner Proeven , waarop ze-lyk
zig in deeze Verhandeling beroepen, niet een voorafgaand
verflag van de wyze, op welke zy deeze hunne Proeven genomen hebben.
Het Provinciaal Utrechts Genootfchap had de hier beantwoorde Vraag reeds in 't jaar 1777 opgegeeven; en was in
't jaar 1780 van oordeel, „ dat van alle de ingekomen Ant„ woorden, met opzigt tot het eerfte gedeelte der Vraage,
aan het Oogmerk derzelve best voldaan had de fraaie en
„ uitgewerkte Verhandeling , ten zinfpreuk voerende ,
„ Obfervez la Nature et fuivez la route, qu'elle vous trace:
VII. DEEL. ALG. LETT. N0. 5.
0— „ Doch
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Duch men verlangde in dezelve meerdere Proeven, met Boongen gedaan , en wel inzonderheid zulke
„ uit welker vergelijking men, met eenigen grond van
zekerheid, konde opmaken , welke Boomen , ter verbetering van de lucht, best gefchikt waren : en de opge„ gevene redenen van de groote moeijelijkheden dezer
Proefnemingen kwamen het Genootfchap niet voldoende
„ voor." ----- Zulks heeft aanleiding gegeeven om deeze Vraag, in 't jaar 178o, op nieuw voor te hellen , onder
aanbod van een dubbelen Eerprys; welke, in 't jaar 1783,
aan deeze Verhandeling der Heeren van Barneveld en Muller
is toegeweezen. Intusfchen hadden de Heeren Deimcm
en Pacts van Troostwyk hunne Verhandeling, die ten zin
voerde, Obfervez la Nature enz. reeds door de-fpreuk
drukpers gemeen gemaakt (*); des dezelve, in 't jaar 1783,
riet konde aangemerkt worden als mededingende naar den
Eerprys; zynde het anders het oogmerk van 't Genoot
geweest , den dubbelen Eerprys tusfchen de Op--fchap
ílellers deezer vroegere en laatere Verhandelingen te verdeden.
Nu zon het, na dit voorgevallen, volgens ons inzien,
eenigermaate onheusch zyn, de waarde deezer beide Ver
Bene onderlinge vergelyking. te beoor--handelig,or
deelen; dan wy kunnen, ter deezer gelegenheid , niet na
ons te verwonderen, dat de Heeren van Barneveid-laten
en Muller, twee jaaren langer tyd gehad hebbende, in
hunne Verhandelingen niet doen blyken, dat ze gebruik
gemaakt hebben van de merkwaardige ontdekkingen en
waarneemingen, die, nopens dit onderwerp, door ver
beroemde Natuuronderzoekers, geduurende de-fcheidn
laat(Ie jaaren, gemeen gemaakt zyn; en waarvan de Heeren Schryvers der vroegere Verhandelinge zig niet hebben
kunnen bedienen: ook hadden we, moeten wy zeggen,
over 't algemeen meer naauwkeurigheid in deeze laatere
Verhandeling verwagt. Wat wyders betreft de bygebragte Proefneemingen, inzonderheid over de voordec
Boorhen, waarop liet hier bovenal aankwam, ge--ligfte
merkt liet Genootfchap daaromtrent over de vroegere Ver
voldaan was; derzelver voordragt fchyut-handeligm
ons te bevestigen liet geopperde in de vroegere Verhandeling, dat naamlyk dit Stuk aan groote moeilykheden is
bloot-

„

() Zie ons berigt van die Verhandeling, Alg. Vadert. Lee-

teroef. Ilde D. bl. 422.
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blootgel'reld, die de uitvoering bezwaarlyk maaken. Zulks
ontdekt zig vry klaar in etlyke deezer Proeven, en de
wyze, op welken dezelven meerendeels genomen zyn, is
verre van naauwkenrig, en vooral niet voldoende om 'er
zekere algemeene hefluiten uit af te leiden. Laat vry alles,
op de befchreevene manier, met de uiterile oplettendheid
in 't werk gefield worden, zo blyft, gelyk ieder Natuurkundige, die in deeze fbort van proefineemingen bedreeven is, gereedlyk zal toeflemmen, nog overig; dat, welke voorzorgen men ook gebruike, om eerie even groote
hoeveelheid van dezelfde bedorven lugt te gebruiken, als
ook van een waschlicht te bezigen, dat dezelfde dikte,
en een gelyk groote pit heeft , het uitblusfchen van het
waschlicht nimmer zo gelyk zal uitkomen , als in deezen
wel vereischt zou worden. Het zal toch, door toevallige
onvoorkomelyke omftandigheden, als daar zyn, by voor
zuiging in het vertrek, de grooter vlam van-beld,
het waschlicht, waardoor de eene reis eene grootere hoeveelheid luchts uit het glas gedreeven wordt, dan op een
anderen tyd, en meer dergelyken, dikwerf aanmerkelyk
kunnen verfdrillen. Nadien nu, over het geheel, de
meeste uitkomften der proeven, naar deeze ons zo onze
maat, genomen zyn, zo doen ze in dit geval niet-ker
genoeg af, om 'er een gegrond befluit uit op te tnaaken.
Ook kan men te minder uit foortgelyke proefueemin yen ,
als in deezen opgegeeven zyn, met -,enige zekerheid algemeene gevolgen afleiden; daar de omllaneigheden, waaronder de vérbetering der lugt, door Boompjes en Plantjes, op zodanig eene wyze in 't klein wordt waargenomen, op verre na niet in alle opzit ten gclyk (laat, aan
die, waarin wy de werking der Natuure in 't groot waar
dit alles, fchoon wy dus deeze.-nem.Mt
Proeven niet voldoende voor • de groote hoofdzaake oor
zo niet dezelven gelegen, dat 'er ver-deln,is'tgr
onder gevonden worden, die eerie algemeene-fcheidn
nuttigheid hebben, en aanleiding kunnen geeven tot een
nader onderzoek, 't welk gefchikt is om een duidelyker
licht over dit onderwerp te verfpreiden , door de oplet
-tend
ondervinding heeds te haat te neemen.
By, deeze Verhandeling komt wyders eene tweede, waar
Vraag van eene andere natuur overwoogen t„ ordr,-ine ,
te veeeten. „ Welke zijn de Natuurlijke, of uit de le„ venswyze ontdane oorzaken van de zo nannierkeliji;e
„ vermeerdering der Zenuwziekten in ons Land? — -,
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„ welke zijn derzelver kenmerken ? — welke is de beste
„ wijze om dezelve voor te komen en te genezen ?"—Wy
hebben deeze Verhandeling, opgeteld door den kundigen
Geneesheer Michell, met eene ongemeene graagte geleezen;
de uitvoering toont ten duidelyk11e, dat hy dit onderwerp
doordagt , de beste Schryvers met oordeel geraadpleegd, en
de uiterfte naauwkeurigheid in zyne eigen waarneemingen
aangewend heeft. Hy ontvouwt dit gewigtig Stuk in vyf
hoofddeelen, waarvan het eertte gaat over den aart en de
onderfcheiding der zenuwziekten; llrekkende hetzelve om
ons een duidelyk berigt van den aart deezer ziekten te
geeven , en liet onderlcheid tusfchen de eigenlyke en oneigenlyke Zenuwziekten te leeren opmerken.
In het tweede hoofddeel worden de oorzaaken der ver
ziekten, byzonder in ons Vaderland,-merdingz
nagefpoord; waaromtrent, na eene vergelyking onzer leevenswyze niet die der Batavieren, eerst e natuurlyke oor
voorts die, welken uit de leevenswyze ont--zaken,
flaan, ontvouwd worden. Dr. Michell berust hier niet
in eene algemeene befchouwing, maar vestigt het oog op
alle byzonderheden daartoe aanleidelyk; en toont zeer
ongekunfteld, overeenkornftig met de waare natuur der
zaake, hoe, uit de vermeerdering dier oorzaaken, ook de
vermeerdering der Zenuwziekten voortvloeie. Voorts
handelt by ,in de derde plaats , na een verflag van de naaste
oorzaak der zenuwziekten hier te Lande, over derzelver
kenmerken , welken uit zeer verschillende, en door hem
onderfcheidenlyk opgenoemde, omt}andigheden opgemaakt
moeten worden : tevens hegt hy, aan eene keurlyke ontvouwing hiervan, nog eenige nadere gevolgtrekkingen,
welker overweeging tot eene meerdere opheldering der
kennisfe en voorfpelling in deeze ziekten kan (trekken.
Hierop worden , in : t vierde Hoofddeel, ter voor
ziekten, de volgende regels opgegee--behodingzr
ven. „ (i.) De lichamen moeten van der jeugd af aan qe„ fchikt gemaakt worden, om ongemakken en vermoeijing
„ te kunnen verdragen. (a.) De oorzaken, die meestal de
„ zenuwziektens voortbrengen , moeten vermijd worden.
En (3.) Dc zwakke en gevoelige lichamen moeten ver„ fterkt, en tegen de uitwendige ongemakken van het we„ der enz. gehard worden." Ten laat ti en handelt zyn
Ed. over °de genezing der Zenuwziekten, waarin de Geneesheer, zyns agtens , de volgende aanwvzingen bovenal
in 't oog moet houden. „ (i.) De affcheidingen en ontlastingen in den natuurlijken Raat te herftellen. (2.) De
„ eer
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„ eerlie wegen te zuiveren en te ver11erken. (3.) I Iet
„ aangedaane deel te hertellen. (^j.) De te grote gevoe„ ligheid des lichaams te verminderen, den ípiervezel en
zenuwen te verfterpen, en de prikkelende ftof te ontlasten. (S.) De toevallen te verzachten en de gevolgen
te verhoeden. En eindelijk. (6.) De ziel in kalmte te
„ brengen , en de gemoedsaandoeningen te beftieren tot
„ heil des lijders." Alle deeze opgemelde byzonderheden worden hier naauwkeurig voorgedraagen , en met
zo veel duidelykheid ontvouwd, dat de leezing deezer
Verhandelinge niet alleen den Geneesheeren maar ook anderen, en zelfs den Lyderen, indien ze niet te fterk gevoelig zyn, te ftade kan komen. Het Genootfchap
is van oordeel, dat de Schryver zig te breedvoerig uit
Zenuwziekten in 't algemeen, daar het oog -lat,overd
dat men zig zoude be--merkdVaglnyws,„
„ palen tot de redenen der vermeerdering dezer ziektens
„ in ons Land, en van derzelver ware kenmerken; ten
„ einde dezelven van andere ziekten, waarmede ze zeer
„ dikwils verward worden, te kunnen onderfcheiden."
Dan, behoudens onze hoogagting voor het Genootfchap,
oordeelen wy, dat deeze Verhandeling, zonder die voor
altoos-afgndelmbchouwingdezrZkts,
gebrekkig, en, vooral niet opzigt tot de byzondere en
plaatslyke oorzaaken, meermaals duister zou geweest zyn;
daar nu integendeel die voorafgaande befchouwing over
het volgende, dat eigenlyk op ons Land betrekking heeft,
een meerder licht verfpreidt.
-

Grondtvettíge hertelling van Nederlands Staatswezen, zo
voor het algemeen Bondgenootfcltap , als voor het be/tuur
van elke byzondere Provincie. Eerie Deel. Te fhnfierdam, by J. Allart , 1784. Behralven liet Tloor werk, 449
bladz. in gr. oc$aro.
^j et onderwerp in dit Gefchrift behandeld, de herbel-

1 J ling onzer Republiek op derzelver eigene grondwetten, vordert zekerlyk de oplettendheid der geheele Natie:
en de wyze op welke dit onderwerp alhier behandeld
wordt is by uitdek gefchikt om elks aandagt te vestigen.
Ver van eenige verdeeldheid der gemoederen in de hand
te werken , ver van eenig opzet om de Regeer.ingsfortn
onzer Republik te veranderen , tragt men in tegendeel de
03
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Gemoederen te vereenigen , oni eenpaarig de band aan 't
werk te {laan , ten einde de Republik, door 't afwenden
der ingefloopen gebreken , en 't invoeren van heilzaatne
fchikkingen, weder te brengen tot haare grondwettige geileldheid; om dus de Republik, zo veel het mogelyk zy,
Kaaren ouden luister te doen erlangen. Eene welwikken de Staatkunde , die het nadeelige der Democratie , het
haatlyke der Ariftocratie , en het fchadelyke van een te
onbepaald Stadhouderlyk gezag, in den grond doorziet ;
die de vroegere en tegenwoordige gelleldheid onzer
Republik naauwkeurig gade geflagen heeft ; -- die eindelyk, met eene befcheidena vrymocdigheid, haare gedagten , op die kundigheden gevestigd, voordraagt, en met
wel beredeneerde voor(lellingen aantoont , wat 's Lands
welzyn in deezen van Vaderlandlievende Regenten en Burvers vordert ; -- zulk eene Staatkunde beftiert de pen
der geagte Optielleren van dit Werk , waarin ze hunne
oordeelkundige gedlagten deswegens voor den agtbaaren
Rezterf'oel der Natie openleggen. 't Is te wenfchen, dat
de Natie, reeds eenigzins verlicht , door het zelve nog
sneer verlicht , en 'er te erniliger door genoopt zal worden , om 's Lands welzya ter harte te neemen , en die
wegen in te {laan , welken ter bereikinge van 't zelve mogen dienen ; waartoe dit Gefchrilt in veelerleie opzigten
bevorderlyk kan zyn (*).
By den aanvang brengt men hier den Landzaaten onder
't oog den gevaarlyken toehand der Republik; met aan wyzing hoe 'er, fchoon reeds veele misbruiken verbeterd
zvn, nog veel te herlellen overblyve ; als mede hoe gunltig de tegenwoordige om(tandigheden daar toe zyn , en
ripen dezelven by tyds in agt Nebbe te noemen. Verder
wordt getoond , dat liet belang van 't Volk, de natuur
des Lands , en de Staatkundige gefteldheid der andere
Mogendheden ons noopen, om de waare Republicainfche
begint len te handhaaven, te zuiveren en te volmaaken.
Wyders, dat Nederlands Volk geregtigd is ,om die beginfelen, uit krast van ons openbaar Staatsregt, te reclameerele , daar 't overblykbaar is , dat in alle de tyden , in alle
de
('' ) Ten einde alles toe te brengen, wat daaromtrent dien
dig kan zyn , heeft men betlooten , daar de tegenwoordige
wwze van uitgeeven wat kostelvk zv, 'er nevens te voegen
eerre min kostbaare uitgave , waardoor dit Werk te gereeder
algemeen in de handen. der Natie zal kunnen komen.

-
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cie deelen der Republik , van wegens alle de flenden en
leden van den Staat , en van Schryvers van alle de partyen, voornaamlyk , fints die vermaarde Staatsomwenteling,
welke de Onafhangelykheid ten gevolge had, de Souvereiiiiteit Oorfpronglyk by het Lichaam des. Volks gehuisvesd
heeft. Na het ontvouwen deezer Grondbeginfelen gaan de
Opifellers van dit Gefchrift over, ter nafpooringe van het
weezenlyk en onderfcheidend kenmerk der Nederlandfchc
Conilitutie , en haare Republicainfche vorm , uit kragte
der openbaare Akten, der Reden en de Natuur der zaaken;
het welk hun de byzondere ftukken daartoe betrekkelyk
doet ontwikkelen , niet nevensgaande aanmerkingen over
derzelver behoorlyke inrigting. En dit leidt hen, in dit
cerite Deel , nog tot Bene voordragt van de waare grond
onzer Nederlandsche Conflitutie ; waar op zy hun-wetn
verder oogmerk met deeze woorden te kennen geeven.
„ Het geen wy tot hier toe voorgefteld hebben is Hechts
de grondllag van ons voorgefteld gebouw. Hoe uitgeftrekter deeze grondflag is, hoe vaster en onwrikbaarder het
zelve worden moet. In de volgende verhandelingen zullen
wy het gebouw zelf hooger ophaalen , door de gelegde
grond(tellingen op de byzondere Provinciën toepasíèlyk te
maaken; en in de derde verhandeling zullen wy, om alle
bederf voor te komen, het zelve met de noodige verwen
en verGerfelen dekken en opteren , door het af(chetien van
de Nationaale onderrichting , of van de zeden , die de on
derfchcidene kentekenen moeten zyn van eene Natie, welke
haare vryheid daadelyk bezit, en dezelve tracht te hehouden."
Om uit de veelvuldige byzondere overweegingen van
hertelling, in dit Gefchrift voorkomende, den Leezer nog
een flaal onder 't oog te brengen, zullen wy ons bepaalen, tot het hier aangevoerde wegens de verbetering van
het nadeelige in het Stadhouderfchap. Eene overweeging
van de zogenaamde Regeerings-Reglemeuten, van derzelver vereischte affchatling, en van 't voorgevallene hieromtrent in deeze dagen , geeft den Schryveren aanleiding ,
om zig over dit fluk byzonder uit te laaten.
„ Men zou, zeggen ze , by deeze gelegenheid, mogen
onderzoeken, hoe het met het belang der Vereenigde Staa.
ten overeen kan gebragt worden ,dat van zeven flemmen,
die dezelven uitmaaken, drie, ja zelfs vier, Zeeland daar
onder begrepen , waarby men in veele opzichten Groningen zou kunnen voegen, en gevolglyk de meesten gevonden
04
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(]en worden , die , door deeze foort van reglementen ,
geheel afhangen van de willekeur van een enkelen perfoon?
Men zou kunnen vraagen, of de drie anderen geen recht
zouden hebben, om zich te beklaagen over een toelland
van zaaken , die de veyheid der raadpieegingen van het
geheel vereenigd lichaam als geboeid houd? De ]aatstvoorleeden oorlog heeft duidelyk genoeg aangetoond, aan hoe
groot een gevaar de Staat blootgelleld is , zo men niet
met allen mooglyken fpoed dit misbruik , dat van zo groot
een gevolg is, tracht te herilellen. De yverige Stadhoudersgezinden zullen niet nalaaten van zich hier over onrechtvaardigheid te beklaagen. Volgens hun voorgeeven
is het niet geoorlofd eenige veranderingen in de voorrechten des Stadhouders te maaleen. Maar zouden zy, zo
het by deeze veranderingen tot een voorhel kwam, on
deeze voorrechten nog verder uit te breiden, zich ook op
deeze helling beroepen? Hebben zy dezelve doen gelden,
toen de Gecommitteerde Raaden van Holland, de Collegien ter Admiraliteit , de Oost- en Westindifche Compagniën enz. aan Z. H. voorrechten hebben opgedragen, welke
.:liet begrepen waren in de Inítru tiën, die by van den
Souverain bekomen had ? Zo then dan uit byzondere inzichten de voorrechten van den Stadhouder heeft kunnen
vermeerderen , waarom zou men dan uit gewichtige inzichten van Staat dezelven niet moogen verminderen?
Nog zou men kunnen vraagen, of een Stadhouder veel
by ecnc wel ontworpene verbetering zou verliezen? Lenten wy dit eens een weinig nader onderzoeken. Voor
eerst erkennen de yverigile Stadhoudersgezinden zelven,
dat de Stadhouder niet veel voordeel heeft by de verkiezingen, Zy gaan zelfs zo verre van te zeggen , dat by
by elke aan[telling twee misnoegden en één ondankbaarcn
maakt. Men vind veele Regeeringen, en zelfs eene geheele provincie , welke door haaren rykdom en groot gewigt
alleen meer dan de helft der vereeniging uitmaakt, waarin
de Stadhouder weinig van deeze voorrechten geniet. Alk
Steden niet, die in dit-marenRotdzy ige
geval op eene volllrekte onafh-anglykheid recht van aan
hebben. Laaten wy hier, in eerre zekere betrek-fpra
helling van den Schryver van het Politiek r--king,de
rooi plaats geeven. Hy onderfielt, dat de onafhanglykheid van Holland van den Stadhouder altoos eene oncenigheid veroorzaakt tusfchen deeze provincie en de andere p die meer afhanglyk van hem zyn. Hier uit ontílaat
ee.
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eene altoosduurende bron van twisten , die hunnen oor
uit de al te groote magt van den Stad-fprongem,
uit de onafhanglykheid van eenige leden der-houder,f
algemeene verbindtenis. Wie moet nu in deezen gevaar
onderleggen ? Welk middel is neer ge--lykentwird
fchikt, om het welzyn van den Staat, en de Republiceinfche grondregelen te behouden , de volllrekte en algemeene magt van den Stadhouder,of de algemeene vrymaaking
van alle de provincien? Welk weldenkend en rechtgeaart
burger zal hier een oogenblik in twyfel Itaan, tusfchen
liet wezenlyk welzyn van eene geheele Natie , en de groot
een enkelen mensch ?
-heidvan
„ Men zou kunnen vraagen, of de Prins van Oranje,
in de verfcheidene bedieningen , welke hem met het gemeene land verbinden, athauglyk is van de Staaten Generaal , of van elke provincie in het byzonder? Wat hem
betreft als Stadhouder, hier over kan geen verfchil vallen ,
dewyl hy zyne inftruëtiën van elke provincie afzonderlyk
ontvangt , en dewyl de betrekking, in welke hy met ie
dezelve in die hoedanigheid flaat, geene der an--dervan
dere aangaat.
„ Maar in betrekking als Kapitein Generaal en Admiraal
is het geheel anders gelegen. Ue gevoelens zyn over dit
onderwerp, zelfs in Stadhouderlooze tyden , verfchillend
geweest; maar , dewyl dit artikel verbonden is met een ander, te weeten , of de krygsmagt behoort af te hangen
van de algemeene Vergadering, die het geheel Bondgenoot
verbeeld , of van elke provincie in het byzonder,-fchap
zullen wy dit gewigtig en netelig geíchil niet beílisfèn; zelfs
zullen wy, om onze onpartydigheid des te flerker te doen
blyken, nog verder gaan; wy zullen zeggen, dat, zo men
in deeze zaak met orde wil te werk paan , dat is de Afgezonden te rug brengen tot Bene evengelyke algemeene
afhanglykheid van hunne Committenten, en den Stadhouder binnen de paalen van redelyke en welvoeglyke inthructiën het eigenaartiger en gefchikter zou zyn , dat alles, het
geen de zee- en landtnagt betreft, onder liet opzicht der
Algemeene Staaten ílond, en dat dus , ingevalle de Kapitein Generaal of Admiraal de rechtbank van de byzondere
Provincien mogt van de hand wezen, deezen zouden ver
om daar in te handelen , door hunne gedepu--pligtzyn,
teerden in de Staaten- Generaal: maar in den te enwoordigen ílaat van zaaken zou het beter zyn , de zaak onbellist te laaten, ten zy men gezaamentlyk mogt goedvinden
0>
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zich te fchikken naar de middelen van verbetering welke
wy aan de hand geeven." Onze Schryvers, verder
handelende over de nuttigheid van 't Stadhouderfchap,
en beweerende dat zy, die het zelve zouden willen ver
geheel kragtloos maaken, zeer kwaalyk on--nietg,of
derrigt zyn nopens hunne weezenlyke belangen , laaten
zig verder over de pra'gorativen, die men hem zou kunnen overlaaten of verleenen, indeezervoege uit.
„ De Stadhouder , een verdeediger der byzondere ingezetenen tegen de onderdrukkingen der Regenten, en tevens eene heilzaame borstweering voor de Regenten, die
door hunnen patriottifchen yver fomtyds blootgefteld zyn
aan de oproerige aanvallen van een onkundig en misleid
gemeen, zou, door deeze verbeteringen waarlyk onpartydig geworden , dc rechters kunnen affchrikken ,of in toom
houden, die zich door zwakheid of door omkooping zou
kunnen laatei verleiden. Geene bedenkingen , gevol--den
gen der verkiezingen, zouden hein meer aanfpooren, om,
even als in het geval van wylen den braaven Ridder van
der Capellen tot de Pol, liet recht te weigeren, waarom
men hem vroeg, en dat men niet rede vorderen kon. En
dit zou hein voorzeker nog meer geacht maaken by het
volk.
„ Hy zou gehandhaafd worden in het bezit der talryke
en gewigtige verkiezingen, welke men hem heeft opgedragen , in zyne drie nanzienlyke waardigheden van Opper
Rechtbanken, der L4 egers en der Vlooten (*). -hofder
„ Men zou hem dan de benoeming der Vlag-Officie.
ren, welke hem thans betwist wordt, kunnen laaten be
houden.
„ Zelfs
(*) Met opzegt tot deeze drie waardigheden vinden we wat
iaager ook nog de volgende aanmerking. „ Zo van den eenen
„ kant de onmiddelyke aan!lelling, of verkiezing van Regen„ ten , en de begeeving der aanzienlykffe Commisfiën van Staat
,, aan den Stadhouder een invloed geeven , welke gevaarlyk
„ kan zyn voor de raadpieegingen der Staaten , welke volftrekt
„ vey behooren te zyn ; zo behoort ook een Opperhoofd der
Rechtbanken, der Legers en der Vlooten, wanneer by in
flaat geheld is om eenige inrichtingen of wetten te ontdek„ ken , die nuttig voor den Staat kunnen zyn , de magt te
„ hebben , om die in de wetgeevende vergaderingen voor te
;, (lellen , en te vorderen, dat dezelve in overweeging geno„ men worden."
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„ Zelfs zou hem de benoeming der ampten , betreklvk
tot de wetgcvende magt , niet zo geheel ontnomen worden , dat het hem niet vry zoude Haan zich oninid. clvk, en
stiet by wyze van voorlielling, dearin te mengen , zo menigmaat daarby Benige ongeregeldheid plaats had. Dus
zou zyn invloed de omkoopingen , kuiperyen en cahalert
kunnen voorkomen , zonder voor hel volk gevaarlvk te zyn.
„ Het zou dan bepaald zeker zyn ,. dat by enkel zooi af
hangen van het Bondgenoot chap, en niet van eiken Staat
in 't byzonder, te weeten in zyne wacrdigheid als Kapitein-Generaal en Admiraal.
,, De Unie van Utrecht heeft drie gevallen aangemerkt,
waarby eene willekeurige beflisf nf; zou kunnen vereischt
worden , om de eensgezindheid in het lichaam van den
Staat duurzaam te doen zyn. Het certle is , wanneer 'er
twist onttfaat tusfchen de leden dcr reevering van eerre
zelfde provincie , en dit wierd, volgens Art. I. , overgelaaten aan de bellisfing van den gewoonen Rechter, of aan
bet opperst Gerechtshof van die Provincie. Het tweede is
betrekkelyk tot de gefchillen , die alle dc leden van liet
Bondgenootfchap aangaan , wanneer zy onder elkanderen
verdeeld zyn; en de beflisfng daarvan wierd overgelaten,
volgens Art. IX , aan de Stadhouders van dien tyd. Het
derde betreft de ontilaane twisten tusfchen cenige leden van
het Bondgenootfchap, en deezen wierden overgelaaten aan
de beflisfing der Provinciën, door welke zy af».;ezonden wa ren. Zedert dien tyd is de beflisfing in liet eerlis geval
door vyf provinciën opgedragen aan den Stadhouder. Onttrent het tweede, dat ten tyde van de oprichting der Unie
aan de Stadhouders alleen wierd overgelaten, is tegenwoordig niets met zekerheid bepaald. Met betrekking tot het
derde, zyn de gevoelens, zo wel als het gedrag, dat men
zedert daaromtrent heeft gehouden , veelal verfchillende
geweest. Het is blykbaar genoeg, dat, in den tegenwoordigeu ílaat van zaaken, de Stadhouder in niet éé n van deeze drie gevallen de competente Rechter zyn kan. Fly word
verdacht party te zullen trekken voor die provinciën , waarin by de meeste voorrechten en de meeste afhangelingen
heeft. Fly zou, by voorbeeld , in geval van gefchil, de
zaak der Gelderfchen boven die der Hollanders voortrekken. Men heeft gelyke rede om te vermoeden, dat hy,
in eerre enkelde en zelfde provincie , tusfchen twee oneenige StaatscoUegiën , de meeste genegenheid zal betoonen
voor dat geen, het welk meest van hem afhanglyk is; deeze
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ze bedenking heeft zo veel ingang gevonden, dat men, in
het tegenwoordig getchil tusfchen de Edelen en Steden van
Overysfel, de zaak niet aan zyne bellisfing heeft durven
overlasten, fchoou dezelve wezentlyk daartoe behoorde,
volgens den inhoud van het Regeerings- Reglement. Maar
laaten de zogenaamde Regeerings- Reglementen vernietigd,
laaten alle Stadhouderlyke begeevingen van ampten , de
wetgcevende magt betreffende , overal en eveneens afgefchait worden, als dan zal hy geene beweegreden meer heb
om ééne provincie of één lid van den Staat boven-ben,
de anderen te begunfligen ; als dan zal men niet alleen
zonder vrees, maar zelfs met eene gegronde hoop op een
goeden uitf ag, de beflisfing der gefchillen in de drie boven
gevallen aan den Stadhouder kunnen overlaaten.-genomd
De verkryging van dit recht van beflisfing, welke hein,
neer clan eenig ander voorrecht, ten naauwfle verbinden
zou , niet de allerkieschfte en dierbaare belangen der Souvereiniteit, zou hein meer waerdig zyn , dan alles, dat hy
verliezen zou door den alaud der bovengemelde aanftellingen."
in X. Boeken. Door A. LOOSJES, Pz.
Te Haer/ean en te ,hnftterdain, by A. Loosjes, Pz. en
W. Holtrop, 1784. Behalven de Opdr•agt, igi blad--.
in qri-into.

N. A. DE RUYTER,

H

etroemrugtig bedryf van Nederlands grooten Zeeheld de Ruyter, die den Lande de uitlleekend[le
dienllen beweezen heeft, is een zo gefchikt onderwerp
voor de Dichtkunde , dat het niet te verwonderen zy, dat
het den Dichter Loosjes aangevuurd hebbe, om des Admiraals lof te zingen. Over gebrek aan ruimte van (lof
viel hier zeker niet te klaageu , meer kwam het aan op
eene oordeelkundige keuze en geregelde fchikking, daar
een overvloed van manhaftige en welbeleide krygsverrigtiTigen , in verfchillende omilandigheden , eene zeer groote
vcr(cheidenheid van fchoone Tafereelen aan de hand gaven. En dat de Dichter hierin zeer wel geflaagd zy, ge
liet gantfche beloop van zyn Dichttluk , terwyl het-tuig
tevens in veele byzonderheden doet zien, welken invloed
liet onderwerp op zynen geest gehad hebbe, zo dat hy
daardoor in (laat gefield wierd om de treffendfle TafereeIn ten leevendigile te fchetzen. Om dit wat nader
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der onder 't oog te brengen, zullen we des Dichters
Werk beknoptlyk ontvouwen, en hier en daar nog wel
een dichterlyk f'2al voordraagen.
Na den aanhef van het Dicht(luk, en eene befchryving
van het Engelfche Volkscharac`ler, als mede van de toen
komt de Staatsman ,Ian-maligetnsvzk,
de 1Jitt, met Huyghens en Boreel, aan 't boord van den
Admiraal Tromp; alwaar zy den Krygsraad fpannen, en
dien bekend maalsen, dat het oogmerk der Staaten is de
Ruyter het Hoofdbewind over 's Lands Vloot op te draagen. Tromp, deeze verheffing van de Ruyter boven hem
niet kunnende dulden , verlaat in woede den Raad , 't
welk merklyke onlust ten gevolge heeft; doch by vindt
zig weldra genoodzaakt voor den wil der Staaten te bukken. Voorts prest de Witt, fchoon tegen het gevoelen
van eenen anders wel ervaaren Loots, met goed geluk de
Vloot in zee. De Ruyter, vergezeld van peau Nes, ver
wel dra by de Vloot, hebbende eerst den eed-voegtzi
als derzelver Opperhoofd afgelegd. Hy zeilt 'er mede na
Bergen, om de daar liggende Koopvaardyfchepen, op hunnen togt na 't Vaderland, te dekken. Terwyl by een
fmaldeel der Vloot afgezonden had, om die Schepen uit
de haven van Bergen af te haalen, verzoekt hem de dl'itt
een verflag te geeven van 't geen hem, betrekkelyk de
Engelfche onlusten, op zyn voorigen togt wedervaaren
is: 't welk den inhoud van het tweede Boek uitmaakt.
In hetzelve geeft de Ruyter een verflag der vee
Volkeren , door de-leriíchndgvatRer
Britten, aan de Africaanfche Ree, den Nederlanderen en
derzelver vlag aangedaan; en van 't geen by in die omflandigheden verrigt heeft. In de melding der voornaam
hiertoe behoorende maakt het bewuste-ftebyzondrh
geval van den Neger, die dc Ruyter zo toevallig kende,
Bene welgeplaatfe Epifode.
Hierop vangt het derde Boek aan met eene befchryving
van 't vertrek der Vloot. Dezelve verlaat, met de afgehaalde Koopvaardyfchepen , de Berg[che kust, doch wordt
wel dra door een hevigen florin beloopen. Het yslyke
van dien {corm wordt hier natuurlyk afgemaald, en wel
byzonder fchetst de Dichter de algemeene aandoening en
de bedaardheid van de Ruyter ten ílerkfte.
DE RUYTER is ontroerd, doch zegt bedaard, te midden
Van zo veel tegenfpoeds; laat ons de Godheid bidden,
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En fleunen op haar hulp. Komt, zijt thans vaarlijk groot.
Verwint door uw gebed de wanhoop en den dood.
41 't fcheepsvolk, doodsch van kleur, op 't dek bijÉén vergaderd,
Vouwt reeds de handen faam, terwijl de Leeraar nadert.
DE RUIJTER en DE WITT en HUIJOHENS en BOREEL
Staan aan des Leeraars zijde. i Godheid! welk tafreel
Van algemeenen nood ! hoe kwijnend , hoe ,vanhoopend!
Zo barst de Godsman uit, daar hij 't gebedboek opent.
Hij bidt en ieder bidt. Hij fclireit en ieder fclireit.
Hier veeenen angst, berouw, natuur en menschlijkheid.
Deeze is om vrouw er kroost, die om zichzelf, bewoogen;
En 't lieve Vaderland perst uit DE RUIJTERS Dogen
Een halfverborgen traan. DE WITT drukt hem de hand,
En zucht hem biddend toe: God hoede ons Vaderland!
Toen fcl,een een Godlijk iets in aller geest te daalen,
En deed hen op die drift der wanhoop zegepraalen.
't Gebed had hun dien moed, die grootheid ingefiort,
l'Vaar door de vrees des doods geheel verwonnen wordt.
.. .

Naa liet afloopen van dien form verzamelt de Ruvier,
zo veel mogelyk , de Vloot, en , op een ingekomen berigt van de nabyheid der Engelfchen , befluit hy hen , in
geval van ontmoeting, aan te tasten; en Bene volgende
tyding , dat win Nes reeds door de Engelfche vloot aan
wordt, doet hem hefluiten, dien met, alle magt-gevaln
by te traan. Doch het blykt, gelyk het vierde
Boek voorts meldt, dat de vrees dit gerugt vergroot had.
liana Nes opdaagende geeft verflag van zyn gehouden
fchutgevaarte, en tevens van de lafhartigheid van twee zyner Capiteins, die daarop door de Ruyter de ftraf voor hun
inisdryf ontvangen; terwyl van Nes, om een nieuw Schip,
na 't Vaderland gezonden wordt. Wedergekeerd zynde,
meldt hy, hoe de tegenfpoed der Vloot aldaar geweeten
wordt aan de verfchillende Inzitten van de Witt en de Ruyter; waarop deeze ter1 and na de Engelfche kust overl}eekt.
In die dagen woedde de Pest in Londen , welke de Dichter,
ter dier gelegenheid, dus treffende befchrijft.
De Pest, zo blaauw als lood van aanfchijn, uit de holen
Des afgrands opgedaagd, en in wier hoofd twee kooien
Van rood en dooddijk vuur, in flee van oogen, laan.
Greep net haar kille vuist het vorstli,+k Londen aan,
Verr'preidde fchrik en dood bij Englands vlootelingen.
Weldra zag zig de pest door haarera loet omringen:
De kivijnin; volgde haar, de moedloosheid verfcheen,
En de adem van den dood blies door de wijken heen.
IIe4
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IIct nezendu` zendtal, in ééne heek rer/lenden
Door 't pestvuur, maakte een graf van 'tgroot en vor'jk Lonun.
De Koning fl aarde , ontzet , op 't purper 1 an Zijn' tliroon,
Bezefee de ijde,'heid van fcepter en van kroon.
De Staatsman lag, vermoeid, de langgezryvaaide veder
Op 't achtbaar boek des Roads , met klammmne handen , neder.
Des Krijgstrans arm hing flap; hethandwerk zweeg;
Fiet koopkantoor, de markt, ja zelfs de beurs frond leêg.
Gods Tempel kon alleén het volk vertroosting kaaren,
En 't greep , in deezen nood, de hoornen der aitaaren.

By het akelige van dien toehand kwam nog de vrees voor
eerre landing van de Ruyter; doch een famenloop van ongunftige omttandigheden doet 'er hem van afzien ; en by
keert, na de Brit the havens eenige dagen geflooten te
hebben gehouden , om den naderenden winter, na 't Va
te rug; alwaar by beloond wordt voor zyne ic -derlan
trouw, en de zorg over dc aanbouwing der Sche--wezn
pen op zig neemt.
Het vytde Boek vangt aan met het uitloopen der Vloot
in 't volgende jaar. Dc Ruyter doet een Spiegelgevegt
houden, het welk den Graaf de Guiche, met veelen uit
den Franfchen adel dermaate inneemt, dat zy zig aanbieden om in 's Lands dienst te treeden, 't welk de Ruyter
niet afwyst.
Hierop volgt, naa eene treffende aanfpraak van de Ruyter, de melding van den bekenden vierdaagichen Zecflag.
De eerfte en tweede dag zyn in dit Boek vervat, waarin
ooit de dood van den braaven Evertszoon, en, tot een
contrast, die van Barclay, in den Krygsraad, in den
vroegen morgenftond verhaald wordt; waar nevens de byzondere dapperheid van van der Zaan en Idriaansz. als
eene Epifode inkomt. Met den derden dag neemt
het zesde Boek zyn aanvang. De Ruyter vindt , door de
hevigheid, waarmede zyn Schip aangetast wordt, zig genoodzaakt, om het hoofdbewind voor een poos aan van
Nes te geeven , om dus tyd te hebben tot herflelling zyner kiel, die tegen den volgenden dag zo goed mogelyk
her[Ield is; waarop de Ruytcr het bewind weder aanvaart,
en allen tot trouw en dapperheid aanmoedigt. 1)e Zeeflag wordt hervat; het beflisfend tydftip is eindelyk daar;
en de Ruyter, wiens bedaardheid in 't vervolgen van de
Engeliche Vloot byzonder uitmunt, landt vervolgens in
zegepraal aan de Zeeuwfche kust. Dit boek eindigt niet
een berigt van den heldenmoed van den ouden 1:v %tsao;: ,
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zoon, die, daar zyn Zoon gefineuveld was, den vloothaf
weder verzoekt en erlangt.
In het zevende Boek is de Ruyter minder gelukkig,
daar hy te worilelen heeft, niet alleen met het Mille weder, maar ook met de ontrouw van eenige Capiteinen.
Hy that egter niet van Nes kloekmoedig pal, en vertoont
zig grootei dan te vooren. Maar éénmaal grypt hem de
wanhoop aan, en éénsklaps beraamt by het beste middel
ter .ontwykinge van het dreigende gevaar. Hy volvoert
een gelukkigen aftogt tot groot genoegen der Staaten over
zyn gehouden gedrag, terwyl Tromp, fchoon hy den
Britten geweldigen afbreuk gedaan had, om den haat,
dien by tegen de Ruyter laat blyken , in zynen dienst gefchort wordt.
Het achttle Boek begint met de eerbelooningen, waar
Koning van Frankryk de Ruyter begiftigt; be--med
helst voorts eene Epifode van den brand op ter Schel
en meldt wyders, hoe de Ruyter, weder zee ge--ling;
koozen hebbende, voor de Franiche kust een fchutgevaarte met de Engelfchen houdt. Doch hier overvalt hem
eene zwaare ziekte, en van Nes verhaalt aan zyn krankbedde den brand van Londen. Midlerwyl komt ,dan de
Mitt, ter zyner af osfinge , aan boord, en de Held ver
krank na 't Vaderland, alwaar hy, wel dra herfleld,-trek
door de Staaten van holland en Zeeland oni ftryd vereerd wordt.
In het negende Boek neemen de Staaten liet befluit,
om de Engelfchen aan hunne kust nog feller te betiooken ,
en, zo 't mogelyk ware, aldaar te landen. De Rueter
aanvaart dien last; en zoekt zynen Zoon Engel over te
Naalen, om deezen togt niet by te woollen; doch de
braave jongeling verleent hein zo fpreekende blyken van
onverfiagdheid en welgevestigden Heldenmoed , dat by
hem eindelyk te wille zy. Cornelis de Witt vervoegt
zig, als Gewagtigde der Staaten, by de Vloot en aan 't
boord van de Ruyter. Een ftorm ontkomen zynde raderen zy de Engelfche kust: de Ruyter openbaart hier op
den last der Staaten, in een byeengeroepen Krygsraad,
met eene aanmoediging der Vlootvoogden, die den eed
van trouw herhaaien. En 't boek eindigt met eene manlyke aaufpraak van de Ruyter aan 't Scheepsvolk.
Het tiende en laatíle Boek meldt voorts de landing van
een gedeelte der Vloot, op het eiland Cheapy, en de beilorming van het Fort CheurnesJe. Voorts zeilt van Brakel
over
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over de keten, die over de rivier van Chatt'zm gefpannen
was, heen; en de Ruyter, ziende vrna den Rhyn de fchakels van elkander zeilen, uit zig in deeze taal.
God zegent ons, mijn vrinden!
Mijn kinders! barst hij uit, God zegent Neerlands vloot.
VAN RAAKEL, VAN DEN RIIYN twee Helden, even groot. .
Elk Neêrlandseh hart, jaa 't laatst gejlacht der Batavieren
Zal roemen , edel paar! op uwe krijgslaurieren.
Komt vrienden ! England beev', 't gevoel' bij fchande fchaê
Men volg met heel de vloot liet (poor dier Helden na.
Ik moet van nader bij voor Neêrlands glorie flrijden.
Zou ik, liet hoofd der vloot, het heetst des f rijds vermijden
Neen ! mannen ! 't is te fchoon , 'k moet bij die Helden zijn.
Ligt blaakt hun moed nog meer, als ik bij hun ve^fchijn.
,

Hy gaat des, van de IUitt vergezeld, in eerre floep, en
ftelt op alles van naby urdre, terwyl dc Britiche waterinagt
vernield wordt. Op deeze zegepraal volgen de blyi en zyner gemaatigdheid, zo in zyne aanfpraaken als het gantfche
Volksbeltuur. De Vloot zeilt, naa deeze heldlhaflige ver
weder op, en men krygt eerlang tyding, dat Enge -rigtn,
Vrede genoodzaakt, denzelven niet Frankrvk-land,toe
en de Staaten van Nederland te Breda fluit. Voorts loopt
dit Boek, en daa,r mede het geheele Dichtwerk af, Inez de
t'huiskomst van de Retyter, en het berigt_ van een Gastmaal , ter eere van den Held , door 's Lands Staaten in
's Gravenhage gegeeven , waar op Cornelis de 1/flit hens
met een gouden Kop indeezervoege befchenkt.
Nijl de aangezigten blinken
Pan opgeruimde vreugd , wil elk een beker drinken
Op 't lange leeven van den besten Admiraal.

Maar de achtbre Rutivaart brengt, in fet van een potaal,

Een kop van louter goud, en zegt: vult nu de fchaalen
Op 't lange leeven van het puik der Admiraalen.
Deen' kop fchenkt hollands Staat den groothen T'Vaterheld.
Ziet hoe die beker -elf des Krijgsnzans roem vermeldt.
Ziet Chattam , door de hand des kunftenaars gedreeven
De Vloot des Brits in brand, door onze vloot omgeeven,
Chearnesfe half gehecht, en Cheapij plat gefireén.
Een blijde bloemkrans krult van boven•tot benedn^
Ten telen, hoe de Held 's Lands toefland heeft herfchapen;
En 't dektel op den kop draagt Hollands Leeuw ten Wapen.
De Ruwaart vult den kop ten boorde toe voi wijn.
Dit zal , is nu wijn taal , op 's Fields gezondheid zijn.
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Nooit heb ik uit een kop van eeregoud gedronken
'k Heb hem op 't leeven van DE RUYTER ingefelronken.
Ik zie zijn roem in top. Verrukkend oogenblik
Leef lang , 8 Waterlield ! den vijand tot een fchrik
Uw glorie moet den tiji en 't waereldrond verdnuren.
De nijd is reeds vermoeid op zo veel roems te tuuren.
En vindt in uw gedrag, welk wonder! prijzens lof.
Als nijd de grootheid roemt, zwijg' vriendfchap vrij haar' lof.

Gefchiedenis der Europeërs in Noord-America, van M. CHR. SPRENGEL, Hoogleeraar in de Historien te Halle. Eerfle Deel. Uit
liet Hoogduitsch overgezet, door A. A VAN MOERBEEK, Leeraar
der Doopsgezinden te Dordrecht. Te Leyden , by A. en J.
Hopkoop , 1784. Behalven de Voorreden , 53,5' bladz. in gr.
oft avo.
Onder de benaaming van Noord-America heeft men hier niet
te denken, op het geheele wyduitgef rekte Waereldgedeelte, onder dien algemeenen naam bekend, maar bepaaldiyk op
die Landen aldaar , welken eertyds tot het Britfche Ryk behoorden, en nog gedeeltlyk aan 't zelve onderworpen blyveu.
Het is naamlyk bekend , dat de Engelfchen hunne Volkplantingen in dat Waereldsgedeelte , inzonderheid zints het jaar
i6o6, allengskens uitgebreid hebben ; dat eenigen derzelvcn
het Moederland nog onaffcheidelyk aankleeven , maar dat etlyken van die, in onze dagen, zig afgezonderd hebben; mankende , in onderfcheiding van die andere , een op zigzelve
ftaande onafhangelyk Gemeenebest. De Hoogleeraar Sprengel,
zig voorgefteld hebbende de Gefchiedenis deezer Volkplantingen , en derzelver voornaamfte lotgevallen , zedert her jaar
i6o6 tot op den tegenwoordigen tyd , te ontvouwen , laat
vooraf gaan een algemeen berigt van den aanleg en voortgang
dier Volkplantingen , met de befchryving van derzelver toeftand tot in het jaar r780. Op het afhandelen hiervan gaat
hy over , tot eene voordragt der Gefchiedenisfen van ieder
Volkplanting in 't byzonder , welken hy in drie tydperken
verdeelt. Het eerfee ilrekt zig uit van r6o6 tot 1688, en behelst de grondlegging der meeste Britfche Colonien, Het
tweede , gaande van 1688 tot 1763 , verleent ons een verflag
an het voorgevallene aldaar, zedert de Revolutie tot den
Paryfchen Vrede; en liet derde of laatlle brengt ons onder 't
oog het begin der verfchillen tusfchen Groot-Brittannie en deszelfs Colonien , met de uitkomst van den deswegens gevoerden Oorlog in den jaare 1783. -- In het thans afgegeeven eerfle Deel wordt liet eerlle Tydperk grootlyks afgenandeld , en de twee laatere zullen insgelyks ieder zodanig een
Stuk
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Stuk bellaan ; waarnevens de Schryver, met het afloopen van
dit Werk, zal voegen , eerre kort beredeneerde voordragt van
de merkwaardigf e omwenteiingen in die i/olkplantingen ;
welke zal kunnen dienen , om den werkingskring van elke
Voikplanting, en de betrekking van 't geheel tot Groot-Brittannie , in alle de lotgevallen deezer Gewesten, beknoptlyk
voer oogen te fellen. — Het aanmerkelyk beloop deezer
Gefchiedenisfen , met derzelver gewigtige gevolgen , maakt
deeze omwentelingen der nafpeuringe waardig; en de Hoogleeraar Spr fngei behandelt dit Pluk op eene wyze , die zeer
wel gefehikt is , om der leerzaanie nieuwsgierigheid voldoening
te geeven, zo in zyn voorafgaand berigt, als in zyne gefchiedkundige onr.voutving zelve. Wy zullen, daar we tot een flaal
van 't gefchie dkundige vervolgens nog wel gelegenheid heb
r thans eene proeve uit het eerstgenoemde-ben,dLz
mededeelen , eh ten dien einde des Hoogleeraars berigt raakende ATieu,v -lork alhier plaatzen.
„ NIEUW-YORK, zegt hy, het Noordelyk toneel des laatften
oorlos , is de zuidelyke nabuur van Nienwv- Engeland (*). In
deze Provincie liggen de Zeeën George en Champlain; de vlekken Stilivater , Saratoga, en andere, door ongelukkige Expeditien der Britten, en door BURGOINrr's Togten er Nederlagen,
bekend geworden plaatzen. Neew Tork. droeg , tot liet jaar
1667 , den naam van Nieuw Nederiand , naar de Bui/anders ,
welke het i 609 , niettegenftaande de Charters der Londoncompagnie , in bezit namen; de flad Nieuw -York, van hen
Meia-iv 4nfrterdam genoemd , hier bouwden , en hunne heerfcliappy, allengs , over Nieuw - Jeifey , en zelfs een gedeelte
v,in Penfilvanie, uitbreidden. Onder zyne eer(Ie Heeren bleef
Nieuw. Turk eel-ic meest onbebouwde wildernis , wier bosfchen
peltery en fcheepshout in overvloed uitleverden , en wier Zeekusten Walvisfchen en zo veelerleie foorten van Zeevisfchen
hadden , dat de Nederlandfcke taal niet woordenryk genoeg
was, om ze alle te noemen, en de Colonisten de verscheiden
visfchen , toen ze alle Europeefche naamen, Leng , Haring,
Kabeljaauw enz. hadden uitgeput, met getallen als a2, 13,
,

t4.

„ (*) Zo worden , gelyk de Hoogleeraar vroeger heeft aangetekend, de
vier in volksmenigte , grut tliaanccid en gefteldheid zeer vcrfchillende Coloniën, Niuhampshire, (i/n(czcleu;^ts•L'aay, Phode-eilar:d cn Conne"'icat eenoemd. Deze landen, wcÍls 2v,o Duitfche Qcadraatmylen, of ever zo
groot zyn als het Koningryk Engeland , Schotland en Ierland niet neda
gerekend, nopten 1643, ander dezen alge,neenen naam cone Unie , em zig
tegen dc Wilden te verdecdigen. Doch riet den naam van onafI:an;,lvl;heid zal de naam Nieuw Engeland wel uit de Gefchiedenis vergaan. !Vat
elke deezer vier Provincicn heeft , onder haai-en eigen naam, aan de norIorsvcrklaa ing tegel Goot- Grittaunie deel genomen , [en behoort thans]
g,lyh ook Nieuw -2crk, onder de de;:tie,a vereenigde flnuericaavJche Stamen,
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14. moesten merken (*). De Hollanders, welke hier Indigo
en Tabak teelden . welke onder de Britfche heerfchappy niet
neer aarten , wilden hier, door de wilde wynttokken aanleirling gekreegen hebbende , als welke allerwegen in NoordAmerica groeien , en dit gedeelte der nieuwe waereld reeds
in de elfde eeuw den naam van Wynland te wege bragten (t),
den wynoogst beproeven, voerende , tot dat einde, de eerIIe
Duitfche Colonisten, lang voor de grondlegging van Penfilvanie,
hier heen ; maar welke met hun werk een geringen opgang

maakten.
„ De Hudfons- rivier loopt door' liet grootfte gedeelte des lands,
van het Zuiden na 't Noorden. Zy is by de 150 Engelfche
mylen bevaarbaar. Daar door heeft de ganfche Provincie niet
de hoofdftad gemeenfchap ; en ALBANY, eene aanzienlyke pelte-

rymarkt, en handelplaats met de Wilden, van of 6000 inwooners, kan , door middel dezer Rivier , zyne waaren na de
Zeekust zenden . NIEUW -YORK, de Hoofdpad dezer Provincie,
hadt , voor dat ze in de asch gelegd wierdt,4eoo huizen, meer
dan 20 Kerken en Vergaderplaatzen van de voornaamle Christen gezindten, en ten miufen 20,000 inwooners. De Haven
lydt wel 's winters door her dryfys, maar in den zomer kan
hier eene vloot van duizend fchepen, en zelfs oorlogl chcren,
veilig ankeren. Doch fehepen van 70 Rukken kanon komen
-

1legts
(*) Zie ADS. Van der D,)NK , befchryving van Nicuw Nederland. AmCt.

16 5 6. W. 43.

(t) De Hnog'eeraar oogt hier mede op de bekende verhaalen der vroegere outdckkinge van Noord•AmLrica door de Noornuunnen in dc elfde
eeuw, die het nieuw ontdekte laid, naar de in 't wild groefende wyn(Ool:.
ken Winland of Wynland noemden; gelyk hy by den aanvang zyner alge
Noord-dmnerica in 't bi ecee vern;eldt. „ Dat door-sneGfchidva
„ %VINLuND, ze;t hy, oenig gewest van Noord-America vullaan moet wei,, den, is buiten alen kyf; maar de gev,,elens zyn off en1ecn verdeeld, ran„ kende dc plaats, waar t.Eir en zyuc reisgenooten, (bew1oonders van Groe,r„ land,) allereerst hunne wooultede nederfloegen , en of zy in cenige baay
„ van Newfoundland , of wel in de Cliefapeak-13aay met dc inboorlingen
„ handgemeen wierden. %Vaarfchynlvk landden de cerlle GroenlandJ'che ont.
„ dekkers in Pirginie of Noord-Carolina. De fchraale hefchryving, welke
„ STURLESON, volgens hunne hei ichten, van ontdekte land kor gaven, past
„ naauwkeurig op deze Provincien, al is liet. dat in de andere Colonien,
ten Zuiden zo wel als ten Noord.n, insgelyks w}n1lokken in het weld
,, groeijen, en hierom Canada , Nienw-Tork , of oenige andere Provincie
„ even zo wel anípraak maaken traag op de eer, van door Noormannen in
„ de elfde eewwe bezonc te zyn geweest. 1)e wilde wvnitokken, die de
„ Noormannen Trier vonden, en daarom het geheele land den naam van WIN„ LAND gaven, worden door de Europifche Zeelieden, welke voort na de
„ ontdekking der nieuwe waereld door CniztsTOi^noxus coorusiirus , tta
„ Noord- Aserica zeilden , insgelyks algemeen opgemerkt ; en VEL AllYNt
„ zo wel als CALTIHI; roermen de menigre en den tinaak van de druiven al„ daar; en cntrr;ER wierdt door dezelve aanleiding gegecven, om eenige
in de Leitrens Baay gcvoaclen Eilanden Bacchus- eilanen te noemen."
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3legts met moeite tot aan de ftad en 's winters moeten ze
buiten de Baay , die de haven van Nieuw-York maakt, by SanEly -hoek voor anker liggen. Omtrent een kwartier uurs van dezelve ligt het vrugtbaar lang Eiland , zonder het welke de
Britten , mogelyk , hunne hoofdposten in Nieuw -York zo lang
niet tegen het Leger van 't Congres mogten behouden hebben.
Het is zeer volkryk, en ooggetuigen befchryven het als een
Paradys , waarin hoffteden , landhuizen , koren- hennip• en
vlasvelden , tier vrugttuinen en weilanden , verwisfelen. Lenige landeryen zyn zo vrugtbaar, dat een morgen lands, menigmaal, too ponden fterlings opbrengt (*). Aan de oevers
zyn ryke oesterplaaten , en buiten het geen dit eiland en de
omliggende landftreek aan oesters gebruikt, worden jaarlyks,
aan ingelegde oesters voor 6 tot 7000 Ryksdaalders na Westindie gezonden. Hier, als allerwegen in de Provincie, wonnen veele nakomelingen der Hohandery, der eedre bebouwers.
Ook zwerven nog, hier en daar ,enkele wilde Stammen rond ,
die anders aan de Zeekust, voorlang, door de Europeërs waren verdreeven. De bevolking is op Longisland zo zeer aan
het toeneemen , dat de oppervlakte reeds voor hen, die jaar
worden gebooren en aankomen , te naauw wordt , en-lyks
daarom, in menige jaaren, wel honderd I'amilien worden genoodzaakt, na het vaste land te verhuizen.
„Den koophandel dezer Provincie, en van 'tnabunrigNieuw.j`-erfey en ConneEEicut dryft de Stad Nieuw York uitl]nitender
wyze, welke zig in den laatften oorlog door Kaaperyen, en
om dat ze zo lang de post der Engelfche Armee is gebleeven,
ongemeen is verrykt. De Provincie levert Koren, Peltery,
vet Vee ,Metaalen en Houtwaaren. jaarlyks wierden anders,
van hier, meer dan 600,000 fchepels na Europa en Westindie
gezonden. Peltery wordt , eeniglyk in de Noordelyke Graaf-.
fchappen , van de Wilden ingeruild, die menigmaal van de
overzyde der groote Zeeën de markt van ALBANY bezoeken.
Tzer wordt hier zeer veel gevonden ; doch alles is niet zo
goed als het Zweedsch en Rusfisch ; nogthans leverden de
twee Graafschappen , Oranje en Dutches , in menige jaaren,
voor 20,000 ponden fterlings , om uit te voeren. Alleen ontbreekt het hier aan Mynkundigen en Bergwerkers, om van de
veele Mynen nut te trekken. Van Houtwaaren verkoopt
Nieuw York balken, planken, duigen, ook zomwylen fcheepshout, het welk in de nabuurfchap der Zee Champlain geveld,
en op de Hudfons- rivier na Nieuw -York met vlotten wordt gevoerd. Doch de hier zynde duigen voor tonnen en vaten
worden zo hoog niet geagt, als die van Penfilvanie. Duizend
der laatften kosten in Ierland, daar men ze tot vleeschvaten
g e() SINAtIVS,
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gebru'kt , 8 ponden fterling, daar even zo veele van Nieuw York 61 pond gelden.
„ De geheele Provincie hadt, in liet jaar 1774 , aan blan_
ken en zwarten , 182,000 bewooners. 't Getal der Iaatften
is , hier, in verre na zo groot niet, als in het Zuidelyk America. Doch zy leven mede in eene veel draaglyker dienst-.
baarheid; en onder de Provinciaal -regimenten van Nieuw-lork
én Nieuw - Engeland, is het niet vreemd, dat de Heer•zyn perfooneelen dienst door een Neger laat waarneemen.
„ Van Britfche waaren plagt Nieuw -Tork anders meer dan NeuwEngeland te gebruiken , deels om dat zig deze Provincie de
Europifche waaren, op eene andere wyze, wist te verfchaffen,
deels mede om dat Connecticut en Nieuw,erfey , die beide
met Engeland niet direét handelen, van hier met deze artikels
wierden voorzien. Alles, wat Nieuw-lork, in het jaar 1773 =
na Grootbrittannie zondt, wierdt in de daar zynde Zeehavens
tot 526,000 ponden fterlings aangegeven , en van Engelche
waaren gingen wear voor 581,000 ponden daar heen. Doch
hoeveel de overige Nieuw -Torker in- en uitvoer na Westindie,
Lisfabon en andere kooplieden bedroeg, en of deze niet zo►nwylen den Grootbrittannifchen overtrof, daarvan zwygen alle de
zo talryke bpfchryvers van filmerica."
Zee- en Landreizen rondom de Li'aereld, en naar derzelver beide
Pooien, door den Heer DE PAGéS , Kapitein der Koninglyke
Franfche Oorlogfchepen, Ridder der Koninglyke en Krygsorde
van den H. Lodewyk, Correspondent van de Academie der
WWWeetenfchappen te Parys. Te Rotterdam, by R. Arrenberg
en Zoon, 1784. Behalven het hoorbericht en den Inhoud,
261 blad z. in quarto.

nitt afgeleverde Reisverhaal behelst een berigt van Bene uitReize van den Heer de Pagés, dat in twee afdeeli,agen gele ift is. In de eerfe ontmoet ons zyne Reize door
het Westen, van de Kust van Frankryk af tot aan de Stad
Batavia, op hit Eiland Java, dwars door den Oceaan, door
America, de '7uid Zee en den Chineefchen Archipel. En de
tweede ontvouwt Gils zyne Reize van Batavia naar Frankryk,
door den Indifehen Oceaan, het Land der Maratten, de Provine&en van Guzarath en van Tlasfein , den Perffchen Golf,
klein Aria en de Middellandfche Zee. 's Mans onopgefmukte
verh al draagt alleszias blyken van geloofwaardigheid, en zy
ne aan.nerkingen, zo over de doorreisde gewesten, als over
de zeden der 1nwoonderen, toonen zyne oordeelkundige oplettend!beid; des het doorbladeren deezer Reizen zyne leerzaante nuttigheid Nebbe. --.. Wy zullen, tot een voorbeeld,
hier
brengen zyne befchryving van het eiland Samaar, één
der Ph iliprynic!to Eilanden, waarmede de Heer de rages by
-

uilitci ingenomen is.
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De grond van het Eiland Samar, zegt hij, is zeer vrugtbaar en laat zig gemaklijk bebouwen; hij leverd ten miniicn
veertig voor een; 'er word geen ander graan gezaaijd dan
rijst, welke diend voor den Priester, voor de regeering van
Manilla, en voor den Landvoogd der Provincie, die meestal
de eenige waereldlijke Spanjaard is, welke, in dit uitgelirckte Land, zijn verblijf houd. De Indiaan leeft gemeenlijk op
aardappels, Ijams, en eenen anderen wortel, welke hij Gabij
noemt. Ik leefde hier insgelijks op wortels, welker zoete
Tinaak mij meer behaagde, dan de laffe rijst in water gekookt.
In 't begin kwamen mij die wortels winderig en zwaar voor,
maar ik gewende 'er mij fchielijk aan, en had 'er beter voedzet aan dan aan de rijst. Ik at insgelijks veel varkensvleesch,
het welk ligter en ranker is dan het onze; het is bruin en
draadig als oslcllenvleesch. De eieren van de Tabon of Dal
zijn 'er ook zeer gemeen; fomtijds vind neen 'er tot veertig
fluks in één hol, hebbende de ondervinding den Indiaanen geleerd , hoe dezelven te zoeken en op te (peuren ; deeze Bije_
ren zijn zwaar en moeijelijk te verduwen. Men maakt 'er
een goeden Brandewijn , van het flip eens heesters N.,pa, niet
dat van den Kokernooten boom en van een anderen boom
Cabonegro genaamd, uit hoofde der zwarte vezels welke hij
voortbrengt, en waarvan neen zeer goede kabels en lierk
tuuwwerk maakt. De Indiaanen ecten insgelijks het vleesch
van den Klapnoot, wanneer die begint te fluiten , die als dan
gelijk is aan een Poort van witachtig lijm, maar moeilijk te
verduwen, wanneer het volkomen rijp is, en als dan maakt
hij een weinig naar den verfchen amandel.
„ De Indiaan van Samar heeft geen ander wapen of werk
dan een foort van hartsvanger , welken hij Crijs of Cam--tuig,
pi'an noemt: hij bediend 'er zich van in 't vellen der groot
boomes, van welken hij Praauwen maakt, of die hij klooft-ile
om 'er planken van te manken. Als dit werktuig ver(leeten
is, diend het de Vrouwen om de zandige aarde te klouwen ,
en in 't pooien van aardappelen of andere wortelen. Deeze
worden in twee maanden ongemeen groot , en een (Iuk gronds
van twintig roeden leverd 'er meer van op, dan een vrij tal
-rijk
huisgezin benoodigt heeft.
Zij leggen zig insgelijks toe, maar in het klein , op het
telen van Suikerriet , Kool, Kruiflook, Ajuin , Meloenen, ja
Appelen, Citroenen, Moesgroentens en verfchei--cres,China
de andere Vrugten in Europa onbekend. Zij hebben Banaanfiche Vijgen in groote menigte, zelfs tot twaalf of veertienderlei Poorten, mitsgaders verlc!ieide welriekende planten. De
Regeering noodzaakt hen Cacaoboomen te onderhouden, dat alhier hoogftamde booroen zijn.
„ De bosfehen zijn vol van Kokernoten, Vijgen, Citroenen,
Pompelmoezen, een fuort van Or nje-Appel , ten rninflc van
vijf duimen middelgijns, Peper, Honig en Wasch. Zelden legt
P4
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men veel wegs of zonder Bijenkorven te zien, die aan ue
takken der Boomen hangen, in de gedaante van een langwerpige Pompoen.
„ De jagt is 'er niet min overvloedig, en de Bosfchen zijn
vol van allerleie gevogelte, vooral van hoenders; zij verfchillen van de onze door haare ingedrongen lighaamen en korte
pooten; zij zijn van een grijze koleur, en gefpikkeld als de
patrijs: de tortelduiven zijn 'er ook in menigte en van drie •
ërleij Poorten; de eerffe zijn grijs en groot als mesthoenders;
de tweede zijn kleiner; en het derde Poort is groot en uit
tinaak. Nog is 'er een foort van vogel Callas ge--muntedva
naamt, van grootte als een gans, wel zeer goed te eeten ,
maar moeilijk te agterhaalen. Hij zet zig in zwampige ftreeken, op de hoogfte boomen, is zeer fuel van vlugt, en aanmerklijk om zijn kop, op welken een grooten kroon groeijd,
die langwerpig, rood, effen en van dezelfde ftof is als de
fnavel , van welke zij een gedeelte uitmaakt: dit cierfcl gevoegt bij de grootte des vogels, geeft hem eene I1aatige hou
zijn gevederte is zwart en rosachtig : ik heb de eer gehad-ding,
van den kop van één deezer vogels aan de Academie aan te bieden.
De Kakatoes een foort van witte Papegaijen en de Lorijs zijn 'er
in grooten getale; ook vindt men 'er veele fraaije kleine Parkietjes van verfchillende koleuren en van grootte als een vlas
mede nog een Poort van vogeltjes, van grootte-vink.'Ers
als een wesp, verwonderlijk om de fehoonheid zijner kleuren ,
die aan 't vaale , aan 't roode en aan 't blaauwe konen. De
viervoetige dieren zijn 'er niet minder talrijk. De bosfchen zijn
vol van groote Aapen, van wilde Buffels en Reebokken; men
vertelde mij in dit land veele dingen van de verfcheiden hoedanigheden der Slanken, hunne grootte en kleinheid; maar ik
zag 'er geene, die iets bijzonders of ongemeens hadden.
„ Zig op deeze Eilanden te kleedgin is even min moeijlijk
als zig van fpijs te voorzien. 'Er is een zekere Banaan of Vijgeboom, van welke de gerolde Basten, die den voet des Booms
uitmaaken, faamTelieid zijn uit vezels, die 'er zig gemaklijk
van afTh heiden, als m.n ze laat rotten: deeze vezels worden
faamg;evoegt, er, men maakt 'er een zeer fijn doek van, dat
wel in den beginne niet zeer leenig is, maar het word zulks
door de toebere cii ng met kalk. Deeze draad of vezel, Abaca
geheeten, dienti zoo wel om touwwerk als doek te maaken.
Ten kan zig ook in deeze waereldltreek even zo gemaklijk van
eene wooning als van kleeding voorzien; want de rivieren zijn
b .zoomd met Bamuoes en de bosfchen zijn vol van Nijpbooine ❑ en rottin, waa_•van het laatIle hen in plaats van fpijkeis
dïenii, om daarmede hunne Bamboes ongemeen behendig ía.
men te lienten, en vast te m:.aken, gebruikende geen once
ij,ers, in him ianche buis. lindelijk, op zijn best is twee
nmaande:u arbeïds, over hee geheeld jaar, al het werk van dee,

e voi!cen, wier zagie zeden do gelukzaligheid aa.uduide,•.
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De mans zijn 'er van een getnaklijk en openhartig karakter,
de vrouwen zijn 'er vrolijk en galant zonder ontucht : hoe
zeer zij weinig tot vermoeijing zijn gefchikt, ontzien zij deze l ve echter geenszins, bij de minfte noodzaaklijkheid: zij zijn
eenigzins verwaand , logenagtig en bantzugtig, ten opzigte van
de Europeaanen , maar niet wantrouwig of dietal* tig. Hunne
neiging tot vriendfchap deed mij 'er Bene gulhartigheid bemerken, die ik nergens anders weet befpeurd te hebben , en ik
geloof zij en uiterfte teder zijn, over de onderscheidene trappen van aandoening.
„ Ik fond zeer verbaasd toen ik zag hoe zij de kus, gewoone betuiging van liefde, tusfchen de beide Sexen , of tusfchen ouders en kinderen, deeden voorgaan door eerie zagte
inademing der reuk van dat gedeelte, het welk zij met hun
lippen wilden drukken. Deeze Bisfaijiche Indiaanen-ne
hebben zeer veel [snaak in Muzijk, en zijn zeer gelchikt van
geest en lighaan, tot alle Poorten van kunften en handwerken,
hoewel zij daarin, door de weinige oefiening, geene volmaakte meesters zijn. Hunne vezels zijn, over 't algemeen, leeniger of buigzaamer dan de onzen ; en in 't opraapen of vasthouden van iets, bedienen zij zig, ten naastenbij, even zo
goed van hunne voeten, als wij van onze vingers of handen.
Zij nijpen zoo fterk met de tecnen , als wij met onze vingers
zouden kunnen doen. Dezelfde mensch zal een guitar en
viool maaken, met hetzelfde jagtmes, waarmede hij Benen
zwaares boom gekloofd, of een Praauw uitgehold heeft; en
dat zelfde werktuig zal hij tevens gebruiken, om tekeningen
op liet Bamboes en fhijwerk te maaken , van Bene verwon
fijnheid , of om 'er zig mede te verdeedigen tegen-derlijk
zijne vijanden; kortom 't is hun eenigsc fcherp huisraad. Zij
maaken zulke fijne matten , dat men dezelven , onaangezien
zij wel zes voeten lang zijn, in de zak kan fleeken. Deeze
matten zijn wel, en met verieheide figuuren, gewerkt, en
befchilderd niet zeer levendige kleuren, die zij van de fchors
of van het hout van zekere booroen maaken.
„ Zij maaken aartige (loffen, door eene mengeling van
Abaca of vezels van den Banaanfchen Vijgeboom, met zijde
of katoen; zij borduuren op ongemeen fijne zijde [toffen en
kanten; 'er is geen huisgezin of 't heeft een weefgetouw tot
zijn gebruik. Als zij aan boord zijn, worden zij timmerlieden, zeilemaakers en calfateraars: te Land zijn zij touwflaagers, niastemaakers, enz. Nog eens ik kan hunnen finaak en
hunne snedigheid niet genoeg roemen, en het is zonderling,
dat niemand hunner een ambagtsman van flechts één deezer
handwerken is, naar zij beoe$ènen die allen, naar hunne zin
behoefte, fchoon in de daad niet even fijn en net.-]ikhedn
Eertijds fchreef trien in deeze landen met een fiift op Cocoso Nipa- bladeren. Zij hebben de gewoonte van zig te ]aaien
kan:asfcn, het welk beflat, in 't bevorderen van den otnmeP
loop
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loop des bloeds en der flippen, door de gewrichten te doen
kraaken, en het vleesch van de verGeheide deden des li
te knuffelen; ook wrijven zij de gewrichten der kinde--chan]s
ren met olie : zulks komt mij voor zeer gezond te zijn, en is
door gansch Afia in gebruik. De uitwafeming bevorderen zij
door lerke knijpingen boven op den schouder; door welker
herhaaling blaaren of bobbels opkomen; en in ítede van aderlaaien geeven zij eenige kerven in 't vleesch; voor 't overige
kennen zij veele balzems en geneeskundige planten.
„ Hunne gantfche kleeding beftaat in eerre wijde en lange
broek, die ter huiver heen komt; in een hembd, dat over de
broek tot op de helft der dijen hangt, en in een neusdoek,
op de wijze van een Tulband, om 't hoofd gerold. Als zij
wat pragtiger gekleed willen zijn, fchieten zij een Poort van
zijde of katoene japanfche rok aan, en zetten een hangenden
hoed op : voorts word het hier eerre groote fchoonheid geacht ,
alleen aan den duim en aan de pink zeer lange nagels te heb
ik heb 'er gezien, die ten miníten twee duimen-ben,
lang waren. De Vrouwen dragen om den middel een Poort
van doek-, of fchort, het welk, verfcheide keeren om 't lijf
gelagen, haar als een zwagtel tot aan de voeten komt: fommigen onder haar dragen den rok van Abaca, waarvan het
fijne en doorfchijnende doek haar, zedigheids halve, verpligt
een eind om te haan, en voor 't lijf in deft gordel te stee -ken, en als dan hebben zij het eene been bloot. Zij draagen insgelijks een hcmbd , dat flegts tot den middel hangt;
beur hoofd is even als dat der Mannen met Benen gerolden
doek omwonden. Maar heur hairen zijn kroonsgewijze op de
kruin van 't hoofd ge(lrengeld : zij dragen een plegtgewaad ,
als zulks te paste komt. De beide Sexen hebben zeer fchoon
hair; de vrouwen vooral dragen 'er veel zorg voor, beftrijkende hetzelve met Cocos-Olie, welke het hevig en zeer zwart
maakt. 't Is zeldzaam eene leelijke Vrouw aan te treffen,
fchoou zij een korte en platte neus hebben, zonder opge-.
fpalkte neusgaten gelijk de Negers; en hoewel heur trekken
vrij ligt en niet zeer regelmaatig zijn, hebben zij bijna allen
zeer fchoone oogen, en een gelaat dat Bene ziel aanduid. Zij
bedienen zig, in plaats van kruiken, van lange Ban boezen,
die zes of zeven duinen middelijns hebben; fomtijds dragen
zij hoe3en van Nipa. bladeren , gelijk aan die, welke ik bij
de eerfle Indiaanen van dit land zait, en als zij water gaan
haalen geeft (ie fchikking van haar rok , haar breede hoed , en
het dikke Bamboes, waarmede zij lugtig belaaden zijn, haar te
gelijk bevalligheid, een deftig voorkomen, en eene fchijnbaare trotsheid. Voor 't overige gaan de beide Sexen , als zij ver
buiten de Dorpen, en vooral, wanneer zij van de Zendelingeta
ver af zijn, ten naastcnb j naakt.
„ De rivieren zij,] 'er vischrijk, zoo wel als de Zeeoever,
2[ln weilei] f i: : ce t aarl gei'! Cl [ woruen, De viseb word
'er

ZEE- BN LANDREIZEN.

231

'er gevangen, door denzelven dronken te niaaken niet het
deeg van een Poort van gefloote er't ten, die zij Coco noemen.
Zij firooijen dat op het zand bij laag en bij hoog
water; de visch, daardoor dronken gemaakt, komt boven water, en laat zich gemaklijk vangen. Het ijzerhout, ebbe.;hout
en verfhout is 'er gemeen; ook vind men 'er landwaards in
ftofgoud; maar die tak van koophandel is alleen bekend aan
de Monniken, die den Spanjaarden verbieden in de Indifche
Dorpen te blijven, onder hei lo[ ijk voorwendzel, (zoo 't anders uit een goed gronebe-inzel voortkomt,) an de zeden
deezer eenvoudige \'olkeran niet bloot te (tellen aan de bedorvenheid der Europeanen; 't is nog niet lang geieden, dat
tie regeering van Manilla gepoogt heeft het ermc.;eu der
Monniken te fnuiken.
„ Ik kan niet uitfcheiden niet voordeelig van dit Land te
fpreeken, als zijne,e het aangenaamfte dat ik gezien heb, en
dikwijls benijdde ik liet geluk der Bisfa'jelen, (want dus worden alle de Indiaanen van de Philippijnfche Eilanden , die niet
op het Eiland Lucon woonen , genaamt.) Dit Eiland heeft
omtrent zeventig mijten in zijn omtrek, met tienduizend bewooners : en zoo de Provintie van Tegas mij behaagt had
Samar voldeed mij nog neer, Tegas had mij vlaklens ver_
toond, die 't oog niet kon overzien; bosl'chen, die, om hun
uitgebreidheid en hoedanigheid , alles icheenen te overtref--ne
fen, rivieren of meiren, wier water- geruis en uitgc`?reiktheid
de majefteit des Scheppers aankondigden. Samar hood
mij fonteinen , beeken en kleine rivieren aan ; 't geheele Land
was met bosfehen bedekt, die, wei is waar, zoo veel achtbaarheid niet vertoonden, als die van Tegas, maar wier boomen belaaden waren, femmige met vrugten of blc n.en, andere niet uitmuntende balzems koor de geneeskunde, en onder anderen met de palamaria, of niet geurige fpecerijen voor
de huizen. De daarin hangende bijkorven, de lucht, lieflijk
bewierookt, door eerre witte bloem, zeer gelijk aan den Jasmijn, en door verfcheiden Chineefche roozeboomen; alles niet
één woord kondigde de natuur in haare eerfte kragt, zoodanig, als zij was, alvorens heure aangenaam c gedaante door
den arbeid der menfchen veranderd wierd. —
„ Plaatzen, die zoo veel voldoening verfchaften, en zeden,
die zoo zat waren, als die der Bisfaijezen, betoverden mij.
Ik liep, met mijne gedagten, de helft van den weg, dien
ik om de waereld gedaan had, te rug, en overpeinsde hoe
weinig de vooroordeelen, die dezelve omzwagtelen, in Baat
walen eerre oprechte CO zuivere ziel te voldgen. Ik benijdde
het geluk der Bisfaijczen; hunne eenvoudige zeden, de oprechiheid, welke in hunne meeste daadei doorfraalde, en
het gerust genoegen van hun hart, fche.enen mij toe de grootítc volmaaktheid der menfchelijke famenleeving te zijn. Ik
was even zeer aangedaan over hunne wijze van aanbidding ,
weile u;;driteund a; ierd door ecne eenvoudige en vertederen.
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rende muziek: its gevoelde mij niet minder getroffen, door
de fchoonheden , die ik tot in de gering(ie werken van den
Schepper ontdekte in de landen, daar de baatzugt der menfchen dezelven niet bedorven had. Ik kon mij niet weêrhouden, daarin die Voorzienigheid te erkennen, welke mij, tot
hiertoe, als bij de hand geleid had. Daaraan was ik dankbaarheid fchuldig; en mijne bedenkingen keerden zig naar den
Godsdienst: ik gaf meer acht op den mijnen, dan ik hier toe
gedaan had. God werd 'er met meer grootheid dan in alle de
anderen voorgefteld; zig, indien ik mij dus moge uitdrukken,
verheven hebbende door zijne weldaaden en voorbeeldige raad
beide (lellige en ontkennende-gevin,todurfe
vermogens van verheerlijking en vernedering; daar hij, in de
andere Gadsdienlien , enkel verheven word in zijne ftellige magt
van heerlijkheid. Deeze Godsdienst was door zijnen geest de
eenige waardig , om zich over de geheele waereld uit te breiden: in één woord: hij kwam mij voor de gefchiktfte te zijn ,
om de menfchen gelukkig te maaken, indien zij deszelfs zede kunde niet eenvoudigheid en goede trouw in acht namen; en
beide deeze hoedanigheden vooronderftelde ik in de gelukkige
Bisfaijezen."
Proeven voer het Yerfi=and, den Smaak en let Hart. Eerfte en
theede Stukje. Te Utrecht , by J. M. van Vloten , 1784. Behalven het Voorberigt 194 bladz. in gr. oêlavo.
,

et Verfland te befchaaven , den Smaak te zuiveren , en het
Hart niet edele gevoelens te vervullen is liet bedoelde van
dit Gefchrift. Met dat oogmerk (telt men zig voor, eenige
daar toe betrekkelyke op(iellen by een te verzamelen, en dezelven , by tyd en wyle, zonder zig juist aan een zeker tydsverloop te bepaalen, genieen te maaken. 'Er zien reeds twee
zodanige Stukjes het licht , die eene groote verfcheidenheid
van onderwerpen behelzen , die of in Profa , of in Rym, of
op rymlooze Maat behandeld worden. Leezers van verfchillenden (maak, voor 't eïnii_ige of boertige, en zulken die behaagen hebben in verwisfélingen van die natuur , zullen in
deeze Stukjes overvloedige voorraad vinden , om een ledig uur
met nut te befteeden ; daar ze altoos 't een of 't ander ontmoeten , waar op hun Geest zig , 't zy tot vermaak, 't zy
tot weczenlyke leering, kan vestigen. Men flaa hier,
by voorbeeld, het oog op de volgende aanmerking, wegens
ééne der verfcheidenheden in 't n,anlyk en vrouwlyk character , die haare gevalligheid en nut heeft , en welker verwisfeling tnisftaat.
„ Al wie oplettend niet de vrouwen omgaat , kan zeer
veel nuttigs van dezelve leeren ; en , onder andere trekken
harer natuur , zal hem die van aandoenlijkheid en meewarig
oog flralen. Zacht, als het-heidt'lknrz
wa>ch , wijkt de vrouwenziel voor elke drukking, Emelt zij
eg veor iedere vlam; CO IOOIgt , gehit een vloeibaar vocht.
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de voorwerpen der elende aan; welk eene heerlijke wijziging!
Moest zij niet zijn „ eene hup tegen over ons?" in
de tegenwoordige omftandigheden der waereld , onze dienares ,
in nood en lijden, het fleunfel onzer ellenden, onze vriend
naar het graf! Moest zij niet zelve on--lijkedfr
derhevig zijn aan ontzachlijke finerten, en vooral, de voecditer
van ons bevend nakomei;ngfchap, het geen, verlloken van a!le eigen macht en hulp, in de wacreld treedt , en kernend
tot haren Echoot vlucht, om het moeilijk dal van dit leven
door te worftelen ? — Heilig is mij het gezicht van de kinderkoesterende moeder, van de huisvrouw , welker arm het klop
hoofd van den zieken man onderlreunt! — zij ftreelt-pend
mijn hart, en ontvangt in flute mijnen harmonifchen zegen.
„ Hoe ligt rolt eene vrouwentraan daar henen ! hoe
zwoegt hare boezem over elk bekommerend ftofje , dat haar
tegenvliegt ! - — wanneer is zij niet aangedaan, bij de fniekingen der ellende ? -„ Plaats dit zelve eharaéler in den man, en alles zal van
gedaante veranderen ; hij is ook meewarig en goed , maar niet
gelijk de vrouw. Hij ffaart niet cellen fiijven blik ,
daar zij weent. — Hij vliegt toe , daar zij nedeivalt en bezwijkt — hij gloeit, daar zij zidderd en verbleekt! — in
hem is alles uitzettende veerkrachs, werking, grootheid van
pogingen ; in haar finelting , fliïle tijding, machtloze uitroep,
zuchting! -- zij buigt, gelijk woeker ftaal, niet ieder vocrwerp dat haar gevoelig raakt ; hij is gelijk aan harder flaal,
dat of indringt en van één rijt, of met geweld aan twee
fgringt! -- hoe gantsch wonderlijk is deze mengeling van geflacht-Chara&ers beflemd , om daar uit een voortreflijk geheel
voord te brengen! —
„ Gij zoudt tt zeer befpotlijk aanftellen, indien gij u door
de meeste Romanfchrijvers , of door eigen lafhartigheid , liet
misleiden , om even dus aandoenlijk te zijn als de vrouwen
dit kondt gij nooit worden ; en zelfs niet fclz jnen ,
zonder uwe natuur te verzaken,
Ik ken u niet, laffe
vrouwman ! gij waart nimmer mijn broeder Hoor na
de flem der waere menschheid, en gij zult uw mom afwerpen ! — Wie der vrouwen bevallen wil , moet geenszins in
hare natuur treden , en haar heure eigene beeldnis te rug
kaatzen — hij moet een man zijn. — Niets is der vrouwen aangenamer, dan het vaste, edel gevoelige, het werkend
aandoenlijke van ons geflacht! — zij zien gaarne in ons iets
anders , dan in zich zelve , om dat de ver(cheidenheid ver
zij wenfchen in ons iets te ontmoeten, het geen zij-makt:
in zich niet konnen vinden, en het welk echter noodzaak lijk
is tot tempering en onderfleuning van die weeke aandoenlijkheid , die haar hart vermeesrert , die ze ongelukkig maken
zou, indien zij niet wierd opgewogen door de meerdere vastheid van liet mannen hart."
Tot een ftaa!rjje van een anderen aart, diene nog de volgen-
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gende Anecdote , welke niet oneigen tot een opfchrift heeft,
Het non plus ultra der Gierigheid.
„ ,en oude juffrouw, die, geduurende haar geheele leven,
genoegzaam niets gedaan hadt , dan geld verzamelt, en van
dat geld geen ander genoegen genoten hadt, dan de gedagte:

Ik h?b geld! — deze juffrouw werd zeer zien; — alle de
teekenen van een naderenden dood vertoonden zich zeer dui-

Hare vrienden, die zich , rondom haar lferfbed,
delijk.
verzamelt hadden , deeden pogingen , om de weinige oogenblikken, die nog overig fcheenen te zijn, aan te weiden, tot
vertroosting en welzi?n heurer ziele ; doch dit fcheen der
Zij geeft een wenk, en befiervende te vermoeien.
veelt, met een ftervende ftemme, emt men uit een kasje ,
waar toe zij den fleutel, met veel moeite, van onder haar
hoofd kreeg , een zak niet drieguldens halen zou; — deze
moesten op een tafeltje, dat tegen hare bedtede flondr, geDe klank van dit geld verduurig overgeteld worden.
fpreidde eene helfche tevredenheid over het gelaat der fiervende. — Eindelijk rigt zij zich op -- firekt, met een
ftuipagtige beweging , haar arm uit — grijpt een der drie
dien tusfchen haar klemmende tanden
-guldens,ftk
fterft 1 "
en
THIRSA , of de zege van den Godsdienst. Treurfpcl. Door Mr.
RHYNVIS FEITH. Te A7itfterdamn , bij J. Allart, 1784. Behalve n liet Voorwerk, 92 bladz. in gr. of avo.
et onderwerp van dit Treurfpel is de bekende gefchiedenis
der tiandvastige Joodfche Vrouwe en haarer zeven Zeonen ,
tegen de woede van Antiochus Epiphanes , aangetekend in het
zevende .Hoofdhuk van het tweede Boek der Machabeen. De
Heer en Mr. Feith bepaalt eigenlyk zyn Stuk tot dat gedeelte
der gercliiedenisFe, het welk het lot van den ongften Zoon
betreft; dien Antiochus, na dat hy de zes Broeders reeds een
wreeden marteldood had doen ondergaan, door vleiende be]often zogt te beweegen, tot het verzaaken van den Joodfchen
Godsdienst; en dien hy eindelyk, deezen aanflag hem nmislukkende , onder nog feller folteringen dan, de voorigen„ ten dood
bragt. 'Lyn Ed. heeft deeze Gefchiedenis, met etlyke hykomende gepaste om(land^gheden , en veranderingen, oordeelkundig ten tooneele gefchikt : en 't geheele Stuk , in alle deszelfs byzonderh eden, by uitdek treffende uitgevoerd. Zie
hier deszelfs beloop.
By den aanvang getroost zie de Moeder Thirfa haar lot , en
tragt Selina , eene joodfche Maagd aan haaren Zoon verloofd ,
op te beuren, door 't vooruitzigt en de fireelende hoop, dat
de beminde 7edidia , die zig niet eene kleine bende te Envius
bevindt, liet dreigende gevaar zal ontkomen ; terwyl ze haar
verder ter gelaatenheid en Randvastigheid opwekt, zo ze die
hoop verydeld mogteu zien. Van dit laat(te krygen ze eerlang berigt , en ze zien wel dra Jed rláa , gebieid, voortge-
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fleept door krygsknegten , die haar naauwlyks vergunnen heli
toe te fpreeken. In die omftandigheden is Selima raadeloos ;
doch Thihfa , hoe Berk ook getroffen, tragt haaren geest tot
bedaaren te brengen , en onderwerpt zig gelaaten aan 's Hemels fchikking. Het tweede Bedryf wordt geopend door
Chryfes , 's Vorflen geweezen Leermeester en nu zyn Ver
een goed hart omdraagende, de heerschzugt-trouwde,i
en wreedheid van den Vorst verfoeit, en zyne jammerkla;;t
over deszelfs verbastering uitfiort. Dit doet hem, niet Aaatioclius in gefprek gekomen zynde , onderftaan om dien Vorst
nogmaals tot zagter maatregels te beweegen ; doch vrugteloos.
Arnsiockus doet Yedidia voor hem' verfchynen, en tragt hem
door vleiery tot afval te brengen , terwyl hy hem anders een
eislyk martellot dreigt ; hebbende tevens de omflandigheden
zo gefehikr., dat, niet het ophaalgin van een gordyn, de mis
zes Broederen zig voor zyn oog opdoen;-handelykzr
op welk gez;t hy 7edidia alleen laat, in de verwagting dat
Yedidia, die zyn vleien en dreigen onverfchrokken beantwoord
heeft, in deeze zyne akelige eenzaamheid nog veelligt tot nadenken zou komen. Dan , 'er mag een finertlyke twecftryd
in 't gemoed van dien Jongeling ontfiaan, geen zwaarigheid!
de Godsdienst zegenpraalt ; by vordert dat de Wagten hem
weder ter gevangenistb leiden; en hier mede loopt dit Bedryf

af. -- In het daaraanvolgende zien en hooren wy hen: in
deeze gevangenis, zynes lots gerrons:. S'elima komt tot hein

en hun hartroerend onderhoud tinkt , ook in lier eerigzins
dobberend gemoed der 'oodfche Maagd , den G ^dsdienst ter
eere. 4rtiotlius dr;ngt voorts vergeefsch op zyne , bepaalde
keuze aan , de jongeling verzoekt alleen , als Bene gunst ,
zyne Moeder te mogen fpreel:en, 't welk de Vorst hem inwilligt. By die gelegenheid geraakt Chryfes , op 's Vorften
heenengaan , met Yedidia in gefprek. Deeze, met des Jonghogs deerlyk lot aangedaan , tragt hem over te haalen, om
na 's Vorften voorflagen te luisteren, of hem ten minfi:e eenig_
zins ten wille te zyn. Dan Yedidia is onwankelbaar, en Chryfes , voor den Godsdienst gevoelig, met hoogagting en mede
voor den jongeling aangedaan , vindt het geraaden de-lyden
Moeder nog eens te fpreeken, eer zy by haaren Zoon komt,
om haar een voorflag te doen , die ter behoudenisfe van haaren Zoon kan fl-rekken. Hy onderhoudt hier over de Moeder,
doch , na een kort gefprek in algemeene bewoordingen, gaat
by met haar in eene der zyvertrekken , daar hy haar zynen
geheimen raad veiliger kan mededeelen. Dit voorf}el gefchiedt
des niet op het 'Toneel ; maar uit het vervolg is 't blykbaar ,
dat Chryfes Gene listige veinzery in 't fchynbaar offeren aan
Jupiter bedoelde. Het gefprek van Thirfa , niet liet
openen van 't vierde i3edryf, waar in zy, alleen zynde, dien
voorflag wraakt , leert ons zulks. Zy komt voorts by haaien
Zoon , en verlierkt hem tegen alle prangende bedenkingen ,
die zyne ziel knellen , door 't bezef van 't lot, dat zy ne
Moe,.
,
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Moeder en zyne Beminde , op zyne [landvastigheid, over 't
hoofd hangt; en T^ir%a heeft het genoegen van verzekerd te
zyn, dat haare redeneeringen den geweusehten invloed op het
hart van 7edidia hebben , des 'er voor zyne Randvastigheid
niet meer te vreezen zy. Vervolgens verfchynt Antiochus door
een benaauwenden droom benard ; by poogt 7ediilia nogmaals
over te haalen , om hem ten wille te zyn, flegts door een
fchynbaaren .eerdienst in den Afgod tempel ; dan deeze weigert ook dit , en de Vorst geeft hein ter fIraffe over, waar
Jongeling zig gehaten onderwerpt. In die o^nf{andig--ande
heden komt Selima op het Toneel , en haare tus%henkomst ,
in alle doelen, zo ten opzigte van de Min als van den Godsdienst, is dermaate treffend , dat de Vorst be =wogen word; ,
de ílraf uit te (lellen , ja zelfs 7edidia aan Selina toe te zeg.gen ; terwyl by zigzelven vleit, met het denkbeeld van een
nieuwen aanflag op 't gemoed van Yedidia. Van hoe-

danig

een aart

die aaufag ware

leert ons

het vyfde Bedryf,

dat ons tevens de uitkomst onder 't oog brengt. * Een gefptek
van den Vorst met Chryfes meldt ons, hoe men de Moeder
van Yedidia had zoeken te beweegen , om haaren Zoon tot
veinzery over te haalen ; in 't midden van dit gefprek komt
een Hoofdman, die de tyding brengt, dat Tbi,fa haaren Zoon
integendeel tot Randvastigheid genoopt , en dat Jedidia , onverzettelyk gebleeven, jupiter vervloekt heeft. Verder geeft
hy een verflag van de aangewende folteringen, om hem nog
tot afval te beweegen; en laatstlyk meldt hy, hoe de Jongeling, onder alle die folteringen, den geest gegeeven heeft;
't welk Antiochus , vooral op de komst van de troostlooze
Seliina , tot eene wanhoopende woede doet overt] aan. Thirfa,
hem ontmoetende, doet hem geen verwyt ,maar betuigt hem,
uit een Godsdienftig hart, al haar leed te vergeeven. Dit treft
's Vorl}en gemoed ; by fchenkt haar 't leeven , en verlaat al
woedende het Tooneel ; terwyl Selima, door de fterkte ihaarer
aandoeningen, in zwytn ligt. Op de aanfpraak van Thirfa herkomen , flort zy haare bittere klagten uit; deeze troost haar
met het bezet van 't volzalige lot van `edidia; en Selima geraakt hier op in eene verrukking, die haar de ichim van haa ren Minnaar voor

den

geest brengt,

en 't

gevolg

der

aandoe -

ninge des harten is , dat zy agter over zyge en fi:erve. Dit
alles gefchiedt in de tegenwoordigheid van Chryfes, die , aver
het voorgevallen ten f erkfie getroffen, zig verwondert over 't
onbezweeken gemoed van Thirfa , van welke by niet verwast
had, dat ze zo veel onheils zou hebben kunnen overleeven.
Dan deeze onderrigt hem, dat zy geleerd heeft, ook het leeven voor Jehovah niet te vreezen : en dit doet hem ten flot
betuigen :
Grootmoedige ! ook die God zal voorts de mijne iveezen.
Hij, die de zijnen in den drang van 't gruwzaamst lot
Zo heerlijk onderfchraagt, is flee/its de ware God!
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LETTER - OEFENINGEN.
Leerredenen over Jefaia LIII, LIV en LV. door G. J. ici
Huts, laatst Hoogl. in de Godgel. en Kerkl_ Gefcla. op
's Lands Hooge Schoole enn Predikent te Leyden. Uitgegeeven, door j. VAN NUYS KLTPKT?NRERG, d. L.M.P/i.
Dr. Hoogl. in de Godgel. en Kerk/. Gefch. aan liet flthenreum Illustre en Predikant te 11,nflerdana. Twee Dee/en.
Te ATnflerdam, by J. Allart, 1784. Beltalven de Tloorreden, 777 bladz. in gr. octavo.
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n ons voorig bericht van deze Leerredenen (*) gemeld
IPropheetifche
hebbende, hoe de Hoogleeraer Naboys het verbond der
voorflellingen, Jef. LI. 17 tot Hoofdiluk
LX. ingellooten , opgegeven , en voorts wel byzonder het
beloop van het Llll Hoofdítuk voorgedragen heeft, zo
flact ons nu, volgens diestyds gedane belofte, insgelyks
te melden , hoe men den inhoud van het LIV Hoofdhuk,
naar 's Mans gedachten , nebbe te betchonwen.
Ten rechten ver(Iande van dit Hoofd luk , komt vooral
in overweging, wat neen voor ;iet onderwerp dezer Godfprake te houden, of aen te vlerken hebbe , als liet voor
dat in dezelve aengefproken word. De verlchei--werp,
denheid van de gevoelens der Uitleggeren desaengaende,
en 't gewigt hiervan , noodzaekt den Hoogieeraer eenigermate tot eene uitvoeriger nafpooring van dit Stuk. En
deze leidt hem om hier te denken aen het Joodfche
Volk, en wel bepaeldlyk in 't byzonder aen de gelovige
Kerk onderfcheiden van liet grooter deel des Volks. I let
is dan het Israël naer den geest, in vereniging met deszelfs Stamvader Abraham, door al den tyd van 't 0. T.
heen, met influiting der Apostolifche Kerk; wordende
hier door de Apostolifche Kerk aengefproken , doch aengemerkt, als één perfoon uitmakende met alle de 7cloovi.
gen van 't 0. T. „ De onvrugtbare Vrouw," gelyk zyn
Hoogeerwaerde zig nader uitdrukt, „ is de gelovige Kerk
„ onder 't 0. T. — de blijde Moeder is de Apostoli.
,, fche
Zie boven bladz. 15o, enz.
VII. DEEL. ALG. LETT. NO. 6.
Q
-
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„ fche Kerk; maar wijl de onvrugtbare Vrouw hier in dit
„ Eluufdihik dezelfde perfoon is, die naderhand Bene
„ vrtigtbare en blijde Moeder wordt van de Christen-Kerk
„ door alle volgende tijden , zoo blijkt dat men derhalven
de gantfche gelovige Kerk van Israël, met de Aposto„ lifche, of eerde Christen -Kerk, hier t'zamen moet ne„ men, als het ééne bedoelde onderwerp dezer God„ fpraak." De Hoogleeraer, dit breeder ontvouwd,
en de gegrondheid van zyn gevoelen onderfcheidenlyk getoond hebbende, doet voorts zien, hoe dit denkbeeld,
wel onder 't oog gehouden zynde, dient, om dit gantfche Eloofdítuk, in welk het zelve grootendeels heerscht,
op ene gemaklyke en aengename wyze , te ontwikkelen.
„ Het is dan, zegt hij, de ware, de inwendige Kerk
uit Israël, het Israël naar den geest, die hier wordt aan
ouderdom gekomen,-ge[prokn;udstehogn
en gemaakt tot eene blijde Moeder van een talrijk Zaad,
uit den Zoon der belofte, welke zij nu alrede ontvangen
had.
„ Deze wordt hier
A. aangefproken , en
„ I. opgewekt, zingt vrolijk gij onvrugtbare enz.
VS. I.

„ n. De reden, die zij daartoe reeds had of ver
zonde wordt 'er bijgevoegd in het ede lid van het-krijgen
eerfile , tot in het 3de vers.
„ 3. Scheen deze zaak haar te groot te zijn, zou
zij daar aan twijfelen uit hoofde van haren voorigen diepvernederden Plaat? dit wordt haar ontraden, deze hare
bedenking wordt onderfchept en weggenomen, vs. 4.
„ 4. Trouwens, haar Maker, de Fleer der heirfcharen, de God des ganfchen aardbodems, was haar
Man! en zou dien iets te wonderbaar zijn? vs. 5.
„ g. 't Was waar, zij fcheen des onaangezien
evenwel voorheen in eenen verlaatenen toeland te zijn;
maar dit was flegts eene verlaating als voor een oogenblik geweest, in vergelijking van de beflendige goedertierenheden, welke haar nu wedervaren zouden , vs. 6-8.
„ 6. Hierop mogt zij veilig flaat maken; hiervan
kon zij zoo ten vollen verzekerd zijn, als het verbond
met Noach zeker was; zoo vast dit Rond , zoo onfeilbaar zou ook dit verbond des Vredes over haar bevestigd
worden tot in eeuwigheid, vs. 9, Io.
„ 7. Hierom dan moest zij billijk vroolijk zingen;
hoe
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hoe verdrukt, voordgedreven, en ongetroost zij geweest
mogt zijn, thans was het tijd om te juichen; God zou
haar grootelijks verheerlijken , vs. ii , i a_.
„ 8. En dit zou niet flegts voor een korten tijd
zijn, het zou overgaan op hare kinderen; die allen zou
geleerd worden, en derzelver vrede-denvaHr
zou groot zijn, vs. 13.
„ 9. Zou zou zij dan op alle wijze door geregtigheid bevestigd worden. Wat zou haar derhalven voord aan doen vreezen? Waarover zou zij tog verfchrikken vs.
14?. 't is waar, 't zou haar aan geen n?agtige vijanden,
't zou haar aan geen geweldigen tegenlland ontbreeken;
ijsfelijke wapenen zonden tegen haar zijn; hunne oogn,erken zouden niet gelukken; Zijn hand zou dit alles bepalen, en zoo be(Iuuren, dat eens eindelijk alle die geweldige pogingen ganfehelijk zouden verijdeld, en ten nadeele harer vijanden Omgekeerd worden. Alle info rument,
dat tegen u bereid wordt, zoo luidt de flotbelofte, zal
niet gelukken, ja alle tong, die in 't gerigte tegen u opflant, zult gij verdoemen: hiervan konden zij ten vollen
verzekerd zijn ; want dit is de erven der knegten des
Heeren, en hunne geregtigheid is uit mij , fl:reekt de
Heere.
„ B. Uit dit beloop van zaken, dus kortslijk in haren fchakel vertoo?,d, zal 't nu gemakkelijk vallen, den
inhoud van dit El000fcïti ijk te verdeelen , of liever deszelfs
deelen en bijzonderheden in hare onderfchikking aan te
wijzen en te ontleden.
Men bemerkt terffond uit den ílijl , dat in dit Hoofd Puk twee onderfcheiden perfonen li)rel; ende voorkomen.
In de zes eerfle verfgin wordt van God gefproken in den
derden perfoon, terwijl in het overige, van het 7de vers
tot liet einde, God zelve fprekende voorkomt, liet voorige bevestigende en verder uitbreidende.
„ Naar die twee onderfl heieen Sprekers kunnen wij
dit Hoofdduk gevoegzalm in twee voorname deelen onderfcheiden.
„ i. 1-let eerfle is dan begrepen van het iFte tot in
het 6rde vers, in welk gedeelte de Proplicet zelve tot de
Kerk fpreekt, doch zoo, dat hij zij, bij vooruirziuc. in
dien toekomenden tijd vërplaatfende, in zijn perioo'i de
eerfle en voornaamíie Dienaars van het 1\1 . T. verte,;e;enwoordigt en ípreL ende invoert. Men kan derhalven glit
eerl}e Deel aanmerken als eene aanfpraak aan de Kerk '-Qa
le _1
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legd in den mond der Apostelen; in den mond van diem
zelítden, welken in liet begin van 't voorige Capittel fprekende voorkwamen; zeggende: Wie heeft onze prediking
geloofd? De bLantwoordiug dezer vraag door de gelovige
Kerk, en de Godlijke bekragtiging van dezelve , was van
dien aard, dat derzelver klagte in Reie veranderde.
„ Wij vinden hier dan
ra. Eene belofte van eene alleraanmerkelijkfle
vrugthaarheid en uitbreiding der Perk, die zoo lang onvrugtbaar geweest was , en nu laatst zoo eenzaam en ver
gezeten had ; aangemerkt als eerie reden om daar--laten
over en vrolijk te zingen , en ook zig toe te bereiden,
ter aanvaarding en genieting van dat heil, door de plaatfe
harer teute wijd te tanken, in de drie eerste verfgin.
„ b. Deze belofte wordt haar verzekerd, en zij
tot vertrouwen op dezelve aangefpoord, met aflegging van
hare kleinwoedigheid , in welke de overweging harer lang
onttrekking der geestlijke-durigeonvtbah,d
huwlijksliefde van haren geestlijken Man, zelfs in 't midden
harer uitwendige tegenlieden en verdriet, haar gebragt had.
Deze hare treurigheden, met welke zij dus verre te worftelen had gehad, worden haar toegedaan; maar tefrèns
wordt zij verzekerd, dat dezelve, en niet die ook alle ver
voor iets dergelijks bij vervolg, thands verdwe--dervz
nen waren; uit aanmerking dat God haar Man was en
bleef, en dat voorfis betoonen zou; die God, die haar
Schepper en Verlosfer, en tellens de alvermogende Heer
der heir charen is ; van vs. 4 6.
„ 2. Het gene de Phopheet nu tot hier toe heeft
voorgetleld, dat wordt van God, die hierop zelve ftprekende voorkomt, nu bevestigd en nog verder uitgebreid in het
overige van dit Capittel, het gene we als het ede deel kun
-ne
aanmerken.
„ a. Het wordt, zeg ik, eerst van God bevestigd: van vers 7 tot ro.
^. Hij geeft haar toe, Hij had haar eenigfins
verlaten, hij was een weinig op haar vertoornd geweest;
zij had eenigen tijd die liefde, die gemeenzaamheid niet
God, als haren Man, zoo niet genoten als in voorige dagen; maar thands zou zy tot dezelve niet alleen wederom
toegelaten worden, maar zij zou die ook beflendig, onaf
-gebrokn,i
veel hoogex trap genieten, vs. 7, 8.
P. En hiervan verzekert God haar op het aller
hij beroept zich op het Verbond met Noach, door-ílerkft;
@enen plegtigen eed bevestigd; en hierbij vergelijkt hij zijn
Ver .
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Verbond, zijn geestlijk trouwverbond, in 't welk zij met
I-1em flond, en blijven zou; haar verzekerende, drat het
zelve niet alleen even onfeilbaar en beltendig zijn zou als
dat bezworen Verbond niet Noach, maar zelfs nog bellendiger; vaster en duurzamer zelfs dan het gebouw czer benedenwereld, vs. 9 , lo.
„ Zoo bevestigt God dan aan haar de opwekl.ing en
toezegging van zijne knegten, door den Propheet in liet
eerste deel van het Hoofdituk voorgelleld.
„ b. Maar we zeiden dat God dit niet alleen bevestigde, maar ook verder uitbreidde, door bijvoeging van
nog meerder beloften; en deze vinden we van vs. ii tot
het einde.
„ a. God toont haar in welk Benen aanzienlijken
fiand hij haar (lellen wilde; met wat luister en heerlijkheid
hij dezelve verfieren zou; vs. i1, i2.
„ p. Wat zorge hij zou dragen voor haar ge
iade vers.
-flacht;ine
En eindelijk, hoe Hij over haar zou waken,
ter harer bemoediging, verlosfing, en beveiliging; in de
vier laatfile verten, welke eindigen in eene plegtige verzegeling van alle de voornoemde beloften."

lVeêrlvidsch Staatsorkaan, befchousvd in Bene Leerreden over
Marcus ITl 35-- 41. benevens een flanliangzel over de
Oproeren , inzonderheid in het Olda.mabt. Door C. KuvPERS, Hoog!. der II. Godgel. en flcademieprediker op
de Hoge School te Groningen. Te Groningen, by P.
Doekema. In groot ociavo, 8o blariz.
Uit
it ene ophelderende verklaring der wondergefchiedenisgeboekt Marcus IV. 35-- 41 , toen Jezus Christus ,
met een woord fprekens , den opgekomen dorm deed ne
leid de Hoogleeraer Kuipers ettelyke hellingen-derlign,
af, die by betrekkelyk maekt tot de tegenwoordige omflandigheden van ons Vaderland. „ i. Gelijk de Heiland
zijre discipelen bracht in ornflandigheden, in welke, zon
hun fchuld, hen een doodsgevaar overviel, zoo brengt-tjer
de Voorzieniglieid niet zelden eene Natie, in welke zich
haare kerk bevindt, in Benen weg, op welken zij, zonder
haar fchuld, in groot gevaar geraakt. 2. Gelijk de Hei
noot der zijnen zich niet fcheen aan te-landfiep
trekken, zoo houdt zich ook God, met zijne hulp, wel
Qi
eens
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eens verborgen, en laat toe, dat het gevaar feeds hooger
klhnme. 3. Schoon Jezus fliep, het oog zijner Voorzie
waakte echter over de zijnen ,en even zoo handelt-nighed
de Voorzienigheid in zulke gevallen. 4. De discipelen ge.
bruikten alle middelen, welke hunne kunst aan de hand
gay, en zoo is liet ook onze plicht, in den orkaan, die
liet Schip van Staat beloopt, alles te doen, wat flrekken
kan om onzen ondergang te beletten. 5. Toen, tegen alle poogingen aan, het gevaar ten hoogllen toppe klom ,
zochten de Discipulen, door het gebed, redding bij Christus, en dit leid ons tot het bezef der nootzakelijkheid van
liet gebed in onzen algemeenen nood. 6. Gelijk de H.iland, toet, het gevaar op zijn hoogst was, zijne discipulen beveiligde, zo doet ook de Heere met de geenen, die
uit h:znne nooden tot hem roepen. En eindelijk 7. gelijk
de flaaf(che vrees en 't ongeloof door den Heere in de dis
moeten wij ons, in onze om -cipaenwrdbltf,zo
ook daar voor wachten." Zyn Hoo g-flandighe,
breid deze ílellingen beknoptlyk uit, niet een-erwad
ernftigen aendrang ter opmerkzaamheid , moedgeving' en
daedlyke plichtsbetrachting.
Voorgevallen oproerige bewegingen, inzonderheid in dat
gedeelte der Provincie , 't welk genaemd wordt het Olda,nbt , hebben den Hoogleeraer genoopt, om by deze
Leerreden nog een aenhangzel te voegen; in 't welke by
de inwoonders van het Otdambt, (waaronder by in zyne
jeugd het Predikampt bediend heeft,) tracht te onderrichten ; ten einde zodanige verkeerde denkbeelden, die aenleiding tot verregaande onlusten geven, uit hunlieder harte uit te rooien. Deze zyne aefnfpraek is wel byzonder gerigt tot de inwoonders van dat Gewest, maar dezelve is
tevens van dien aert ,dat ze in foortgelyke omtlandighcden
aen andere oorden van ons Vaderland te ílade kan komen.
Onkunde in 's Lands Regeringswyze en de ware
toedragt (ier zaken, ge[lyfd door ongegronde en kwaedaertige inhoezetwingen, is de voorname bronwel van alle zodanige onlusten; dit doet den Hoo leeraer hunne voorname
bedenkingen ilukswyze n-lgace , en hun op een zeer een
trant, naer hunne vatbaerheid gefcliil.t, onder 't-vondie
oog brengen, hoe ze in dit alles door hunne eigen onkundc mistasten • of dour anderen misleid worden. Lena han
natuur kan daer en elders met vracht aen--delwyzvani
getivend worden. Zie hier 's ' lans ílaetkundi e Belydenis.
„ Ik houde onze CoiiJlitrulie en Regering,,1orm voor de
bes-
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beste, fchoon in deezen, op de aarde, ook niets zonder geik ben een goed Patriot,
breeken weezen kan.
dat is, een liefhebber van mijn Vaderland.
Goed
Staats- en Stadhoudessgezincl: en in dit opzicht is dit mijne
Geloovsbelijdenis. „ De Staatera, als Plaarsverbeelers onzer
vrije Natie, zijn, in ieder Provincie, onze Soevereinen,
wien 't toekomt, overeenkomftig onze colli itutie, Wetten en beveelen te geeven. Zijne Hoogheid , on„ zen Eifiadhouder, komt het toe, dezelve uit te voeren, volgens zijne wijduitgeflrekte Amtsbetrekkingen.
„ --- Het Eerfe is onze Vrijheid,
het laa /le
en zoo 'er dan, tnsfchen de
„ is onze heiligheid.
wetgevende en uitvoerende macht, een ivederzijd/she be„ hoorlijke invloed is , zal daar door de Eendracht bevestigd zijn. Zoo lang nu de Staaten Siaciten zijn,
en de Stadhouder Stadliouder, is ons gemeenehest ge„ lukkig.
dan is de )vet, die onze wet is, Koalirag,
en wij zijn waarlijk vrij."

[Terhandelisi van den IIeidelbergrchen Catechismus, door
twee Godgeleerden. Zondag . IV tot XXIV Tweede
Deel. Te Utrecht, by S. de Waal en G. v. d. Brink
Jaiisz. 1785. In gr. oétuvo 41$ blade.
vereenkomilig met de aenkondigiug, by de afgifte der
0Verhandelinge
over den dertienden Zondag, waeruiede
liet eerlie Deel beflooten werd (t), gefchied de verdere
uitgave van dit Werk niet meer flukswyze, maer een aental van elf Verhandelingen maken het tweede Deel uit;
waerdoor het zelve zig dan uitilrekt tot aen den vyf- en
twintigften Zondag, om het derde Deel voorts aen te vangen met de Leer der Sacramenten. De onderwerpen, in
deze elf afdeelingen van den Catechismus voorgedragen ,
worden door onze Godgeleerden op ene foortgelyke wyze
als de voorigen ontvouwd en ter betrachtinge aengedrongen; weshalve dit Gefchrift by aenhoudendheid aen 't
beoogde doelwil blyve beantwoorden. Tot een fuel
hier van íirekken in dezen de volgende aenmerkingen onzer Godgeleerden, over de uitdrukking in de algemene
geloofsbelydenis, dat Jezus is nedergedaeld ter helle.
„ Dit Articul wordt met deze bewoordingen niet gevol () Zie Alg. Trad. Letteroef Vide D. bl. 408.
Q4
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vonden in de H. Schrift, zelfs ook niet in de alleroudfe
geloofsbelydenisfen. Daar men het eerst in vondt daar
wierd dan zyne begr',vino uitgelaten : doch eindelyk zyn
beide die articulen t'famengevoegt, gelyk wy het nu zien.
Daaruit befluiten wy, dat men te onderzoeken hebbe, niet
wat men eerst door dit ariicul verflaan heeft, snaar wat
neen nu allerbest daardoor verftaan konne ? In de H.
Schriften nu b^teekent deeze fpreekwys drie dingen. i.
In de eigesatlyke helle, de plaats der verdoemden, neder te
vaaren. Nu :n. i6: 33 (a). 2. In het graf neder te dalen,
begraven te woorden, Gen. 37: 3S. alwaar Vader JACOB zegt

„ Ik zal rotnv bedryvende tot mynen Zoon in het graf ne„ derde-zien." 3. In dit leeven 7ielfche angflen te ondergaan,
i Suva-. 2: 6. „ fly doet ter hellen nederdalen, en Hy doet
„ loeder opkomen." vergel. Ps. 88: 7. — De vraag is
welke van die drie beteekenisfen hier ter plaatfe gelden
moet (b)? — Wy antwoorden , Toehoorderen ; Niet de
ce"-

„ (a) Dat die fpreekwyze Num. 16: 33 eenvoudii dit beteekene, zal iemand, die met behoorlyke opmerking dien text
leest, niet oordeelen. Daar was v. 32 gezegt. „ En de aarde
opende haaren mond , en verfl9ndze ," (nATHAN en ns[nAM nam.)
NB. „ met hunne huizen, en alle menJchen, die KORAn toebe.
hoorden, en NB alle hunne haave." Daarop volgt dan v. 33.
„ en zy voeren neder, zy , en NB. alles seat hunne was, leevendig ter hellen , en de aarde. overdekte ze , en zy kwamen om
„ uit het midden der ,geineinte." Het is meer dan waarlChynlyk,
dat hier, zonder te oordeelen , dat zy naar Lichaam en Ziel te
(amen , of ook naar de Ziel alleen, in de plaats der verdoem
gekomen zyn, eeniglyk verhaald worde, dat zy leevendig-den
met alle hunne goederen door de aarde verzavo' zen zyn. Welke
de gevolgen daarvan voor liet Lichaam moesten zyn, kan een
ieder ligtelyk denken; voor de Ziele! - wy zwygen."
„ (b) Indien de voorgemelde optelling van beteekenisfen grondig en bondig is, dan moet de vraag z k ïyk hierop uitkomen. Dan verfcheiden Geleerde Mannen feilen vast, wat 'er
ook van die drie beteekenisfen zyn moose, dat de heerfcl:ende
beteekenis van die uitdrukking zy , In de plaats en in den iaat
Zy merken aan
van afgefeheidene zielen over te gaan.
dat JOOT)EN en HEIDENEN eene algenaeene onderaardrehe zeer
wyde plaats. welke geschikt is om de afgefcheidene zielen te
opa ;fb gen , 1lellen., de zielen zoo wel der kroonzen als der
Ged'oozen. hoewel verre van den anderen gercheiden , en in
tenon zeer verrchiilenden (laat. Zy beweeren dat die algemee-

1ar anle4plaats der ziek by d,' JOODS den naam draagt van
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cede, eerre nederdaling van Christus in de plaatfe der ver

om cle flueleren van liet 0. T. uit het voorbarg-doemn,
der helle te verlo.fen, gelyk de Papisten willen , of om aldaar over zyne vyan<len te zeegeprailen, gelyk de Lutherfen
feilen (c). Neen JESUS is noch naar het Lichaam, noch
SCHEOOL, en

9lld
by de Grieken val] HADES, en dat de H. SCHRIFT

deeze gevoelens slede volgt, waartoe men onder anderen bybrengt, Dent. 22: 22. J ob i i : 8. 17: 13. 30: 23. P. r6:
10. 89 : 49. 139: 8. Spr. 9: i8. 15 : 24. fez. 14: 9. 57 : 9.
Ezech. 32 : 18-32. Amos 9: 2. Matth. I1: 23. Luc. io:
15. 16: 19---3r. zelf ook Gei'. 37: 35• .Ía, zy haan fterk
daarop, dat deeze de zin van dit articul zy , Dat men Selyde,
dar, C,4ristns ge,'iorven zy , en vervo'gens hoe het niet zyn Lici„aa7n gegaan zy, Hy is BEGRAVEN, Cl] hoe met zyne Ziele, die
is NEDERGEDAALn TER HELLO, in eenen afgefcheidenen (iaat,
en in de algemeene vergaderplaats der afgefcheidene zielen overgegaan. Zv zeggen daarby dat dit articul, op het einde van de
vierde Eeuw, door het Concilie van Aquileia aangenoomen is ,
om tegen de APOLLINARISTEN te belyden , dat CHRISTUS wel
waarlyk Bene mezfchelyke ziel hadde, alzoo dezelve in de HA-

DES is nedergedaald by 's Lichaams dood. Zie KING Hist.
Symb. Apost. C. 4. en STARING Byb. Woordenb. op 't woord
HELLE. Wat ons aanhelangr, wy willen niet wvederfpreeken , dat onze fpreekwys zeggen koene, den overgang der
ziele in den fiaat en plaats der afgefclie'dene Geesten, volgends
den ftyl van J00DEN , c-GIEKEN , en Kerkelyke Oudvaders, ja ook
der H. Schriften. Wv neemen ook niet op ons, te wederleg
gen , dat men in de Oude Kerk dit articul aldus uitgelegt hebl;e;
maar wy zyn van oordeel , dat in onze NEDERLANDSCHE Kerk
deeze •verklaaring riet wei voege, I. om dat het in onze taal
geweldig vreemd luidt, te beiyden , dat CHRISTUS naar zyne
1

-

ziele in het Heemelsch Paradys, in den He^ine', tot zynen Trader
opgeklommen zy, (gelyk wy dat ge'.00ven,) mer die uitdrukking
Hy is NEDERGEDAALT TER HELLE. 2. om dit de
lydenis : „ de ziel van CHRISTUS is in eenen af.

eenvoudige be-

e_,Icheidenen f/ eat

„ en plaats geweest ", by ons droevig weinig te beduiden heeft,

en onder het woordeken GESTORVEN al mede begreepen wordt.
3. om dat de NEDERLANDSCHE Kerk niet het overneemen van.
den HEIDELr. Catechismus eerre gaiisch andere verklaaring antw.
44. aangenomen heeft."
„ (c) Dat de LUTI-IERANErr, althans folnnoizen hunner, wil
dit CHRISTUS als God en Mensch , niet Ziel en Lichaam -le,n,
op het eer(le ogenblik zyner Opftandinge, ter helle nedergedaalt zy, ten einde Hy zich daar vertoonen mogte als den ver
liet geweld der Lelie , en den gedachten Richter der-jlordevan
brc;oe:rzddai, heabe ik voor lanrre al gezien uit J. ROD. RODOLPH
0 ^
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saneer de Ziele, [noch ook naar beiaeii, volgens de Leere
van Gods Woord,] in de [Helllc geweest (d). – Ook
niet de tweede, zyne begraving. Neen! Die is klaar genoeg
vooraf vermeld in onze Belydeni.f , en behoefde voor de
tweede - meal zoo duister daarin niet herhaald te worden.
Dat zou de ydel-, ja loutere dwaasheid weezen. —
Maar myns bedunkens, (en daarmede (temt ook de Catechismus overeen,) geldt hier de derde beteekenis, van zyne

onteitfyseckelyke bencaar,tviheden, ftzerien, verfchrikkingen en
lie//c kwaalen, in welke IIy in zyn gaeafciie Lye/en, maar
inzonderheid nan liet kruis, gezonken was, dat is , met één
woord , zyn Ziels1j den. - Zeeker! deeze verklaaring
,

is overeenkomltig t. met den fpreekPtyl der H. Schriften ,
als waarin Zielsangfen met foortgelyyke benamingen wel
voorkomen, i Sam. a: 6. Ps. i8: 6.,, Banden der helle om-

„ ringden my, frikken des doods bejegenden my." Ps. 116:3.
„ De banden des doods hadden my ornvnngen, en de nog//en
„ der helle' hadden my getro/,fen : ik voedt benautivtheid en
,, droe,jenisfen." e. met de de natuur der zaak , dewyl de Hel
ook al voornamentlyk beflaat in zodanige zielen -fe/irca
j en. Luc. i6: 2g, a4, 25. Jez. 65: 14. S. met de vol -cne

onzer geloo,sbelydenisfe, in welke immers ook-komenhid
behoorde melding gemaakt te worden van 's Heilasnds 7ielslyden , het welk niet gefchiedt dan in deeze uitdrukking. ..,
met de orde, ter vgl die geheel natuurlyk van het L icha melyke tot het Geestclyke, van de ligre tot de zwaardere Lydingen overgaat. 5. eindelyk, met de waarheid der zaake, alzoo JESUS waarlyk zielsangfen geleeden heeft."
over deezen Zondag, naar laater heb ik befpeurt, dat de LUTHERscute Godgeleerde G. C. a. MOSCIIE eene plaatfelyke hellen vaart van
CHRISTUS geheel verlaat , waarover by zich verdeedigt, in de
Voorreede voor het 5de deel van zynen Bybelvriennd. 10
„ (d) De gewoone bewyzen onzer Godgeleerden r. dat crtnrsTUS by zyn dood naar het Licliaasn in het graf, naar de Ziel in
den Heelnel was , en dat Hy dus ier Helle niet vaaren korde.
2. Dat de Helle geen geschikte plaats voor den Zeegepraal was.
3. Dat dc H. Schrift daarvan niets gewaagt. 4. Dat die geen
voorbeeld kent enz. moeten dan met een oordeel des onder
tegen PAPISTEN en LUTHERANEN , aangevoert worden."-fcheids,
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Scheikundig Onderzoek van de roodde Bast vtzn Kina. Zoo
ook van die, welke voor deezen in gebruik geweest is , met
l)ygevoegde vergelykesiele flam;aerkingen , en korte Ilistorie van de Bast van KMa. Door tien Geheim -Ka«ci coTIiENtUS, Lerfie Lyfi7rIs vIn zyn Konings. IIZi'aj. van
Pswisfen, enz, enz. enz. Uit liet Hoogd. vcrtaaid, door
j. n. sAxit , JIJ. D. te Am/I. Te /Janflerdm^a , by P.
1 layman, 1784. Behalves het t7oorwerk,67 bi. ing)•. $vo,
-

flit gefchrift behelst een Scheikundig onderzoek, omtrent de Be[Ianddeelen van de lkoode Kina, in tegen
(ie gewoone, welke tot hier toe meest in-overCilnga
gebruik o eweest is.
De beroemde Coilaenius geeft ons vooraf een korte
fchets van de Natuurlyke Historie der Kina in het alge
als mede ten opzigte van deszelfs ondierí'chei.'.en-men,
foorten. Deeze Schets is zeer beknopt en zaakei} k , en
kan dienen , om hen , die niet zeer in de Natuurlyke 1 ijstone bedreeven zyn, een juist denkbeeld te geeven , van
de wyze , op welke deeze Bast ontdekt, en in gebruik
is ;geraakt. De Proefneemingen zelve, omtrent de
Befianddeelen der verfchillende foorten van deezen Bast,
kouden ons voor zeer naauwkeurig te zyn , en kunnen
ilrekken om ons de onderfcheiden evenredigheid der Beflanddeelen te leeren kennen.
Zo 'er ooit een Geneesmiddel geweest is, 't welk, zo
wel ten aanzien van deszelfs byzondere lotgevallen , als
ook, en wel voornaamentlyk, ten aanzien van deszelfs uit
aandacht der Geneeskundigen ver -muntedkrag,
zo is het met regt de Kina. Een middel,-dient,
aan welks ontdekking een onnoetnlyk getal ongelukkige
Lyders hunn,, herftelde gezondheid te danken , en het
welk, ondanks de tegenkanting van zommige vooringenomen Geneesheeren, zyne achting heeft ftaande gehouden,
en ook altoos, by vert}andigen, voor het beste, en alge
zal befchouwd worden.
-menutirf
Wy twyfelen dierhalven ook niet, of deeze Proefnee mingen, die eigentlyk aan de Rnode Kina den voorkeur
geeven, zullen tot nadere rafueuringen aanleiding geeven,
en op die wyze zal de heer Saxe, van tuien wy deeze
Nederduitfche Vertaaling bekomen , zyn pryswaardig
oogmerk bereikt hebben.
-
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Brieven over de voornaam/le onderwerpen der Natuurkunde

en TI'ysbegeerte. Door den Hoogleeraar L. EULErt, Lid
Van de Keizerlyke en Koninglyk e /kademien te Petersburg, Berlyn en Parys, &c. &c. Volgens de laat/i e
I-Ioogduitfche en Franfche uitgave vertaald. Eer/le Deel.
Te Leyden, by Murray en Pluygers ,1785.. Behalven den
inhoud; 431 bladz. in gr. ot avo.

e Hoogleeraar Euler, deeze Brieven fchryvende aan
D eene
Duitfche Princesfe, houdt zig in dezelven niet
Systematiíchen leertrant, maar behandelt deeze

aan een
of geene onderwerpen der Natuurkunde en Wysbegeerte,
naar maate hein de befchouwing van 't eene onderwerp
aanleiding geeft, om de gedagten op een ander te vestigen: 't welk hy egter indiervoege fchtkt, dat zyne Brieven, in drie Deelen vervat, eene volledige ontvouwing
van de Natuurkunde en Wysbegeerte behelzen.
By gelegenheid van een uitstel zyner onderwyzinge der
Princesté in de Meetkunde, vangt hy dit Deel aan , met
haar een denkbeeld te geeven van de grootheid, zo in
de kleinfile als in de grootCte uitgebreidheid. Hieraan verknopt zig de overweeging der fnelheid, als eene byzondere foort van grootheid , die voor vermeerdering en vermindering vatbaar is. Dit brengt hem tot het onderzoek van
het geluid en deszelfs fnelhcid; het welk hein voorts aanleiding geeft tot het verklaaren van de merkwaardigt}e byzonderheden, die liet Muzikaale, of Zang- en Speelkundige betreffen; welk Stuk hy befluit met het mededeelen
zvner gedagten , over het aangenaame van een fraai Muziek. Het verklaarec van 't geluid doet hem vervolgens
handelen over de Lugt, en wel inzonderheid, over derzelver ineendrukking, verdunning en veerkragt, mitsgaders over de zwaarte der Lugt; waarop dan eigenaartig
volgt, de befchouwing van den Dampkring, den Barome ter, het Windroer, de famenperfing van de Lugt in het
Beispoeder , benevens de uitwerkingen der hitte en koude ,
niet eene verklaaring van daartoe behoorende verfchynzelen. Zulks doet hen gereedlyk overgaan tot het ontvouwen der onderfcheiden tielzels over de Lichtftraalen; waaromtrent hy met anderen beweert, dat het licht niets anderr is, dan eene werking of fchudding veroorzaakt in de
deetrjes van den ether: en de nafpooring van dit onder•
werp leidt hem tot eene uitweiding over cie uitgebreidheid
der
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der Waereld , den aart der Zonne en derzelver ftraalen.
Na deeze uitweiding gaat by over tot het geeven van eenige ophelderingen wegens den aart van lichtgeevende lichaamen, en het onderfcheid tusfchen deeze en de- verlichte donkere lichaamen ; met eene ontvouwing van de wyze,
waarop donkere lichaamen voor ons zigtbaar worden; 't
welk hem dan verder doet handelen over den aart der koleuren, den doortogt der llraalen, de flraalbreeking, en
by die gelegenheid ook over het blaauw van den Hemel.
Op deeze hefchouwing laat by gepast volgen eerie verklaaring van de voornaamfte byzonderheden, die omtrent
de Gezigtkunde, in haare verfchillende takken, opmerking
vorderen, ífaande ook wel inzonderheid flil op het volmaakt en verwonderlyk famenflel van het Oog. De Gezigtkunde afgehandeld zynde, verledigt hy zig tot het
overweegen van de zwaarte en liet gewit der lichaamen,
met de werking hier van; waarmede dan voorts eerbonden
is de leer der zwaartekragt , en der onderlinge aantrekkinge
der lichaamen. Dit leidt hein tot eerie gezette verklaaring
van ons Waereldgebouw, niet nevensgaande aanmerkingen
over de kleine ongeregeldheden , welke men waarneemt in
de l,eweeging der Planeeten , door hunne onderíír+ e aantrekking veroorzaakt. Wel byzonder vestigt by wydt_rs liet
oog op de Ebbe en Vloed der Zee, en de verfchillende verklaaringen van dit verfchynzel , zynes oordeels , veroor-

zaakt door de aantrekkingskragt van de Maan. Hier aan

volgt natuurlyk een verflag van den twist onder de Wrsgeercn , wegens de oorzaak der algemeene Z vaarte'kragt :
en deeze twist geeft hem aanleiding) tot het n:ufpc^oren van
de natuur en liet weezen der lichaamen; derzelver uitgebreidheid, ondoordringbaarheid en beweegbaarheid, mits gaders de traagheid der lichaamen, het welk hem tevens
doet handelen over de kragten en vermogens. Ey die gele genheid laat hy zig vervolgens uit over de veranderingen,
die 'er in den Raat der lichaamen kunnen gebeuren, hegtende
daaraan eene wederlegging van het Wolfiaanfche -gevoelen
over de Monaden. Ter nadere ophelderinge van dit onderwerp , het veranderen van den Baat der lichaamen, voegt de
Hoogleeraar Eraler'er nog by, eene navorfching van den oor fprong en natuur der kragten, mitsgaders eerie ontvouwing
van het grondbeginzel van de kleinífe werking; en hefluit
voorts dit Deel met de beantwoording der Vraage, of 'er
nog andere foorten van krachten zyn? Deeze vraag beantwoordende met te beweeren , dat 'er niet trieer dan twee
oor-

5O

L. E ULER

oorfprongen zyn van alle de vermogens , die deeze veranderingen bewerken , te veeeten , de ondoordringbaarbeid der
licilaamen, en de werking der geesten; zo toont by ten
laat(te de ongerymdheid van de delling der Wolfka nen ,
die staande houden, dat, noch de eerfte noch de tweede
foort van vermogens hier plaats hebbende, alle veranderingen, die 'er in e licliaamen gelchieden, door hunne eigen
krachten veroorzaakt worden.
Naar deeze inrigting , Cie , gelyk men uit dit beloop
kan afneemen, badre gevalligheid heeft, behandeit de
Hoogleeraar de hier opgenoemde onderwerpen, riet zeer
weinig omílag , en licht de verlaaaring der verfchynze.len ,
met de onrvouwving der bewyzen voor 't gevoelen door
hem omhelsd ., in zodanig eene klaarheid ivoor, dat men zyne onderrigt;n gen met cie vereischte oplettendheid, gereedlyk kunne nagaan; 't welk deeze Brieven by uithek
nuttig maakt. Om 'er eerre proeve van mede te deelen, waar toe wy geen behulp van F'iguuren, welken hier
veelal te (lade komen, noodig hebben , zullen wy in deezen
haan blyven op des Hoogleeraars voorflelling van zyne gedachten , nopens de natuur en de voortteeling van het Licht.
Na eene beknopte ontvouwing der gevoelens van
Descartes en Newton deswegens, wordende liet eerfile als
volftrekt onbellaanbaar ter zyde gefield, en getoond, dat
het tweede aan veele onoverkomelyke zwaarigheden onder
verklaart by zig voor een ander hem aanneeme--worpenis,
lyker gevoelen. De Hoogleeraar (lelt, (i). dat de ruimtens tusfchen de hemelfche lichaamen vervuld zyn met eerre
fyne (lof: en (2). dat de ftraalen niet zyn eerie daadlyke
uitvloeijing van de lichtgeevende lichaamen, maar ontltaan
door eerre fchudding van de deeltjes dier fyne {toffe. Beide
deeze (tellingen breidt zyn Ed. aldus uit.
„ Deze fyne Sloffe, die alle de ruimtes der hemelen tusfchen de hemelfche lichaamen vervult, wordt Ether genoemd; zyne fynheid kan niet in twyffel getrokken worden.
Om 'er ons een denkbeeld van te maaken, hebben wy maar
op de lucht te letten , die, hier beneden een zeer fyne (loffe zynde , naar boven komende hoe langer hoe fyner wort ,
en zig, om zoo te ípreeken, geheel en al verliest, of zig
met den ether gaat vermengen. De ether is dan ook eene
vloeiuloffe , gelyk dc lucht, maar ongelykelyk veel fyner en
dunner, vermits wy weeten, dat de hemelfche lighaamen
daar vrylyk door heen loopen, zonder daar een gevoeligen
tegeneland te ontmoeten. De ether heeft, zonder twyffel,
ook
,
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ook veerkragt, waardoor by zig op allerley wyze poogt uit
te zetten, en te dringen in de ruimtens , die ledig zouden
kunnen zyn , invoegen dat , indien de ether door eei.ig
toeval uit eenige plaats gedreeven wiert, de ttabuurige ether
zig in een ogenblik daarin zoude horten , en deze plaats
wederom op nieuw daar mede zou gevuld worden. Uit
kragte van deze veerkragt, zoo hevint zig de ether niet alleen boven onzen dampkring, maar by dringt dien overal
door, dringt in de poriën van alle de li ;haaroen hier bene
loopt genoegzaam vry door die poriën. Indien-den,
men de lucht, door middel van de luchtpomp, uit een vat
pompt, moet men niet gelooven , dat 'er dan in dat vat een
ydel is; want de ether, gaande door cie poriën van het vat,
vervult het in een ogenblik; en wanneer mets een tamelyk
lange glazen pyp tiet kwik vult, en dat men die omkeert,
om een barometer te maaken, zo denkt men een leegte of
ydel te zien boven de kwik, alwaar geen lucht is, vermits
de lucht niet door het glas heen kan <aan; maar deze leegte, die niet dan maar in fchyn is, is zekcrlyk vervult niet
ether, die daar zonder moeite inkomt. Door dezen ether en
deze veerkragt is het, dat ik de eer zal hebben U. H.
de wonderhaarlyke verfchynzelen van de elcc`Iriciteit te
verklaaren. Het is zelvs zeer waarfchynlyk, dat de ether
een veel grooter veerkragt heeft dan de lucht , en dat 'er
zeer veele uitwerkfels in de natuur door deze kragt voort
worden. ik twyffel zelvs niet, of de zaamendru1,--gebrat
king van de lucht in het buspoeder is liet werk van de veeratztige kragt van den ether; en vermits wy by ond ervinding weeten , dat de lucht daarin byna duizendmaal
meer zaamgedrukt is dan gemeenlyk, en dat haan veerkragt in dien flaat zoo veelmaal grooter is, zoo moet de
veerkragt van den ether van dezelvde kragt zyn , en bygevolg duizendmaal grooter dan die van de gemeene
lucht. Wy zullen dan een genoegzaam klaar denkbeeld
van den ether krygen, wanneer men dien befchouwt als
eene vloeitlofle, diergelyke als de lucht, met dat onder
dat de ether onvergelykelyk veel fyncr, en veel-fcheid,
veerkragtiger is.
„ Dan [in een vroeger Brief] gezien hebbende, dat de
lucht door diezelfde hoedanigheden in Raat tvas , om ede
werkingen of fchuddingen der geluidgeeverde light amen te
ontfangen, en die op allerley wyze te verígreiden, liet geene de voortteeling van 't geluid maakt, zoo is het zeer natuurlyk, dat de ether ook in dezelfde oniflandigheden
fchud-
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fchuddingen kan ontfangen, en die op allerley wyze tot
op de groottte afpanden vervolgen. Vermits de fchuddingen in de lucht ons het geluid geeven , wat kunnen
ons dan de fchuddingen van den ether geeven? U. H.
zal het zonder twyffel gemakkel,yk raaden, nautenlyk het
licht of de Itraalen. Ht fchynt inderdaad zeer zeker, dat
liet licht ten opzigte van den ether is , het geen geluid is
ten opzigte van de lucht; en dat de lichtílraalen niets anders zyn dan de fchuddingen of drillingen door de lecht heen
gevoerd. Daar komt dan van de zon niets meer naar ons
toe , dan van een klok, waarvan het geluid in onze ooren
komt. Dit gevoelen ítelt geen gevaar voor, dat de zon,
door te lichten, het miafte of geringfte van haare zelvsítandigheid verliest, niet neer dan een klok door geluid te geeven. Het geen ik van de zon gezegd heb, snoet ook verflaan worden van alle lichtgeevende lighaamen, gelyk liet
vuur, een wasfe en een fmeerkaars enz. U, H. zal my tegenwerpen , dat deze aardfiche lichten maar al te klaar verteerd worden , en , zoo zy niet zonder ophouden onderhou
gevoed worden, dat hun licht welhaast uitgaat; dat-den
derhalven ook de zon zig moest verteeren, en dat de ver
een kok niet juist is. Maar men moet op--gelykinva
merken, dat die vu uren , hehalven hun fchynzel, nog rook
en een menigte uitwaasfemingen opgeeven , die men wel
moet onderfcheiden van de ítraalen van de zon. De rook
nu en de uitwaasfeeiingen veroorzaaken daar zekerlyk eene
magtige vermindering aan, 't welk men aan de ftraalen van het
licht niet moet toefchryven: indien men dezen de rook en
de uitwaafemingen konde beneemen , de hoedanigheid van
ichynen alleen zou geen verlies te weeg brengen. Men
kan de kwik door kunst lichtgeevende maalsen, gelyk U.
H. zig wel zal te binnen brengen gezien te hebben, zonder dat de kwik volftrektelyk iets van zyne zelvs(landigheid
verliest, het geene hewyst, dat het licht geen verlies toebrengt in de lichtgeevende lighaamen. Derhalven fchoon de
zon de gantfche waereld door haare 1}raalen verlicht, zoo
verliest zy niets van haare zelvsftandigheid, wordende haar
licht niet veroorzaakt, dan door eene zekere werking, of
door eene uittermaate leevendige fchudding in haare mindere deeltjes, die zig met den nabuurigen ether vergemeenfchappen, en die daar uit op allerlei wyze door den ether
tot op de grootfte- afftanden heen gevoerd worden , gelyk
een gefchudde klok haare werking aan de lucht mededeelt.
Hoe meer men deze gelykenis tusfchen de geluidgeevende
en
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en lichtgeevende lighaamen opmerkt, hoe meer geiykforInigheid en overeenllemuling men met de oudervinding
vint; in plaats dat, hoe meer men het gevoelen van de
uitvloeijin-, op de verfchynfelen wil toepasten, hoe meer
het floot.
„ Wat wyders aanbelangt de voortteeling van het licht
door den ether, deze gefchiet op eene diergelyke wyze
als die van het geluid door de lucht; en , gelyk tle fchudding, veroorzaakt in de deeltjes van de lucht, het geluid uitmaakt, zoo maakt de fchudding der deeltjes van
den ether het licht en de firaalen van het licht uit; invoegen dat het licht- niets anders is dan cease werking of
fchudding veroorzaakt in de deeltjes van den curer, die zig
overal bevinden, ter oorzaake van de uitermaate fynheid,
waarmede die alle de lighaamen doordringt. Deeze lighaamen egter maatigen op verfcheiden manieren de fIraalen, door de voortteeling der fchuddingen door te laatera
of tegen te houden; waarvan ik in het vervolg breedvoeriger zal fpreeken. Voor het tegenwoordige bepaal ik my
by de voortteeling der flraalen in den ether zelvs, die de
onmeetelyke ruimtens tusfchen de zon en ons , en in het
algemeen tusfchen alle de henielfche lighaamen vervult.
Daar is het dat de voortteeling geheel en al vry gefchiet
De groote zaak, die zig hier aan ons verftand opdoet, is
de wonderlyke fnelheid der licht(lraalen , die omtrent
900,000 maal fneller zyn , dan de fneiheid van het geluid,
die in elke fecunde tyds een weg van ioeo voeten. doorloopt (*). Deze wonderlyke fuelheid zonde reeds ge.
voeg zyn , om het gevoelen van de uitvloeijing om ver te
flooten; maar die is in deze een natuurlyk gevolg van
onze grondbeginfelen , gelyk U. 1 1 . met een volkomen genoegen, zoo als ik hoope, zien zal. Het zyn dezelvde
grondmensch,
die
redelyk
voortgaat,
doorloopt
een
weg
Een
[( t )
van ongeveer 300 voeten in ééne minute , of van i S000 voeten, (dat is 1500 Rhynlandlèhe roeden,) in één uur: de
fne!heid van het geluid is 200 naaal fiicller, doorloopende 6ccco
voeten in ééne minute , of 3600.000 in een uur; en die van
liet licht is dan nog goo,coo maal fneller , doorloopende ii c,)r
fectinde eene ruimte van goo millioenen voeten, of 37.;oo,
Duitfche mylen van ig in een graad, hebbende ieder de len-_
te van ongeveer 24000 voeten. Men gebruikt in dit geval,
gemakshalve , ronde geralen ; nadien 'er de uiterfte naautrkeuri,'heid niet vereischt we dt.
ii
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grondbeginfels, waarop de voortteeling van het geluid
door de lucht gegrond is, welke voortteeling van den cenen kant afhangt , van de ineengedrongenheid van de
lucht, en van den anderen kant van derzelver veerkragt.
Deze afhangkelykheid nu geeft ons te kennen, dat, indien de ineengedrongenheid van de lucht verminderde,
het geluid ichielyker by ons zou komen, en zoo de veerkragt van de lucht vermeerderde, zoo zou het zelfde daar
door gebeuren. Indien dan de ineengedrongenheid van de
lucht te gelyker tyd minder, en derzelver veerkragt grooter wiert, zoo zou 'er een dubbele reden zyn, waarom
de fnelheid vats het geluid vermeerderen zou. Begrypen
wy dan dat de ineengedrongenheid der lucht verminderd
wiert, dat die gelyk viert aan de ineengedrongenheid van
den ether, en dat de veerkragt van de lucht vermeerderd
wiert, in zoo ver dat die ook gelyk wiert aan de veerkragt van den ether, zoo zouden wy ons niet moeten
verwonderen , dat de fnelheid van liet geluid verlcheide
duizende maalen grooter \v iert, dan die inderdaad nu is.
Want U. H. zal zig wel te binnen brengen, dat, ingevolge de eerfle denkbeelden , welke wy ons van den ether
gemaakt hebben, deeze floífe noodzaaklyk onvergelyklyk
minder ineengedrongen of fyner, en onvergelyklyk meer
veerkragtig moet zyn, dan de lucht; deze twee hoedanig
dan brengen gelyklyk het een en ander toe, om de-hedn
fnelheid der fchtiddingen te verhaasten. Naa deze uitleg
moet de vreefelylce fnelheid van het licht daardoor-gine
niets aanfftootende hebben , maar die is eerder volmaakt
overeenitemmende met onze grondbeginfels; en de gelykheid tusfchen het licht en het geluid is, ten dien opzigte, zoo wel bepaald, dat wy ftoutmoedig kunnen flaande
houden, dat, zoo de lucht zoo fyn en zo elasticq wier[
als de ether, de fnelheid van het geluid ook zoo fuel zou
worden , als die van het licht. De fynheid van den ether en deszelvs wonderbaare veerkragt zal dan de rede
izyn, die wy zullen geeven van, dat het licht zig met
eerre zoo vreefelyke fnelheid beweegt: en dat, voor zoo
verre de ether denzelfden trap van fynheid en veerkragt
behoud, dat zclvde licht met denzelvden graad van fiuelheid moet doorgaan. Men kan dan niet twyfFelen, of de
ether heeft in de gantfche uitgellrektheid van het heelal
dezelvde fynheid en dezelvde veerkragt; want zoo de ether op tie eene plaats elastiquer was dan op ecne andere,
zoo zou die, met zig meer uit te zetten, daartoe genee-
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gen zyn, tot dat het evenwigt geheel en al betiteld ware.
Dc firaalen van de ulerren beweegen zig dan ook zoo foci
als die van de zon; en vermits de leerren veel verder
van ons af zyn, dan de zon, zoo moet 'er meer tyd voor
eer die firaalen tot ons komen. Hoe vreefs.lyk-bygan,
ver de afftand van de zon ons toefchynt, welker firaalen
egter in 8 minuten tyds tot ons komen, zoo is de vaste
fier, die digtst by ons is, egter meer dan 400,ec0 maal
verder dan de zon: een lichtilraal , die van deze fier afgaat, zal dan moeten befteeden een tyd van 400,000
maal 3 minuten , eer die tot ons zal komen, het geene
53333 uuren of aa dagen, of ten naasten by 6 jaaren
uitmaakt. Daar zyn dan 6 jaaren verloopen, dat de ftraalen, zelvs van cie allerhelderite vaste fier, die waarfchynlyk het digtf}e by is, welke firaalen in het Bezigt van U.
H. komen , om de fier daarin af te beelden, daar van
daan zyn gegaan, en een zoo langen tyd hebben hefleed,
om tot ons te komen. En, indien het God behaagde tegenwoordig een nieuwe vaste fier op dcnzelfden aff}and
te fcheppen , zouden wy die niet zien dan 6 jaaren daarmaa, vermits derzelver firaalen niet eerder tot ons zouden
kunnen komen. En indien de flerren in het begin van
de waereld te gelyker tyd met Adam gefchapen zyn ge
zal by de allerdigtfle niet dan ten einde-worden,z
van 6 jaaren , en de verder , f elcl ene, naar rato van tyd ,
hebben kunnen zien , en ontdekken. Derhalven , indien
God ten zelven tyd de Herren had geleizepen, die nog
duizendmaal verder zyn , zoo zouden wy die nu nog niet
zien, hoe helder die ook mogten zyn , vermits 'er nog
geen 6000 jaaren verloopen zyn, dat de waereid gefchapen is geworden. De eerde prediker van het hof van
Brunswyk, de Heer jerufalem , heeft zig van deze gedagten volmaaktlyk wel bediend in een van zyn preekes, al.
waar men de volgende plaats vint.
„ Voert uwe gedagten op van deeze aarde, welke gy bewoont, naar alle de lichummen der waereld, die boven u
zyn; doorloopt de ruimte, die 'er is van de veraf elegeuJle,
welke u,ve pogen kunnen ontdekken , tot die, Waarvan het
licht, va,i het begin van hunne fchepping tyf, tot mi toe,
misfchien nod niet tot ons gekomen is. De onznetclr liet?
van Gods koningryk laat deze afbeelding toe. Predikatie
over den hemel en de eeuwige gelukzaligheid.
„Ik ben wel verzekerd, dat U. H. van deze plaats meer
R2
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gcftigt zal zyn, dan de gantfche toehoorende vergadering
van den heer Jeruzalem , waarvoor deze verheeven gedagtell onbegrypelyk zullen geweest zyn.

Tr (ereel der fl yemeene Gefcltiedenitfe ven de Vereenigde
1^recle7>r^tde,a; gevolg d nnar 't T;anscli van den Heer
A. :t. C E R i s i eu<. Zevende Deel. Tweede Stui. Te
Utrecht, by B. Wild, in groot ocircvo, t8o bladz.
ranneer wy onzen Leezeren berigten, dat dit Tweede
Stuc. des Zevenden Deels van 't opgemelde Werk,
in oonderf hieide Tydperken, voor oogera (telt, de Volks opti:hudaigen en de daar op volgende verheffing van WiLLE:M vEN 111 tot Stadhouder — den Moord der Broederen DE Wil T en de Verandering der Regeeringen — het
gevaar van Holland in den Oorlog niet Engeland en
lrcankrvk, als trede de krygsbedryven der FranJchen, die
het op den rand des ondergangs bragten, — de weder vereeniging der door Frankryk overwonnen Gewesten met
de overigen gepaard met de vermeerdering van het Stahonderlyk Gezag, — den Vrede niet Engek nd, X19' r,Jier en Keulen — den verderen Oorlog met Frr iieryk ea
Z^veeden — en eindelyk de Vredes - onderhandelingen en
den Vrede te Nieutrmegena — wanneer wy, zeg ik , dit
onzen Leezeren berigten, zullen zy, die de voorgaande
Deden geleezen hebben , een ruim en ryklyk onthaal ver
wagten van Gebeurtenisfen hier te lande voorgevallen, die,
in onze Jaarboeken, oenige zwarte, laat ik liever zeggen,
bloedige bladeren vullen. Gebenrtenisfen , die, daar de tyd
veele dingen , toen verdonkerd , aan 't licht gebragt , en cene zamenknooping van ongeregtigheden ontdekt heeft,
niet erne grootere maate van vrymoedigheid en ítoutcr
hand dan wel voorheen in dit Tafereel gefchetst worden.
Ten voorheelde van dit zeggen, zouden my kunnen uit fchryven 't geen ie \Vedervereeniging der Zeven Geireste?:
en de vergrooting van het Studhousderlvi: gezag betreft;
hier, met egte Bewysftukken, afgemaald als der onwettige
bedryven van Dvin l flcly en Heerschzugt; doch wy moeten, om de uitvoerigheid, den Leezer tot het Werk zei ve wyzeu : even zo Raat het met andere Gefchiedkundige
byzonderheden , die in den zanienhang moeten aangegaan
worden. Eerre verzagtende Pen mogt ten aanzien van zekere Gebeurtenisfeii fchryven, zornrmaigen twyfelden of de
Al-
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Algemeene Startten zulk een uitgeftrekt regt hadden : en
'er koeltjes , als alles oplosfende , byvoegen; doch iaen
ver/landt het anders in den flange. De Gcfchiedkundige
Naarheid verzagt en verbloemt Beene Verkeerdheden.
't Zal onzen Tlader•lanc,12 lien Lettcroefcninagcsa voegen
drie Characherbeelden, welke ons byzonder in 't oog liepen , uit het tegenwoordig Stuk over te noemen. De
Charaderbeelden van drie íllawnen, den Vaderlende zo
verdienstlyk; te wèeten die van de ongelukkig en fcbandelyk omgebragte Gebroeders DE WITT, en van hunnen
voor het Vaderland gefneuvelden Vriend DE KUITER.
„ Een vlug en vroeg ontwikkeld Vertand, een juist
Oordeel, gepaard met eene ongemeetle Schranderheid in
het uitvor%hen van geheimen, en groote Ervaarenis in
Staats- en Regeeringszaaken deeden JOAN DE WITT langen
tyd aanzien als 't Orakel der Hooge Staatsvergaderingen.
Het verworven vertrouwen gaf hem het beleid der gewig tig(le buiten- en binnelandfche handelingen in Banden.
Alle papieren van aasbelang werden door hem ontworpen.
Geiyk by Briefwisfeling hieidt met de Gezanten van den
Staat aan alle Hoven, zo verkeerde hy dagelyks met de
uitheemiche Gezanten herwaards afgevaardigd. — Nauw
Baat van 's Lands Geldmiddelen :-letndwasbyop
zyne fchranderheid hadt ze in zulk een orde gebragt, dat
de Staaten, paa dat by zyn Ampt halt nedergeïzgd , op hem
begeerden , dat by hun een fchets daarvan zou opleveren.
Bekend was zyn Zakboekje , voorzien met 'Tafels, waaruit
by aanwees, op wat grond en wyze men den Staat aan
Geld kon helpen, in geval van noodzaaklykbeid.
Zommigen hebben geoordeeld dat by de Rekenkunde te
veel op de Staatkunde toepaste, te dikwyls uit der Vorften
belang redcnkavelde, en te ligt veronderftieldè, dat zy daarvolgens te werk gingen. Dit is zeker zyn zwak geweest;
doch zy, die fchryven, dat hy geen kennis hadt van den
Staat en de belangen der vreemde Mogenhe den , moeten zyne Brieven niet geleezen hebben. TEMPLE, die
hem wel kende, getuigt, dat by daarin boven allen uithak.
't Is geheel iets anders, van eene zaak onkundig te zvn,
en geheel iets anders , door een grondbeginzel , dat in zichzelven goed is , een mistlag te begaan. Dit was, ongetwyfeld, zyn geval.
Veelen wraaken in deezen Staatsman, dat hy ook de rol van Held wilde fpeelen , wanneer
by zich, in den jongden Oorlog niet Greet Brittanjc, op
's Lands Vloot begaf. Zy fchryven liet aan loutere vèrRd
waand-
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waandheid toe; maar misfehien is het alleen veroorzaakt
door het vooruitzigt om zyn toen waggelend gezag door
een gelukkigen Zeellag onder zyn beleid, te herflellen.
Dat by niet ongefchikt was, om den Lande zo wel ter
Zee als in den l.:aad dienst te doen, wyst het in Zee
brengen der Vloote, tegen het gevoelen der Lootzen, uit.
Ondanks zyn afkeer van uiterlyke praal en nederige leevenswyze, kleeft hem het verwyt van trotsheid en
heerschzugt aan: deezen, zegt men, bewoogen hem om
de gewigtig[le zaaken geheim te houden, en genoegzaam
alleen af te doen. Dan, dewyl zyne gemeenzaamheid,
anderzins betoond, en zyn overig gedrag geene bewyzen
van die zielsgebreken opleveren, zal men veiliger aan andere oorzaaken, uit de tydsgetleltenis natuurlyk voortvloeijende, die handelwyze toefchryven.
„ Duidt men het euvel, dat hy, door den invloed,
welken hy maakte te hebben in de Regeeringen der Steden, ze allengskens niet lieden van zynen aanhang vervulde, neen zou het zeker dwaasheid noemen, indien hy,
kundig van de twee Partyen in liet Vaderland, geene zorge gedraagen hadt om de zyne de meerderheid te doen
kregen, ten beste van den Lande. Aan deeze zugt moet,
voor ecu gedeelte , ook worden toegefchreeven , dat by
zo dikwyls , tot misnoegen van perfoonen , die anders agting voor hem hadden, de aanzienlyk(le en voordeeli;glte
Ampten zynen Bloedverwanten en Vrienden toefchikte.
Dit was, ten hoogt en genomen , een verfchounlyk zwak ;
althans veel verfchoonlyker, dan dat hy zichzelven met
's Lands Geld verrykte, 't geen hem wel naagegeeven,
doch waar van het tegendeel beweezen is. Fly bleef alroos den Vaderlande getrouw, wat ook lastermonden en
pennen verdicht hebben , om zynen goeden naam te bezwalken : en nooit heeft men ontdekt dat hy zich door
vreemde Mogenheden liet omkoopen, ten nadeele van den
Staat. --- Sterk was de proef, welke zyn Character
ten deezen aanziene doorftondt; zo listig als onverwagt
uit den huize gelokt, en niets minder dan zulk een kort
aanftaanden dood voorziende, was 'er de fchoonfle geleen!heid om in zyne Papieren iets te ontdekken. Deezen
werden, terftond naa zynen dood, tot zyne byzondere
Brieven toe, door de Staaten in beflag genomen , ten
feh rpilen door en door onderzogt, zonder iets in dezelve
te ontdekken, 't welk zyner gedagtenisfe tot oneer uirekre.
Lén der Gemagtigdeu tot dit onderzoek gevraagd : lVat
by
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by in de Papieren van DE WITT gevonden hadt ? ant-

woordde. Wat zouden wy ge ysndcn hebben ? Niets dan
Eerlykbeid. Zo zegepraalt de Deugd als hy beproefd
wordt.
„ Gebreken hadt by , en zyn hoofdgebrek was Onverzettelykheid. Men moge deeze onder den fchoonen naam
van Grootheid van Ziel bewimpelen , niemand kan lochenen, dat deeze hem aanzette, om al zyn gezag te gebruiken, om den Prins van Oranje, zo veel hem mogelyk
ware, buiten 't bewind te houden, en dit door te dringen
tegen het gevoelen van alle de Gewesten en van verfchei
de voornaams Leden van Holland, die niet dulden kon
dat iemand, hun in rang en geboorte gelyk, zich-den,
den klem der Regeeringe aanmaatigde. Dit vasthouden
aan een ééns gevormd plan , en , met verloop van 't gety, de baaken niet te verzetten , veroorzaakte gewis vee le der rampen , die, in den laatfren tyd zyns Staatsbeftuurs, liet Land troffen. Dit bragt hem in den haat der
zulken, die, door 's Prinfen verheffing , 't belang van den
Staat of hunne eigene grootheid zogten. Dit, eindelyk,
maakte hem verdagt van Ontrouw en Landverraadery by
het onverfTandig Gemeen, 't welk, door Lieden van aan
opgehitst, en aan blinde woede geen paal (lellende,-zien
hem een lot deedett overkomen, 't geen van alien, als
wreed en ontmenscht, moet gewraakt worden. Juist, ja
zeer juist was het oordeel yan ICE RUITER, toen hy den
Broedermoord, met de uiterfte ontfteltenis en droefheid,
aan boord vernam; de billykheid fprak uit zynen mond.
Dat die Heeren zo om hals gebragt zyn is droevig om te booren. Zyrz ze jclzuldig, gelyk men roept, aan verraad, of
aan 't omkoopen van een Barbier, om zyne hoogheid te doen
vermoorden, clan moest men ze door wettige Regters hebben
ter dood vernveezen; dat zou tot luister en ecre van den
Staat en 't Regt hebben ge/trekt; maar nu zyn ze door het
rauzende Volk vermoord. God betiraare ons lieve Vaderland
voor zodanigen meerder oproer en oploop (*).
„ CORNELIS DE WFTT, 1Choon een Man van Verdienen,
kon in verftand, bekwaamheid en Staatkunde by zynen Jongen Broeder niet Naalen, en bewoog zich, als Burgemeester zyner Vaderlyke Stad, Afgevaardigde ter Staatsv_raaderinge van Holland, Ruwaard van Putten , Baljuw van Bei jerland en Curator der FIoogefchool te Leyden, in een enger
(*) BRANDT, Loeven van de Ruiter, bl. 734.
R4

26o

NEDERLANDSCUE GESCHIEDENNISSEN

ger kring van Staatszaaken. Zyn moedige en dappere aart
als ook zyne Krygskunde , deedt de Staaten , toen zy het
noodig oordeelden hartige Mannen, van kennis en beleid,
uit de Hooge Regeering af te vaardigen, om op Zee het
bewind als Gemagtigden te voeren , liet oog op den Ruwaard werpen, die alleen , terwyl cie benoemden uit andere Gewesten zich onttrokken, deezen wel aanzienlyken,
maar hoogstgewigtigen post op zich nam, en meermaalen
met vel lof bekleedde. Hy beantwoordde ten vollen
aan de van hein opgevatte verwagting. Zyn beleid, zyne
aanfpraaken, en zyn íhydhaftig voorbeeld werden door
DE RUITER, een bevoegde Regter in dat Stuk, en aan
wiens boord by zich meest onthieldt , hoogst gepreezen.
Die Vaderlandlievende Helden leefden in de vertrouwdtle
Vriendfehap , vergezelden elkander in de hachlykfte onder
ontvingen foortgclyke eerbetooningen voor-nemig,
hunne betoonde dapperheid. Het bovenaangehaalde getuigenis des Vlootvoogds helt zyne naagedagtenis fchootvry tegen de pylen , door den Laster op hem , als een
Lafhartigen Verraader des Vaderlands, gefchooten. Eene
hofwolk, door opgeruide drift verwekt, mogt , voor Bene
korte wyl , zynen wettig behaalden roem verdonkeren ;
doch deeze is opgeklaard , en de Naakomelingfchap eert
nog zyne verdichtten. 1-leeft men zyne Beeldtenis op het
Stadhuis te Dordrecht met het welvoegend bycieraad des
Tnchts na Chactam verfcheurd en mishandeld, thans beklaagt men 't verlies , en 't zou in onze dagen, flaande
den Oorlog met Engeland, by den Vaderlandschgezindeii
een voorwerp van eerbiedenis, en een prikkel tot Helden
geweest zyn (*)."
-daen,
De hoofdtrekken van DE RUITER'S Chara ler by één
verzameld, worden ons met deeze woorden voorgefleid.
--- Ds aurrER, door de Natuur tot een Krygsman gefchaapen, en van Lichaamsgefbilte tot zwaaren ar
f crk , vlug en wakker. Zyne vermo--beidgfchkt,was
gens waren ongemeen; by was fcherp van Bezigt, glad ter
al, zeeg opmerk-aam, bffaauty van bevatting, en byzonder
g elukkig van geheugen. Zulk eerie gunflige bedeeling der
Natuur mogt een ander misbruiken , ui RUITER fcheen
daar
y) Ten bewyze daar van f}rekt het Plan eener Kunstplaat,
dien Tocht verbeeldende , ter intekening aangeboden. Wat
'er van geworden is , hebben Wy tot nog niet kinnen ver_
neemen.
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daar mede niet verrykt , dan om, in allerlei betrekkingen,
zyn Vaderland alleen de voordeelen daar van te doen genieren. Als Zeeheld en Vlootvloogd was hy, crvaaren,
dapper, onverzaagd, bedaard van geest in 't midden der
gevaaren, en doorkneed zo wel in Krygskunde als in Zeemanfcbap. Hy was voorzigtig fiandvasiig, zorgvuldig,
yverig en onvermoeid. By deeze groote voortreflykhetd
van den Zeeheld , bleef hy niettemin altoos de beste en
svelmeenendfic Burger, die alles verrifltte, enkel uit groot
ge Vaderlandsliefde. Hy was, gehoorzame aan zyne-moedi
Meesters, trouwhartig voor zyne L'ricnden,áu?z/iza ver
edelmoedig in alle veurigtin eri; en , wat de toe--dienf,
ftand van 's Lands zaaken niet weinig vorderde , de Belangloosheid zelve. Dan nog uitmuntender waren in hein
deeze grootiUChe [-lelden- en Burgerdeugden , om haare
zagtaartige gezellinnen , om zyne Menschlievenheid, T"redelievenheid, Nederigheid, Heusci beid, Langmoedtglzeid,
Gemaatigdheid , en fnbeioogeniieid , alle rustende op , en
voortvloeijende uit , zyne voorbeeldige en ongenieene
Godsvrugt (*)."
Veele pennen zyn f'omp gefchreeven, in 't vermelden
van den tof diens Zeehelds; doch hy blyft onvolpreezen.
Zyn Heldenbedryf in den Oorlog tegen Engeland , en
byzonder zyn Tocht na Chattam, is onlangs een gedenkzuil opgerigt , door A. LOOSJES, Pz. die dit deel, van 't
Leeven des Vlootvoogds , in Tien Boeken, dichtcrlyk ,
afmaalt ; en tellens den welverdiendcn roem toezwaait
aan JOAN en CORNELIS DE WITT, in die Zee- en Krygstochten , 's Helds Lot- en Deelgenooten. \Vy hebben
dit Dichtftuk reeds aangekondigd (t); doch vern.lden
bet, ter gelegenheid , dat wy de Charaers van dit Va
derlandsch Drietal, overnamen, nogmaals.
,

(*) De Admiraal M. A. DE RUITER gefehetst in eene Redenvoering , uitgefprooken in het Genootfchap : Concordia &
Libertate, 1731.
(;) Zie boven, bl.
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illengelu erk17IIdc Strikje. Tendimus ad Ca:lestem Patriam.
Te Utrecht, by de \Ved. J. van Schoonhoven,
In ot vo, i i8 bladz.
,

Stukje zyn vervat twee Verhandelingen ,die beiden
J inii dit
haare hort zeer wel uitgevoerd zyn. De eerde heeft
tot een onderwerp, dc hr yheid in den Burgerhaat, byzonder in Nederland.
Na de Vryheid , derzelver handhaaving en befcherming
ten ernttigile aan ;epreezen te hebben , verledigt zich de
Opbeller deezer Verhandelinge, tot eene gezette ontvouwing van den wanren aart der Vryhcid, als zynde „ die
„ haat van vre ,ie tusichen allen , waarin elk gerust be„ zit , waarin elk ongehoord geniet , waarin elk veilig
doet, alles wat het zyne, alles wat zyn rept, is, alles
„ wat reele en billyt.hei,1 hem toekennen en vergunnen ;
terwyl hy niemands geweld of overmagt behoeft te vreezen , en ook, van zynen kant, door 't uitoeffenen zyner
„ veyheid , nimmer die van anderen krenkt.'' De
veyheid is des geene lesbandigheid , ook niet in den slaat
der Natuurti, ja zelfs niet voor een Mensch, die alleen in
de \Vacreld mogte loeven, en dus nog veel minder in eene Burgermaatfchappy. Deeze moet, zal zy Rand houden,
eene geregelde , eene aan onderhoorigheid en beftier onderworpene maatfchappy zyn; om aller, tegen de uitfpoorigheid van elk, en elk , tegen de uitfpoorigheid van allen ,
te heithermen. Zulks vereischt, gelyk onze Schryververder doet zien , eene bykomende, bepaalende en uitvoeren
één of nicer perfoonen of lichaamen geves--dem,igtn
tigd; en dit leidt hem ter overweeginge van de verfchillende regeeringsvormen , waaronder de Vryheid , buiten die
van den eigendunkelyken Alleenheerfcher , bewaard kan
worden , met aanwyzing hoe dezelve kan plaats hebben.
En dit heef , zegt hy, wel byzonder in Nederland , plaats;
„ wanneer, de magten onzes ílaatsge[tels elkanderen , in
een gelukkig everovigt, houdende , noch Democrat//c/ic
Voiksgeieiae,•s , noch Ari/ocrl?tif•lae Regenten, noch Jib„ nnr clerde StaaUzonders, hunne mederegenten en medeba- r„ gors , onder 't juk doen knielen." Hierop toont
hy, hoe noodzaaldyk het voor ons Gemeenebest zy, dat
deeze drie magten in evenwigt haan; en 't 'er bovenal op
aanko!ue, „ om deeze drie gewigten wel te evenreedigen
-
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„ en wel te plaatfen; zoo dat geen van drieën de twee
anderen faa!ngevoegd, op den Guur, koene overweegen."
Ter bereikinge hiervan is onze Staatsgefteltenis, zyns-oordeels, uiti'eekend wel gefchikt ; en dezelve behoort niet
veranderd, maar, in zo verre 't noodig is , en gefchiedeii
kan , herteld , volmaakt en voltooid te worden. Daar toe
moeten wy, zegt hy, „ eerst veeeten, welke aebreeken
„ ligtst, in ons t aatsge(tel, kunnen influipen; tot welken
„ derzelven ieder der drie magten, in ons ilaatsgel'cel , ver„ eenigd, gemaklykst overflaan kan; en naar welke grond„ beginzelen elk deezer drie magten , tot voorkoming daarvan, moet worden ingerigt." Ter nadere ontvouwinge
hiervan, toont by, van elk in 't byzonder, tot welke nitert'en en gebreken zy meest overhellen , en hoedanige na
gevolgen daaruit outliaan. „ Om deczen nu voor-delig
„ te komen, vervolgt hy, om 'er de Regenten, 't Volk,
„ den Stadhouder, zoo veel doenlyk, tegen te bewaaren,
moet men noch 't gezag der eerften, noch den invloed
„ des tweeden, noch de raagt van der). derden , te veel
„ vergrooten, of ook te veel befnoeijen. Een volk, zon
invloed, is naby de flaverny. Regenten zonder ge--„der
„ zag en een Stadhouder zonder raagt, zyn nutloozc lasten voor 't Gemeenebest, die, aan 't oogmerk hunner
„ infrelling , niet meer kunnende beantwoorden , dooie
„ kragten, belemmerende gewigten, in 't werktuig van
„ Staat, worden. Terwyl ook alles, wat men aan de eene deezer drie magten te veel ontneemt, ons, van wee„ ;;ens de overige twee, aan die zelfde gevaaren bloot„ ftelt, waar teegen men zig, van weegens de eertke, dek„ ken wil. 1)e welgefteldheid van 't Gemeenebest, de
„ beveiliging der Vryheid, de bevordering van 's lands
„ bloei, de verzeekering van 't geluk der ingezeetenen,
„ kunnen dus alleen te weeg gebragt worden , door de
„ drie magten zodanig onder elkanderen te reegelen, te
„ evenreedigen en te vermengen, dat elk juist dat geene
„ hebbe, 't welk zy hebben moet; maar geenzins door
eerie van drieën geheel te fnuiken, of ook aan eene van
„ drieën een beflisfend overwigt te geeven. Het juiste
„ wit hier te treffen, is moeilyk." Onze Schryver,
wel begrypende dat dit van te veel omfIag voor zyne Ver
bepaalt zich hier tot het voordraagen van-handeligzy,
oenige welgewikte algemeene grondbeginzelen; welker oplettende overweeging wy den Leezer hartlyk aanbeveelen,
daar ons bellek niet toelaat dezelven mede te deden. Alleen-
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leenlyk zullen wy het Clot deezer Verhandelinge nog plaatzen.

„ De algemene gronden onzer Confiittitic, zegt by,zyn
nu vastgelegd; wy kunnen llegts, over byzonderheeden,
twisten ; en over byzonderheeden kan men 't eins worden , zoo lang de grondflagen onaangeroerd blyven. 1 leeft
dit ooit plaats , dan zullen wy 't gelukkig oogenblik gebooren zien, wanneer wy allen, maar één belang, één
doelwit hebbende, ook allen eendragtig, tot het gemeene
welzyn , zullen famenwerken. Daar toe te komen
moet ons doelwit zyn; daartoe moeten wy, ieder in den
zynen, zien, welke gebreeken 'er nog fchuilen, die dit oogenblik van ons verwydcrt houden, en hoe die gebreeken
best te verhelpen zyn. Dan hoe zagt, hoe voorzigtig tevens, als vast en kundig, moet de hand niet zyn, die de
Staatswonden zal openen, om ze te verbinden, en te heeJeu? Ook moet men hier, zoo veel maar eenigzints moog]yk is, met gemeen overleg en bewilliging, te werk gaan.
Want de eerfte Reegel , in een vry Gemeenebest , moet
zyn, niemand, ten zy weegens misbruik overtuigd, of
zelf toeftemmende , van zulke regten te ontzetten , die by
eens wel en wettig heeft verkreegen. Wyl men anders
een ieders regten en belangen niet alleen , maar ook de. geheele Staatsgefteltenis, als die zelf, uit zulke verkreege
regten, beftaat, op losfe fchroeven tick, en 't ganfche
Gemeenebest op den oever brengt van deszelfs verderf.
En hoe hachlyk, hoe zonderling, hoe zelden , zo ooit, in
de Gefchiedenisfen des Vaderlands, geevenaard, is, ten
deezen aanzien , onze toeland, op dit oogenblik! Vol
hoop , maar vol gevaar. Reeds op den oever des, af
maar aan den ingang van een pad, dat ons Staats--gronds;
g eel, tot meerder volmaaktheid en veiligheid , kan brengen, dan 't ooit bereikt heeft. Een enkele verkeerde flap
kan ons, in den afgrond, ftorten; niets dan aanhoudende,
alles vooruitziende en voorkomende , voorzigtigheid kan
ons , op 't gewenschte toppunt , hreiigen. De God van
Nederland geleide ons, zoo ais hyy onze Vaderen geleid
heeft! Ily (torte eenen Geest van. wysheid en eendi agt uit,
over dit nu reeds zoo lang geschud, geslingerd en mishan
-delGwnbst!"
By deeze Verhandeling komen voorts nog Ged^abmten over
het oorfpronglyk rec/lt dc;° Grasven , in ons Land, (trekkende om te tonnen , dat hun Landsheerlyk gezag niet
gegrond was op een ooripronglyl:, naar op een allengskeos
-

tan:-

MENGEL\VERK.

265

aangemaatigd en verworven Regt, dat ze voorwaardelyk
bezaten, en waarvan ze gevolglyk vervallen verklaard konden worden, indien ze zich niet aan de voorwaarden hielden. -- Ze waren naamlyk, naar uitwyzen der Gefiebiedenisfen, in den eer(Ien oorfprong, Leenmannen en Amptenaars der Frankifche of Duitfche Vorflen; ze waren, in
't eerst, flegts voor hun leeven aarsgel eld; en zy hebben
zich, door eigen aanmaatiging, erilyk gemaakt, en, van
Amptenaaren, tot 's Lands Heeren , opgeworpen. Zamenloopende omllandigheden hebben de Edelen en Steden der
Graaven oogmerken doen begunlligen; dewyl zy, even als
de Graaf hunne onderfteuning in veele gevallen behoefden, zo ook des Graaven hulp in veelerleie opzigten nondig hadden, waarby de raagt en 't aanzien der Graay.n
gemeenlyk toenam. Wanneer men het beloop der Gefchiedenisfen onzer Graaven, ten deezen aanzien , gadefLat , is
't blykbaar, „dat men," gelyk onze Schryver zegt, ., on„ der deezen ftryd van elkanderen beurtlings helpende of
„ afbreuk doende magten, niet zoeken moet, wat aan elk,
„ door een oorfpronklyk regt, door eene weezenlyke ern
„ wettige deletie, van dep centen aanvang af, toekwam.
maar alleen, hoe de ftrydende partyen de magt allengs.
keus, onder elkanderen , hebben verdeeld, en hoe daar„ uit langzaamerhand aan den cenen kant een Graaf, die
„ 's Lands Opperheer werdt; aan den anderen een lichaam
„ van Edelen en Steden, die des Lands medeheftierers en.
des volks vertooners waren , ontftaan zyn." Op de
voordragt hiervan volgt een onderzoek, wie, uit deeze allen, op het laatst der Graaflyke Regeering, nog het best
oorlpronglyk regt kon voorwenden? En 't belltiit van 't
onderzoek is , iint het zelve gevonden wordt , by cie Regenten of Magiftraaten der Steden , als die 't naast en beicendigst by hunne oorfpronglyke inftelling gebleeven zyn;
waarvan de Edelen merkbaar afgeweeken waren; terwyl
der Grasven €oenmaalig regt fteunde op de medewerking
en toeftemming des volks, waardoor ze tot Landsheeren
ingehuldigd waren, dog onder liet toeftaan van zekere vergunningen, en 't aanneemen van zekere voorwaarden, die
zy hadden na te komen; by mangel van 't welke hun regt
verviel; dat eene geheele omwenteling van naaken ten gevolge had. „ Toen toch de Graaven," geiyk onze Schryver ten laatfte aanmerkt, „ door vereeniging van veele
„ fraaten, al te magtig geworden, deeze vergunningen zelfs
„ niet meer eerbiedigden ; toen zy zig niet naeer hielden
aars
'
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„ aan de voorwaarden , die zy by hunne inhuldiging be
zwooren hadden; toen zy niets meer wilden overlaaten ,
„ aan die geenen , die 't Volk, als deszelfs befchermers,
„ belangverzorgers en vertooners, aanzag; toen zy dat
„ zelfde Volk verfinaadden en verdrukten , dat hun, in
de verkryging en handhaaving hunner, op eigen gezag,
„ aangemaatigde magt , geholpen had; toen werden alle
„ de banden, die 't volk en deszelfs voornaamflen aan
„ den Graaf verbonden hadden , verfcheurd; men reeken„ de zich ontslagen , van eenen eed, die de Graaven 't
„ eerst hadden verbrooken ; men zwoer de Graaven af;
„ en met volkoomen regt , wyl geene van wederzyds
„ aangegaane verbintenis , geene van wederzyds afgeleide
eed, anders dan van wederzyds verplichtende zyn kan;
en de eerf'ie, die van zyncn kant den knoop ontbindt ,
„ even daar door denzelven ook , voor den anderen
„ Haakt."

Brieven over verfcheiden onderwerpen. Door Mr. RHYNVIS
FEITH, Lid van de Maatfchappij der Nederlandfc1ie
Letterkunde te Leijden, van het Zeeuwfelie Genoot/chap
der fteienfchappen te hlisfn{gen , en verfcheiden dichtlie'vende Genootfchappen. Ferfie Deel. Te Arnfierdam, bij
by J. Allart, 1784, Behalves het Doorbericht, 205
bladz. in gr. octavo.
.

et befluit van den Heer en Mr. Feith , om eenigen
H
zyner Brieven, aan gemeenzaame Vrienden gefchreeven, door de drukpers

openlyk voor den dag te brengen,
kan niet anders dan ten hoogflen aangenaam zyn , by alle
de beminnaars der Dicht- en Letterkunde. Men heeft
toch, uit den roem, dien zyn Ed. reeds behaald heeft,
genoegzaamen grond, om te verwagten, dat deeze zyne
Brieven zullen flrekken, zo ter verbeteringe als ter uit
goeden Smaak; en 't zestal Brieven,-breidngva
in dit Deel afgegeeven, verilerkt deeze verwagting, daar
ze, ter bevorderinge van dit einde, by uitífek gefchikt
zyn.
In den eerften Brief geeft by leerzaame lesfen aan een
jongen Dichter, dien by ernflig waarfchouwt, tegen de
gevaaren, welken by als dichter in de loopbaan der Eerzugt kan aantreffen; hem bovenal randende toe te zien,
dat by zig nimmer door een valfchen roem laate verlokken,
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ken , maar, Reeds de waare Eer in 't oog houdende, de
Deugd altoos heilig schatte, en niets I'chryve, „ dan 't
een hem in zijne oogen, en in die zijner Landgenooten , tot eer kan ilrekken." -- Len tweede Brief
gaat over eene foort van Dichtllukjes, die Wien Romanzen
heet, welker hoofdvereischten hier ontvouwd worden; en
waarvan eenige bygebragte voorbeelden ter nadere opbeldetinge dienen. De derde Brief heeft ten onderwerpe
het onnatuurlyke, geoutreerde, onwaarfcliynlyke enz. en
is grootlyks ingerigt, om te tonnen , he noodzaaklvk de
goede fmaak zy, om over Werken van Verniiit te oordeelen, daar men, by mangei van dien , ligtlyk als onnatuurlyk enz. wraakt, 't geen juist aait de Natuur beantwoordt.
IIet behandelen van dit onderwerp geeft aanleiding ,
om, in een volgenden Brief, bepaald lyl; ie iehrvven over
de Navolging der Natuur, en der ichoone Natuur; ier outvouwinge van 't geen 'er vereischt wordt , zo i, ni zulks te
doen, als om wel te oordeelen over de Werken derzclken,
die zig daarop toeleggen. By doezen komt een vyfde
Brief , gaande over het Bevallige, waarin de 1 Ieer eis Mr.
Fcith zig bevlytigt , om zynen Vriend, ten deele door
eenige aanmerkingen , ten deele en wel voornaandyk door
etlyke voorbeelden , het bevallige regr te loeren opmerken , ten einde daarover te beter te kunnen oordeelen.
Laatstlyk is hier aan nog gehegt een Brief, als erne lort
van byvoegzel op den voorgaarden, welke van de Vrouwen , en de verkeering met dezelven , handelt. zyn Ed.
naainlyk had, in den voorigen Brief, de verkeering in de
fchool der bevalligheid, dat is, in 't gezelfchap der Vrouwen, aangepreezen, als een uitmuntend middel ter ver
een fyn gevoel voor het bevallige. Dit ge--krygineva
viel in geenen deele aan zynen Vriend , welke met ongunflige gedagten tegen het Vrouwlyke Geflacht vooringenomen was; waaromtrent by hem tot betere denkbeelden
zoekt te brengen ; leerende hem een behoorlyk onder
Vrouwen en Vrouwen , en hens-fcheidmakntus
verzekerende, dat eene opmerkzaame verkeering met haar
hem een genoegzaam getal zal doen ontmoeten, die zvner
verkeeringe waardig zyn, en uit welker omRnng by 't bevallige redt zou leeren kennen. -- Om, na deeze
melding van den inhoud der Brieven , 'er nog iets b5-zonders uit trede te deden , zullen wy liet volgende verfl ag
nopens de Romenize,, als een min bekend foort van Dicht
hier te Lande, nog plaatzen.
-ftuken
„ Gy
g
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„ Gij hebt, (lus vangt de tweede Brief aan , gij hebt ge.
lijk, mijn heer! van alle Iborten van versaarten is de Romanze tot hier toe het minfee bij ons bekend. Ik herinner
mij onder de Nederlanders geen Dichter, die 'er zich bepaald op toegelegd heeft, en zelfs weet ik geen enkele Romanze bij ons, die aan dc vereischten van dit foort van
Dichtftukken voldoet. De Romanze heeft ondertusfchen
iets dat haar alleen eigen is. Zij moet naar de bepaling van
MONCRIF, een meester in dit vak, liet mlive ver/mal van
eerie aandoenlijke daad zijn. Bij de meeste hedendaagfche
Volkeren vindt men 'er ilechts weinig, die den toets kun
aan te treffen is-nedorfta.OmweRonz
men verpligt zijn toevlugt tot de oude Volksliederen, en
vooral ,tot die der Schotten , te nemen. Men vindt 'er ech.
ter ook eenige weinigen bij de Franfchen en Duitfchers,
die, fchoon onlangs gemaakt, echter zeer fraai zijn; maar
als men voor Romanzen gelieft te houden, wat 'er de
Philofoplze funs fund in zijnen dichtkundigen Ligger (Zie
N. Bijdr. bl. 6i en volg.) voor uitvent, dan vindt men
zeker bij alle hedendaagfche Volken Romanzen. Onder de
Franichen heeft MONCRIF 'er twee gemaakt, die, naar mij.
ne gedachten, de fchoonften zijn, die ik ergens Nebbe aan
ffen. Zij hebben tot opfchrift : Les conjiantes amours-getro
d'fllix et Alixis; en : Les infortu,aes monies de la tapt belle,
Iaonnéte et rengom mee Comtesfe de Saulx. Maar hij beklaagt
zich , dat men in Frankrijk, federt de verfpreiding zijner
eerfle Romanze , geheel ten onrecht, deezen tijtel heeft
gegeeven aan alle Liefdeliedjes , die uit een gevolg van
Coupletten beltaan. Het naïve van 't verhaal, zo in de
taal zelve als in de wending der gedachten, behoort zo
liet wezen der Romanze, dat ze uitfcheidt dien-danigto
naara waardig te zijn, zodra ze dit vereischte mist. 11
faut quo le (ijle en foit naif, zegt nroNCRIF, c'est ce
qu'ont negligé tlufeurs bons auteurs. Its out éerit leurs
Ch<rnfons en fyle d'Ode, et c'eut óter à in Romance merite
principal.
„ Murk hierbij nog aan, mijn Heer! dat hoe zinlijken
de uitdrukking zij, hoe íchooner de Romanze moet gefcliat worden. Gij zult moogliitt zeggen, dit is een vereischte in alle foorten van Poëzij. Ik (tem dit toe, maar
het blijft niet minder waar, (lat de Romanze, trieer dan
eenig ander foort van Poëzij, door het misten eener geheel zinlijke uitdrukking, gebrekkig wordt. De reden 'er
van is duidelijk. Naar maate een Volk nader aan zijnen
oor-
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borfprong grenst , naar maate is zijne Poezij zinlijker,
Dit is zeker een van de oorzaaken tier voortreffelijkheid
van de Griekfche en Latijnfche Dichters boven de Modernen. Nu is de Romanze haar oorfprong verfchuldigd aan
de oudite nieuwe Dichters, die in een zeker Ibort van
Provenzanlfche taal of patois fchreven , 't geen een mengelmoes van Fransch en ltaliaansch of Gothisch was, 't
welk, te Rome meest in gebruik zijnde, daarvan de lto
taal of Romanze, en de ftukkeii, die in dezelve-manifche
werden gefchreven, Romanzi genoemd werden, 't Is onbegrijpelijk dat de Philofólphe Jans lard, die deeze woorden uit nt^.IrHARns T/erzuch fiber den Chardkter and die
]Perken der beste Italidnif fie Dichter overneemt, hierdoor
zelf niet op de gedachte gekomen zij , dat de hedendaao
fche Romanze, die toch niets dan eene navolging der oude is, de hoogfte eenvouwigheid van zeden, en de meest
naïve en zinlijke uitdrukking vereischt. Gelief ondertusfchen in het oog te houden, mijn Heer, dat bij het gezegde van MEI^HARD nog veel bij te voegen zij, eer
men het naauwkeurig kan noemen. Want, fchoon het
waar is, dat men eerst aan alle (lukjes, die in de opgegeven oude taal gefchreven werden, den naam van Romanzen fchonk , heeft kort hierop de Romanze toch ltaare
eigen regelen en bepalingen gekregen, waardoor ze van
alle andere foorten van I)ichtf'r ukken te onderfeheiden is.
Van haargin eerflen oorfprong is haar niets, dan de naïve
en zinnelijke uitdrukking, bijgebleven. Men ziet dit duidelijk uit het fragment eener oude Roinanze , die NONcalr, achter zijne Comiesfc de Sazrle ons mededeelt, en
hij voegt 'er bij : Ce+ roar nes fray; mens na'ont foutai ce qui
caraétérife le micu.v unie yraie Romance.
„ Wilt gij iets goeds hier over lezen, mijn Heer! dan
prijze ik u zekere fragmenten van G€THE aan, die niet
in ieders handen zijn. blij noemt ze: „luszug• aus einezmz
Brief»'echf l fiber Os/ian wiel die Lieder alter h/Ikcr, en
zij maken het eerfte gedeelte uit van zijn werkje
deut/èher Art and Kunst; Hamburg 1773. Ik wil 'er tI
tot een proef, hoe zeer de naïve en ongekunflelde fliji
tot het wezen der Romanze behore, Bene enkele bladzij
Sie kennen toch, fchrijft hij aan zij -devanuitfchrj.
Vriend (bladz. 9 in fine) die liebe, fïïsfe Ro;nw se,-ne
,

you der ich mniclt tvuundere, daf fie fich in den Dodsleifellen Reliques nicht (inde: Heinrich and Kathri^ze,
Vil. DELL. ALG. LETT. , 6.
s
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In ancient times in Britain Isle
Lord Henry was wel knowne ---

emn englifcher Schulrector, (eines Namens Samuël Bishop,
h',t gegviiJè Ferias poëzieas gefeyret; i. e. Carmina Anglicana Elegiaci plerumque argumenti (ich fchreibe ,Minera
den verdienstvollen Titel) latine reddita gefchricben, and
in dieten Carminibus Anglicanis latine redditis ist cinch
unfre Romanze Elegiaci argumenti, and alfo cinch Elegiaco vertu, fclaón fkandirt and pltrafeologifart, die fich al/è
anlaebt :
Angliacos inter proceres innotuit o(im
Renritus prisca= nobilitatis honos ! —

uwd uso ist nun die Romanze?
„ Uit dit weinigje ziet gij reeds mijn Heer! hoe veel
Rukken, die men thans algemeen Romanzen noemt, dien
naam in de daad niet verdienen. Zelfs het lieve versje
van KARMONTEL : L amolli m a a fait la peinture &c, fchoon
de aangehaalde Phi lofophe fans fard het noemt : het beste
dat wij in deezen fnaak hebben; is bij mij geen Romanze. 't Is veel te geestig , zo in uitdrukking, als vooral
in wending van gedachten ,om voor eene Romanze te kun
doorgaan, en gij begrijpt zelve, dat men zeer wel-ne
een bevallig ininnedichtje maken kan, zonder daarom eene
Romanze vervaardigd te hebben."
Ten einde zenen Vriend te beter in {laat te (tellen, om
hier over te kunnen oordeelen , brengt de Heer en Mr.
Feith hem, behalven het Stukje van Marmontel eene Romanze van Monorif, en eene van Gothe onder 't oog.
Vervolgens leidt hem het denkbeeld, dat wy geen echte
Romanze in onze taal bezitten, tot de vraag: Is onze taal
'er niet gefchikt toe? en zyn antwoord luidt aldus.
„ Dit zoude ik niet durven zeggen. ik vinde de wnare Romanze zulk een allerliefst bevallig, en de verlopen.
jaren van onfchuld en eenvoudigheid te rug roepend, foort
van Dichtflukje , dat ik niets meer wenschte, dan dat wij
ook iets in dit vak deeden." Zulks heeft zyn
Ed. ook opgewekt om 'er zelf de proef van te neemen;
en twee Romanzen van zyn eigen maakzel, in twee ver
hier plaats gegeeven: doch ze zen ,-fchilendvak,
gelyk ook de bovenopgenoemde Romanzen , te breedvoerig
om ze hier mede te deden. Zyn Ed. fpreekt van deeze
zy'
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zyne Romanzen als men van den 11 Iaaker zelven kan ver
doch niet dit alles zyn ze van dien aart, dat ze-wagten;
Naare bevalligheid hebben, en ons overtuigelyk toonen,
dat men onze taal niet voor gansch ongelchikt daartoe
hebbe te houden. -- Onder dit Jchryven herinneren wy
ons insgelyks eene proeve hiervan in onze taal, te vinden
in 't onlangs gemelde Werkje (*), Proeve ?oor het Periand, den Smaak en liet Hart, welke doet zien, dat men
ook in onze taal hiermede zeer wel te regt kan geraaken.
En een daarbygevoegd Stukje, dat de Autheur juist geen
Romanze maar eene Teertelling noemt, verleent ons tevens eene goede proeve van eene naïve manier van vertellen, welke vry na aan den aart der Romanze komt.
(*) Zie boven , bladz. 232.
De Leuzen, Vaderlandsch Dicht fink. 11. Deden. Te 4mflerdarn,
bij Elwe en Langeveld, 1785. Belaalyen he Voorwenk, 393
tladz. in gr. oftavo.

Van het oogmerk en den inhoud deezes Dichtbuks hebben
wy, by deszeifs uitgave in 't jaar 1772 , reeds verflag gegeeven (*); en daar 't, ten dien opzigte, geen weezenlyk.e
verandering ondergaan heeft, zou het overtollig zyn hierop
flaan te blyven. De groote zaak is hier de verbetering der
Taal en Poëzye, waaraan de Heeren Bilderdijk en Feith de
hand wel hebben willen leenen;'t welk grootlyks ter bel'ehaavinge van dit Stuk dient. Men oordeele hiervan uit de vier
volgende Coupletten uit den eerleen Zang, welken wy in deezen zullen overneemen; plaatzende deeze, en de Coup!etten volgens de voorgemelde uitgave, nevens elkander, waar
door men ze te gereeder met elkander kan vergelyken.
De Dichter gefproken hebbende van de vrugtbaarmaaking
van Egypte, door het overftroomen van den Nyl, als een zin
zegen uit rampen gebooren, vervolgt daarop,-neprtva
naar deeze befchaafdere uitgave, indeezervoege.
Dus,

`') Zie HYJe' d. F'ade,l. Letter oef. Hde D. bl. 252.
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Dus, eer ge in uw benaauwde palen,

E Thans gelukkig Nederland!
Den overvloed moogt in zien halen,
Geleid door Prijheids ivakkre hand,
Moet eerst de dood aan duizend helden,
.13efchermers uwer lage velden,
Uw land bedekken met hun bloed;
En (welk geheim voor 's menfchen zinnen!)
Uw vrijheid zal door dwang beginnen
In burgerhaat en in gemoed.

De Schelde ziet reeds op haar fire omen
De bloedige Inquifitievlag;
Reeds zijn de rechten weggenomen
De Rechters doof op uw geklag;
De onwetendheid breekt uit in moorden
Haar redenen zijn zwaard en koorden
De houtmijt gloeit aan allen kant :
De Godvrucht en Geleerdheid vluchten d
De Burger (fikt in bange zuchten
Ellende en fchrik vervullen 't land.
Maar welke zyn die dappre Mannen
Die Brusfel met verbaasdheid ziet ?
De vrees is uit hun tred gebannen ;
De vrijheid is 't , die hen gebiedt.
Brengt , Zanggodinnen , nieuwe bloemen
in, daar de Vrijheid zal benoemen
T)e hoofdend die gij fieren moet;
Al ! laat om 't Heldental te kronen,
Mijn zwakke zang een' oraal vertoonef
Van uwen Goddelijken gloed !
Wie heeft de voorfie durven wezen?
Wie voegt welfprekendheid bij moed
Wie zal de Dwinglandij doen lezen
De klachten, die de Vrijheid doet?
't Is Brederode , in alle monden ,
Die 's Lands Gefclaiedenis verkonden,
Beroemd als Neêrlands eerjie vriend.
Vernieuw , ó Kunstrei dezer Landen !
Vernieuiv, spet onvermoeide handen
De Burgerkroon A doer hem ver4iend
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In de voorgennelde uitgave van 't jaar 1772 luiden deeze Coupletten
aldus.
lildus, eer dat in uwe Steeden,
6 Thans gelukkig Nederland,
De hoorn van overvloed zal treinen,
Gedraagen door des Yryheids hand,
Moet eerst de dood van duizend helden ,
13efchermers uwer laage velden,
Uw Land bedekken met haar blued;
En 't geen de mensch niet kan verzinnen
Uw Yryheid zal door dwang beginnen,
In Burgerhaat en in Gemoed.'
Reeds ziet de Sciseld' op bare f roomes,
De bloedig' Inquiftie [,'lag.
Reeds zyn de Rechten wegnenoome
.fin Wetten doof op sew gek/eg!
De onweetendheid breekt uit in moorden,
Haar redenen zyn zwaarden, koorden,
De houtnzyt gloeid aan alle kant!
De Godvruclie en Geleerr.']zeid vluchten!
d'Irwoondc, flikt de bange zracliten,
'lend', en fchrik vervullen 't Land.

Moer welke zyn die dapp're Pannen,
Die Bros/el niet verbaasdheid ziet?
Uit hare gang is vrees gebannen,
De Y'ryheid is 't die hen gebied!
L'rengd, Zang Godinnen, nieuwe bloemen,,
En wyl de Yryheid zal benoemen,
De hoofden die gy eieren moet;
Laat eest oraal, om hen te kroonen,
In myne Zangen zig vertoonen,
Pan uwe Goddelyke gloed!
Wie heeft de voorfle durven veezen ?
Wie voegti by Moed, Welfpreekenheid?
.'hie zal de Dwinglandy doen leezen
De klacht, die Vryheid heeft bereid?
d Brederoode, laat de ozonden
Die 's Lands Gefchiedenis verkoneen,
V noemen Neé'rlands Eer fie 1's-lend!
En fladig zyn a'ernieulnd, door handen_
Pan alle Digters deezcr Landen,
De Burgerkroon door u verdiend I
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NIEUWE SPECTATORIAALE SCHUiJWRUEG.

Nieuwe Spet7atoriaale Schouwburg , belzelzende oorfpronkelyke
Tonee fiukken, ter verbetering der ftrederlandjclie Zeden. Ver
nieuw gcinventeerete Kunstplaaten. Tweede Deel,-cierdmt
door P. T. n. Te Arn ierdam, by 1. de Jongh, 1784. Behalven de Voorrede, 204 bladz.
Dit Stukje vervat een Tooneelfpel van drie Bedryven, 't
welk ten opfehrifte heeft: De Hollander; of wat vermag een
vernuftig Meisje niet? Een verkwistend Jongeling brengt zynen Vader, die hem niet te veel tocgecvendheid behandelt ,
tot het uiterffe, zo dat by gevaar mope van eene Bankbreuk
te ondergaan. Een Hollander by hem huisvestende redt hem ,
en huwt met zyne Dogter. Eene Nigt van dien Hollander ,
daar insgelyks huisvestende, den verkwistenden Jongeling beminnende , terwyl ze zyne buitenfpoorigheden wraakt, twyfelt niet, of ze zal in Raat zyn, om hem, die ook jegens
haar niet onverfchillig is, te regt te brengen; ze onderneemt
zulks; het gelukt haar; en ook deeze Gelieven vereenigen
zig in den Egt, in eene gegronde hoop op een verderen gocden uitflag. Het ontwikkelen van d;t geval , met veele ne
ons, met leevendige trek--vensgadom(lihen,fcts
ken, het haatlyke gedrag van zulke jongelingen, en de onverfchoonlyke toegeevendheid van zodanige Ouders, dat ter
wederzyde leerzaame lesten uitlevert. Eene gelukkige tusfchenkomst van den Hollander en zyne Nicht, die zeer wel
uitgevoerd is, llre.kt hier ter reddinge van 't anders ongelukkige Huisgezin; doch zodanig Bene redding is niet altoos te
wagten.

CAR. LUDEMAN, doorvlochten met de voornaa,nfie Avontuuren van BIUTTA BEYER.
Alom te b.konsen. Behalven het Voorwerk, 16o bladz. in
quarto.

Gedenkwaardige Lcvensbefchrvving van J.

angezien de Heer Ludeman, benevens zyne Huishoudffer
A Britta
Beyer , zo veel gerugts in de Waereld gemaakt heeft,

niet vreemd, dat 'er eene vry algemeens nieuwsgierig
na 's Mans lotgevallen, op zynen dood , heersebte. Ook-heid
zag men, kort na zyn overlyden, in 't jaar 1757, reeds eene
Leevensbefchryving van hein voor den dag komen ; doch dezelve is, volgens deezen laateren Schryver, ver van naauwkeurig en naar waarheid te zvn. Deeze Schryver komt voor
as • die zeer gemeenzaam met den Heer Ludeman ver keerd heeft, en één zyner Verrouwelingen geweest is , des
ment, zig op zyne opregtheid verlag, ende, hier een getrouwer
ver
is
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verlag van 's Mans leevensloop, en eenigen zyner voornaamfte
bedryven, moge verwagten. Wy zyn nier in (haat, om onzen
Leezeren desaangaande eenige nadere verzekering te geeven,
maar wel te melden, dat zy, die vermaak fcheppen in 't lcezcn
veeeer zonderlinge en wonderbare bedryven en grappen , hier
ten overvloede te reet kunnen geraaken. — Uit twee Aantekeningen in dit Stuk geplaatst , leeren wy, dat deszelfs Op rol_
Ier ook de Schryver is van het Leven van Maria van onweer_
pen, in 't jaar 1751 , en van de Levensgevallen van 7acob atin_
po Weyernzan, als ook van die des Graaven van . 1ippenbacJe,
in 't jaar 1756 uítgegeeven; des hem het opífellen van zodanige gelchriften geen- vreemd werk zy.
-

Het berouw der dwaalingen, of de geyallen yan L^+tt,tn. Uit het
Fransch yertaald. Te Leyden, by P. Pluygers, 1784. In
ofíavo , 122 bladz.

is één van de ongelukkige fagtoffers der wellust, die,
Finrniiia
f}ede van op den eerf'ten mistred, weder te keergin tot
den weg der deugd, zig allengskens neer van denzelven ver
eerlang tier ondeugd geheel overgeeft. Een on--wydert,n
geoorloofde minnehandel tiet Melicourt is de bronwel van Naare . rampen ; door de defchikking h2arer Moeder vervalt zy ongelukkig in de handen van Clainville, die, wel verre van haar
behoud te zoeken , het op haar verderf toelegt: door list ontkomt ze zyne aanl]aen, doch niet, dan door zig op nieuw
riet Meliceurt in eene verkeerde leevenswyze in te wikkelen.
Armoede is weldra haar lot, cn , in die oumftandigheden, ver
ook Melicourt genoodzaakt is van haar af te-valtzy,erw
zien, tot eerre volflrekte losbandigheid, en verinaakt zig ge.heel en al in derrele wellustigheden ; welk vermaak egret ook
nu en dan onaangenaame gevolgen heeft. Ten laatlle vind
Emilia , op het overlyden van haaren reken Durival , (niet
weien ze, terwyl ze 't tevens met zynen Neef Dorvilie hield,
in eerie fchandelyke gemeenfchap geleefd had,) uit hoofde zyner ten haaren voordeele gemaakte fchikking, zig in ffadt om
fatfoenlyk te kunnen leeven. Hierop neemt zy het bolluit oin
een geregeld leeven te leiden, te eerder daar naare laatfte lot.
gevallen haar in 't grootffe gevaar gebragt hadden ; waarover
ze zig ten lot aldus uitdrukt.
Dc laatfte gebeurtenis (*) had my een leevendig bezef
doen
(") Dorville naamïvk had, naar allen vermoeden, zyncn Oom vct•_cwcn,

om te eerder meester te tvore'en an deszelfs ryódum. Men ver,:lagt t en
ook drswegens Enriia, en 'er verliep eerie eevangea.a van zes ;i:aan:fen a
eer ze op Vryr veeLCO gefleld wierd.
,
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doen krygen van het godloos ydel , dat ik geduurende myne
beste levensdagen onophoudelyk nagejaagt had. Ik was ver
alle buitenfpoorigheden, die ik begaan had, en ik-zadigtvn
kreeg een w.-zeniyk inzit van de onvermydelyke gevolgen,
waarin Ik reeds door dezelve t*ebragt was en nog gebragt kon
worden. — Op het uyterfte punt, myne Leezers! ben ik
door een alvermogende hand te rug gebragt --- een waaragtig berouw, en een oprecht ai ryzen van zodanig een gehouden leevenswys, deed my voorneemmmen , om dc dagen, die my
nog overig zyn, in een tegenovergefte!d christelyk gedrag door
te brengen.
Het aangenaam buitenleeven — dat
fchouwtoneel der natuur — die lieve eenzaamheid, zo gel'chikt
om de ziel tot deugd te vormen , was myne eenige begeerte
Ík zogt fpoedig na een gelegenheid, out
geworden.
het genot van zodanig een leeven te finaaken — de heer
.Dturival had my rykelyk zo veel geld gemaakt, dat ik als een
dame koude leeven. Ik reikhalsde na dat oogenblik, en kreeg
Zie daar dan, Leezer! my eindelyk
het ook eerlang.
op den weg, dien ik voorlang moest ingef]agen hebben
wars van een flad, daar zo veel ondeugden gepleegd worden,
geniet ik , op myn
daar de wellust op den troon zit,
buitenverblyf, thans een leven welks geluk ik nooit gekent
welks genoegen myn geest onophoudelyk verhebbe ,
kwikt, -- welks aanfchouwen my geftadig nieuwe fchepléls vertoont, waardoor ik den maaker moet eerbiedigen. --Alle deeze dingen hebben my tot het leezen en onderzoeken
aangezet . en de edele wysbegeerte is nu byna het meest van
Ik hoop hier myne dagen te flyten in
any geliefkoost.
die diepe eenzaamheid, daar ik de wanbedryven rnyner jeugd
nog dagelyks betreure. -- Ik twyfel niet of veele zullen
my laken, doch, lezer! gedenk, dat ik dit in het ligt geeve
'er myn boezem door te ontlasten, (die 'er ook waarlvk
door verligt is,) ten voorbeelde van andere, en om ongeluk
deugd zyn afgeweeken , is het-kigen,dvahtpr
mogelyk , 'er weder op te brengen."
Emdiá s geIchiedenis is indiervoege opgefteld , dat ze daadlyk
tot het bovengemelde einde konne dienen ; doch de Leezers
en Leezeresfen mogen dan te gelyk wel opmerken , dat het
naar by een ongemeen geluk is, wanneer ze , by de (chip.
breuk hunner eer, zo veel tydlyke middelen overhouden, en
tevens regt boetvaardig zyn. Veelal is het gevolg armoede en
wanhoop of eene flordige leevenswyze; en de ondervinding
heeft maar al te dikwils geleerd, dat men op zommiger bekeering , in gun[Iiger omilandigheden , niet veel haat kon
maakes.

om
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LETTER- OEFENINGEN
Verliandelingen , raakende den natuurlyken en geopen baarden Godsdienst, uitgegecyen door TEYLER's Godgeleerd
Genootfchap. IVde Deel. Te Haarlem, by I. L'nfchedé en Zooneu, en J. van Walré, 1784. Behalven de
Voorreden en eene Latynfche Verhandeling, 509 bladz.
in gr. quarto.
^1T et
voor
voolel
Iel van Teyler's Godgeleerd Genootfchap, in
Verhandelingen beantwoord, luidt: „ Hoedanig
„ was het gevoelen der oude Wysgeeren, van Thales en
Pythagoras af, tot op Seneca toe, wegens liet leven
„ en den Baat der Zielen , na den dood des ligchaams ?"
Ter nafpooringe hiervan heeft het Genootfchap, zo ons
de vooraffpraek meld , verfcheiden weluitgewerkte Stukken
ontvangen, waervan het een drietal, by uitftek, der Druk
-perfwadig
geoordeeld heeft.
De eer1te dezer uitgekoozen Verhandelingen , met den
gouden herprys bekroond , opgelleld door den beroemden
Hoogleeraer D. IIyttenh<cch (*) , behelst ene oordeelkundige ontvouwing van 't geen men, zynnes achtenas, in 't
beoordeelen dier gevoelens behoore gade te ílaen , ontvouwt by dezelvcn in de volgende orde. Ily maekt
een aenvang niet de Ionifche Wysgeren, en handelt voorts
over de Pythagorilche, de Eleatifclie, de Socratifche, de
Platonifche en Academifche , de Ariflotelifche , de Cynifche , mitsgaders de Stoïfche Wysgeren. Hier by komen
voorts in overweging enige andere Wysgerige Seéten van
dien tyd; verder Cicero, benevens zotumige andere Wysgeren vóór Seneca, en eindelyk Seneca zelve. Zyn Hoog geleerde behandelt dit Stuk, en als Wysgeer en als Tael-•
kundige, met de niterile oplettendheid , om, zo veel mogelyk, een welgegrond of ten min(Ie een hoogwaerfchynlyk, (daer men t met allen in dezen niet even ver kan
brengen,) verflag van hunne gevoelens te geven. Ten

be

*) Deze Verhandeling is ook in 't ootfpronglyk Latyn T:ch

ter in dit Deel geplaetst.
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beteren ver('ande hunner redeneerwyze, in zo verre zomenigen dier WVysgeren daerover redeneerden, bevlytigt zich
zyn Ed. , vooral met opzicht tot den redeneertrant van
Plato, om die, na 'er een bericht van gegeven te heb
onze tegenwoordige manier van redenkavclen over-ben,i
te brengen, en dus voor allen in onze dagen bevatlyker
te maken; 't welk in dit geval van veel dienst is. Men
kan, gelyk de Hoogleeraer zich in 't belluit dezer Ver
uit al het deswegens bygebragte-handeligmtor,
opmaken, „ dat de Wysgeeren wel in zo verre gevor„ Berd zyn, om te kunnen bewyzen, dat de Ziel na den
„ dood des lighaams in wezen blyft, maar dat zy ver„ geeffche poogingen hebben aangewend, om te verklaren,
„ hoedanig de ftaat en geltteldheid zy der van 't ligchaam
„ gefcheidene zielen. Onder de voorpanders der Oníterf„ lykheid heeft Plato de meeste bewyzen bygebragt , op
„ wien Cicero in rang behoort te volgen, dewyl de
Schriften der overige Wysgeeren van de eerfte Academie, als van Xenocrates, Crantor en dergelyken, die
het gevoelen van Plato breder verklaard hadden , verlo„ ren zyn. De bewysredenen waren van tweederleie
„ foort, of ontleend van de beloningen en tiraflen na dit
leven, welke bewysredenen reeds vóór Thales, hoewel
duistcrlyk, behandeld zyn; afgenomen uit de natuur
„ der ziele zelf, welke bewyzen eerst naderhand zyn uit„ gedacht. Men heeft deswegens in 't algemeen
, aan te merken, dat alle die genen , welke gefield heb„ ben, dat de ziel het ligcliaam overleeft, in deze be„ wysredenen byna overeengekomen zyn, dat de ziel of
„ der Godlyke nature deelachtig, of een gedeelte van
„ God zelf is, dewyl zy namelyk met het vermogen van
„ denken begaafd is, en het beginfel harer werkingen in
„ zichzelf bezit; dat zy derhalven door den dood des
„ ligchaams niet ontbonden wordt, maar of altoos in
„ wezen blyft, het welk het gevoelen der Pythagoristen
„ en Platonisten was, of langen tyd in wezen blyft, en
„ eindlyk in de Godlyke natuur, als in haarc oorfprong„ tyke hoofditoffe, ontbonden wordt, gelyk de Stoicynen
dachten. Dat de ziel, van liet ligchaam ontlagen zyn„ de , nog een zekere verblyfplaats en woning heeft ,
en de uitwendige dingen gewaar wordt, wierd wel by
„ hen vastgefteld , doch zy gebruikten daartoe geen vas56 te bewyzen, maar volgden veeleer de algemeen aan»ge-
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„ genomen volksmeningen , of de buitenfporigheid hunner
„ verbeelding."
By deze Verhandeling komt ene tweede, welker Schryver is de geoefende Heer ,Jeronimo de Bosch, wien de
eerfte Zilveren Eerprys gefchonken is. By den aenvang
legt hy 't 'er op toe, om te toonen, hoe ongegrond zominigen flaende houden, dat de Griekfche Wysgeren hunne
denkbeelden, wegens den Staet der menfchen ra dit ]even, ontleend zouden lebben, uit de leeringen der Egyptenaren , der Ghaldeeuwen en vooral der Jooden. Tevens
doet hy zien, hoe 4e menfclien door de befchouwing der
natuure zelve, zonder daer over juist bepaeld Wysgerig
te denken , overeenkomífio met hunne inwendige neigingen , uit eigenaert gereediyk opgeleid werden, tot de gedachten van belooningen en ftraffen na dit leven. Verder
leert by ons opmerken, hoe de Dichters die aengenomei1
Volksdenkbeelden opgefchikt hebben, met zinlyke voor
vervolgens vara die zinlyke-lfeing;dWysr
voorhellingen der Dichteren gebruik gemaekt hebben. Ter
dier oorzake acht hy het,, ten rechten verftande Iran de
leeringen der Wysgeren desnengaende, ten hoogte noodig
de Diehterlyke voorf}ellingen hier van na te gaen , en
Heeds in 't oog te houden. Uit dien hoofde verledigt hy
zich dan ook i in de eeráe plaetze, ter nafp ooringe van 't
geen nopens de voorilellingen der oudlte Griekfche Dichters, Orpheus en Mufaus, te ontdekken zy; als mede ter
onto iiwinge van 't geen ons de Schriften van Homerus
en Hefrodus daeromtrent aen de hand geven. I)it afgehande^d hebbende verleent hy ons verder ene achtervolgend è
verklaring van de Leer der voornaemfte Wysgerige Schot
len; met ons onder 't oog te brengen, in hoe verre die
Wysgeren, terwyl ae zich van de Dichterlyke voofftellingen bedienden, dezelven met hunne Wysgeerige denk
verenigd, of de laetfte afzonderlyk voorgefteld-beldn
hebben. Zyne gedane tiavorfchingen , hoewel biet
en daer its enige byzonderheden verfchillende, komen
g rootlyks overeen met die van den Hoogleeraer iVyttetibath. En, buiten de eerfte bovengemelde aenmerkingen, 'wegens den oorfprong dezer denkbeelden, ea de
Dichterlyke voorftellingcn, is deze Verhandeling daerenboven van de voorige ook hier in onderfcheiden dat de
Hoogleeraer IVyttenbach zich meer toelegt. op het i gaeti
bán de denkbeelden en rederleringen der WySgeten,nope r*^
de Onfiervelykheid der Zielen ; en dat de Heet ede Bosra!
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het oog meer vestigt op derzelver gevoelens, wegens de
wyze , hoe der meufchen onitervelyl:e Zielen, na dit leven, gelukkig of rampzalig zullen zyn; en waer van ze
zich, hoewel de zaak zelve vastftellende, gene dttidlyke
denkbeelden hebben kunnen vormen. Iets dat te minder
te verwonderen is , daer wy zelven , onder het meerder
licht van 't Luangelie levende, by mangel ener uitdruklyke openbaringe, gelyk onze Schryver opmerkt, de natuur
dezer beloningen en ftrafen niet recht kennen.
„ Wy hebben," zegt hy daerom, ten einde van dit onderzoek, „ Wy hebben, van de eerfte aankweking der
„ wetenfchappen, en de wieg als 't ware der Wysbegeer„ te af, ons onderzoek beginnende, gezien, hoedanig
„ liet gevoelen van de Grieken, de Romeinen, en andere
„ volken, welken by fommigen geheel van alle befchaafdheid vervreemd geacht worden, geweest zy wegens
„ dien ftaat en gefteldheid, in welken de onfterflyke zie„ len zich na dit leven bevinden zullen. Veele zaaken
„ worden door de Schryveren bygebragt, in welken zy
„ onderling overeenftemmen. Immers getuigen zy alien,
„ uit eenen mond , fchoon zy verfchillende kleuren ge„ bruiken, om ons eenigfins eene afbeelding van het toe,, komend geluk te fchetfen; dat hy, die de Regtvaardig,, beid en Godvrucht zal betracht hebben, de beloning
,, zyner braafheid verwerven zal, dat integendeel die
„ geen, welke de ondeugd gevolgd heeft, pynigingen en
„ ftraffen ondergaan zal. En eindlyk bevinden wy, dat
„ het altoos Gods wil geweest is, dat de ftervelingen dit
„ alleen weten, en geen naauwkeuriger kennis hierin verkrygen zouden." Wyders brengt hy ons , in 't
betluit zyner Verhandelinge, ter bevestiginge van het
voorbeweerde, nog onder 't oog, hoe die befchryvingen,
fchoon in vele opzichten by verfcheiden Volken eenftemmig, echter veelal iets byzonders hebben, 't welk zyn
grond heeft in de byzondere omftandigheden van ieder
Volk ; waervan de Leermeesters zich bedienden , gelyk ook
Jezus Christus zelve onder 't Joodfche Volk gedaen heeft.
Laetstlyk levert dit Deel nog ene derde Verhandeling,
aen welken insgelyks een zilveren Eerpenning is toegewezen, doch welker Schryver niet goedgevonden heeft zynen naera bekend te maken. De kundige Opfteller van
dit Stuk geeft vooraf, by manier van Inleiding, een plan
der denkwyze van onbefchaefde menfchen over den ftaet
na dit leven. Hie ro mtrent heeft, overeenkomftig met het
geen
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geen ons de gefchiedenis van 't Menschdom leert, deze
natuurlyke regel plaets: „ menfchen, welke zig weinig
„ boven het dierlyke hebben verheven, welke enkel door
„ den invloed der zinnen worden helluurt, hebben zig
ook gene andere dan zinnelyke begrippen kunnen vor„ men van hunnen flaat na dit leven." Na de
opgave van dit plan, leidt hy ons ter befchouwinge van
den overgang van geheel zinnelyke, tot meer wysgerige
denkbeelden, Omtrent den ílaet der menfchen na dit leven. In dit gedeelte ontvouwt by ons eerst de befrhaefdere volksbegrippen der oude Grieken, door de Dichters
opgecierd; en vervolgens levert hy ons ene verklaring van
de voornaemlIe leerftellingen der Griekfche Wysgeren desaengaende: en voorts hecht hy hier aen, in ene latere
afdeeling, ene schets der Romeinfche begrippen en wysgeerte, omtrent den Ilaet der menfchen na dit !even. —
12 en ontdekt in het doorbladeren dezer Verhandelinge
alomme , dat derzelver Opbeller vooral geen gunftiger gedachten van de leerbegrippen der Heideniche 1'vsgcren
vormt, dan de Eloogleeraer tf^ytte;ab'ic1a en de fleer ('e
Bose/i; maer veel eer overhelt om hunne gevoelens, in zo
verre zy nog een llaet van belooning en ('raffin (telden ,
gemeenlyk, als zeer duister, verward en zonder enige
wezenlyke bewysgronden aen te merken: waerby no g
komt dat hunne verfynde kundigheden omtrent het onder
te veel eenleiding fchynen gegeven te heb-werpmal
losbandige beginfelen en zeden. Oordeelkundige-bento
Lezers hebben des, by het doorbladeren dezer Verhandeíinge, meermaals gelegenheid tot ene leerzame vergelyking;
welke , naer den eisch ingericht , dienen kan , om bet
duistere, dat in deze nafpooring overblyft, op te helde
Wat hier van ook zy, _dit drietal van Verhan--ren.
delingen loopt daerin te zamen, dat ze ons opleiden tot
de erkentenis van de voortreffelykheid der Euangelieleere
nopens dit gewigtig onderwerp; het welk ook de Schryver dezer laetfle Verhandelinge, in zyn Belluit, nog opzetlyk voordraegt. Aengemerkt hebbende , hoe de latere
H idenfche Wysgeren, inzonderheid de Stoicynen en de
Platonisten van dien lateren tyd , in dit Stuk zeer veel
verfchuldigd zyn aen de Duangelieleer, doet hy ons opmerken, hoe ongerymd het zy, de Rede te hoog te ver
te diep te vernederen; en daeraen verbindt bv-hefno
ene beknopte befchouwing van Gods wysheid-, in d3
openbaring der Euangelieleere in de volheid des tyds.
„Di
TS
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„ Die volheid des tyds," zegt hy, „ in welke
„ Jerus Christus op aarde verfcheen, was (zo verre wy
een eerbiedig oog durven slaan op het aanbiddelyk plan,
„ door liet opperfle Wezen in de zedelyke opvoeding der
, nenfchen gevolgt) juist deze, in welke de waereld be„ fchaaft genoeg en voorbereid was, om de leer des toe„ komenden levens en der onverderflykheid, door den
„ Goddelyken meester aangekondigt, met nut aan te hoo„ ren en te ontvangen. Het meest befchaafde deel des
„ mensclidoms was in dien algemenen ftaat van twyfeling,
„ en onftandvástigheid der beginfelen, welke altoos den
„ overgang van domme onkunde tot eene op redelyke be,, wyzen fteunende overtuiging maken moet.
De
„ ftaat der kindsheid was voorbygegaan en de jongeling,, fchap genaakte.
De wyste onder die volkeren
„ haalden lichts genoeg, om den onredelyken en by de
„ eerfte inftelling der maatfchappy vast^eftelden Gods„ dienst te verachten. Zy wierpen dan die oude gedenk„ tekens van bygeloof om verre, maar verwarden zig te
„ gelyk in de doolhoven van verwaande geleerdheid, wel„ ke , wel verre van het heij hunner natuurgenoten te be,, vprderen, hen alle gronden van troost ontrukte, en dat
„ wel zulke, op Welke de allernuttigfte waarheid rusten
„ moeste, waarin zy ooit belang ftellen konden.
;, Toen wierd 'er een Goddelyk bouwmeester vereischt
om die zo jammerlyk om verre gehaalde gronditutten
vats hoop en troost op te rechten, om het licht der
„ onftervelykheid op den kandelaar te plaatfen." Onze
Autheur tevens gadeflaende , dat het ware Christendom
alleen de Godsdienst der befchaefdle waereld is, leidt ons
op ter overweginge van de deerniswacrdige verbastering
der Euangelieleere, naermate van het toenemen der onkunde, die het bygeloof tot een onaffcheidbaren medgegel heeft. En djt doet hem, by die gelegenheid, zyne
Verhandeling ten einde brengen, met deze gepaste ver
-manigewsch.
„ liet echte Christendom is niet de Godsdienst der.
, volkeren , welken in eene zedelyke kindsheid leven.
^ 2 — Neemt dit ter harten gy alle, welke de verhevene beftemming hebt, om uwe medemenfchen te kun
verlichten. Gy groten der aarde,-^,nebfchav
; velken het beftuur en de opvoeding uwer burgeren is
toevertrouwt, flaat een medelydend oog neder. op die 2fgelegene gewesten der waereld, in welke men nu reeds

„ eeuy
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„ eeuwen gearbeit heeft, om de leer des Euangeliums
„ voort te planten , zonder aanmerkelyke vrucht. Denk
dat vooraf de mensch moet worden befchaaft, zal de
„ Christen worden gevormt.
„ Gave God, dat de wensch van alle beminnaren van
den Godsdienst , welke hunne medemenfchen voor broe„ ders en kinders van denzelfden vader erkennen, einde.
„ lyk veerde vervult. — Dat de klachte van Pro„ pheet JEREI+ItAS, (Klaag]. 1V. q..) de kinderkens eifchen
„ brood, daar en is niemand die het hen mzaededeele, j1er
„ geus op aarde toepasfing vinden mochte:"

De overeenfíemming van de H. Schrift met de gezonde Reden , in de Leer/l ukken der H. S. aangaande de Zonde
en de Genoegdoening, aangetoond door J. D. MICHAëLIS,
Ridder van de Noordhar, Iloogleeraar in de Wjsbegeer_
te te Gottingen, Lid van de Holl. Maat/ch. der Weeten/ch. te Haarlem, enz. ifinar de tweede, geheel van
nieuws uitgetiverine uitgave, nit het Hoogduitsch vertaald,
door 1. H. FORTIIEIJEE, Leeraar der Euangelisch Lu
Gemeente te Utrecht. Te Utrecht, by G. T. v.-theifc
Paddenburg en Zoon, I7S5. Behalven liet Voorwerk,552
bladz. in gr. oEíavo.

I

et vey algemeen aengenomen Kerklyk Leerbegrip der
Christenen, nopens de Zonde en de Genoegdoening,
is, gelyk men weet, aen vele tegenbedenkingen onderhevig; men betwist het zelve, als niet geleerd in de 1:1.
Schriften, en men wrackt het zelve , als onbeftaenbaer
met de gezonde Rede, tegen welke echter de Openbaring,
als ene gift van denzelfden God, die ons het Licht der
Rede gefchonken heeft, niets ftry,íi s leeren kan. De eerde foort van tegenbedenkingen komen in dit Gefchrift niet in overweging; de Hoogleeraer fielt zich niet
voor, deze Leerbegrippen uit de Heilige Schrift te bewyzen; by houd ze voor bekend en erkend; maer zyn doelwit is, die der laet(te íbort tegen te gaen, en te toonen
dat derzelver inhoud in genen deele 1Irydig is, met het
geen de gezonde Rede ons aen de hand geeft.
Hiertoe handelt hy, na ene voorafgaende ontvouwing
van de Zonde en de Vet, in de eerfte plaets over Gods
Opperheerfchappy, derzelver grondlag, en de noodzaek.
Jykheid harer uitoefeninge. Daeraen hecht hy ene verdee.
T4
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diging van de toelating der Zonde in de beste waereld;
en dit leid hem ter beantwoordiuge der vrage, hoe God
de Zonde verbieden en traffen kan, daer zy een deel der
beste waereld is? Op de beantwoording hiervan volgt dan
verder ene overweging van de íhrafl^en der zonden , niet
ophelderende aenmerkingen over enige bedenkingen deswegens, en wederlegging der tegenwerpingen daaromtrent
te berde gebragt. Wyders verledigt by zich tot ene onderfelieiden befchouwing der Zonde en derzelver flrafbaerheld; waermede zich voorts verbind het nagaen der toerekeninge van Adams val, en de daermede verknogt gaende iengeboren verdorvenheid der menschlyke natuure , met
de gevolgen hiervan; in de ontvouwing van dit alles han
-deltHuogravdenmílbyzorhed,
die omtrent den val onzer eerf}e Ouderen, en 's Menfchcn aangeboren zedelyke krankheid, zo als by zich uit
komen. Tot dus ver gefproken-drukt,inaemg
hebbende van de Zonde en derzelver ftraf, komt de Hoog
Zon-lerai!dyktohfnvaergid
wel in de eert e plaetfe vast[laet, dat-de;wacromtn
God de Zonde wil vergeven ; maer dan de vraeg nog
overig blyft, op welk ene wyze ? of door welk een middel het zelve zo zal gefchieden, dat, niet tegenftacnde de
vergeving, het oogmerk der flralfen bereikt worde ? -Deswegens komen in voorslag: (i.) I)e voltrekking van
een gedeelte der ftralfen in de toekomende waereld. (2.)
Of Branden , Gaven, Godsdienstplechtigheden. ; 3.) Zelfs
verkoozene Bootdoeningen. (k.) Rerouw, Verbetering en
Afbede. (5.) Hoogere verbetering, Vergoeding of Ver
gevolgen der Zonden. (6.) Goede Wer--nietgvad
ken, en laetstlyk (7.) de Genoegdoening van Christus.
Over ieder dezer voortlagen deelt de Hoogleeraer zyne bedenkingen mede, en by vind in de zes eer(Ien de bereiking van 't oogmerk der ftraffen niet. Zommigen dezer
voorlagen , te weten de drie eerf'nen , doen hier, zynes
oordeels niets ter zake: de drie volgende, fchoon ze in
een ander opzicht vereischt worden, voldoen echter niet
den 't opgemelde vereischte, en dus word het laetfte, de
Genoegdoening van Christus , als daeraen beantwoorden -

de, gevorderd.
Ene ware zedelyke verbetering, naemlyk, nog voor het
einde van dit leven, moet, volgens hem, cie onveranderlyi;e voorwaerde van de vergeving der Zonde zyn; en der;balvea wort. hier liet voor eilagen Berouw met de daer
tilt
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uit volgende Verbetering, en daedlyke betrachting der
Goede werken gevorderd: zo fpreekt de Rede , zo fpreekt
de Heilige Schrift. „ Maar, (dus vervolgt de Hoogleer
dewijl hierbij nog dit gebrek overblijft, dat op die-aer,)
wijze liet wezenlijlklte oogmerk der Iiraffen, de aflchrikking van anderen van de Zonden, niet bereikt wordt, en
dat wij menfchen evenwel niet de eeníge zedelijke onder
zijn, maar dat hij buiten onzen aard;ho--danevGo
dem en in liet Rijk der Geesten ontelbaare onder:.ïaanen
heeft, aan welken Hij, wanneer menlchen opzettelijk ondigen, voorbeelden van llraffen der menfchen lchijnt ver
te zijn; om hun te toonen , dat de wet geen-fchuldigt
ijdele dreigementen doet, en om juist door de werklijke
oeffening der ilraile aan zijne wet bij hen den noocigen
klem te geeven; zoo voegt de Dijbel 'er nog iets bij, tie
Genoegdoening van Christus, dat is, dat God werklijk de
ftraifen van onze Zonden aan Christus heeft ter uitvoer
gebragt, en het zich daardoor mogelijk gemaakt, om ze,
behoudens zijne gerechtigheid, aan menlchen, welken
zich verbeteren, te vergeeven.
„ In de daad fchijnt dit een groot en verheven denkbeeld
te zijn , dien God waardig , welke niet alleen Opperheer
van den kleinen aardbodem , maar van eeue onmeetbaare
weereld is. Men zal mij toe[femmen , dat het eerre volkomene oplosfing van den knoop en van die zwaarti vraag
is , hoe kan God, bertotidens zyne Gerechtigheid en Goedheid
omtrent betere onfcltulrli;e fchcpzele;a welke door voorboel
den van firaffe van de zonden moeten te rug t,ehiouden Worden, aan een gedeelte der fchuldigen de lira/rc kwijt /èhea
den? wanneer maar het overdraagen der ifrailé op Christus zoo gefield is , dat
i.) Het geen overdraagen in fchijn is. Dit zoude plaats
hebben wanneer vreemde firaffen op iemand, welke even
deeze firafte reeds door eigene zonden verdiend hadde, wier
-denovrga.
2.) Dat die perfoon, op welken de ftratfe wordt overgedraagen; daardoor niet verongelijkt wordt.
3.) Dat het hoofd-oogmerk der ('raffe bereikt, en door
deeze op cencn vreemden overgedraagene ftraiie anderen
even zo ['erk van zonden worden afgefchrikt, als wanneer
zij aan den fchuldigen zelven voltrokken ware. En
.) Dat 'er geen ander oogmerk , liet welke de firaffeu
noodzaaklijk maakt , daarbij overblijft, het welk niet bereikt
wordt. Hebben deeze voorwaarden plaats, zoo vervalt de
voor1' K
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voornaaml}e tegenwerping; waar toe zullen firaífen, aan ie
anders dan den zendaar zelven voltrokken , dienen!-mand
Het antwoord ligt reeds in de derde voorwaarde. Maar,
zal enen zeggen, dan lijdt immers de zondaar zelf geene
(mart! Antwoord : dat is ook liet oogmerk der ftrafle niet,
dat iemand fniart aangedaan, dat wraakzucht, (die geen
Rechter en Wetgeever moet hebben, en die God, welke
alle rdijic uit goedheid ftraft, niet kan hebben,) verzadigd
word; het is dus geen kwaad, maar genade, dat den zon
aangedaan wordt. Zal God Zonden ver--dargenfmt
geven , en wil men niet volltrektlijk alle menfchen tot ftraffen in de toekomende weereld veroordeelen, zoo wordt imIners den zondaar buiten dien geene finart aangedaan : want
in deeze weereld zien wij niet, dat de ftraffen der Zonden
uitgevoerd worden."
Het laetfte gedeelte van dit Gefchrift dient ter uitbreidinge , ophel{leringe en bevestiginge van de bovengenoemde
voorwacrden, en geeft dus liet volle beflag aen odes Hoog
onderneming, om de eenftemmigheid van dit Leer--lceras
begrip tiet de Reden te toonen.
In de Voorreden zegt ors de Hoogleeraer: „ in het
„ jaar 1748," (toen zyne Verhandeling over de Genoeg
uitkwam ,) „ was deeze Verhandeling-doenigrstmal
„ niet rechtzinnig ,en ze kon de Cen(itur in eene vreemde
„ Stad niet doorliaan; tegenwoordig (in 't jaar 1779.) is
zij wel al te rechtzinnig ! zoo veranderen de tijden!"
Wy laten dit aen zyne plaetze; zulks is meermaels een
Tydrekenkundig en Aardrykskundig verfchil; welks beflisfing niet tot onze taek behoort. Wat hiervan zy; de
Wysgerige voor[tanders en tegenftrevers van liet in dezen
beweerde Leerbegrip zullen , in dit Gefchrift tiet voor.
naem(te by een vergaderd vinden , dat ter wederzyde byeen gebragt word; en daer de Hoogleeraer liet zelve met
een welwikkend oordeel opgefteld heeft, is het voor hun
wel der moeite waerdig, dat ze het zelve met alle oplet
overwegen. Doch voor hun, die het zelve aen -tendlic
• niet als een - Bybelsch inner als een Kerklyk-Leer--zien
be<rip, is liet van dat belang niet; ook is het voor dezulken niet gefchreven, gelyk we hier boven reeds aengeduid hebben.

Ge..

GEDACHTEN, BY DEN DOOD VAN R. SCHUTTE.

287

Gedaclttcn by 't verncemen van eten dood van den IL'elEerww.
Zeer Cel. Heer x. 6 C H U T T , beroemd Key-kleeraar in Chris.
tits Gc,oacente, te Iinfieldam. Te 11naf1eldatn, by J. Wes.
hug Willemsz. 1785. In goot o &avo 29 bladz.
eze gedachten verílrekken tot een zeer wel uitgevoerd
D
ei kentelyk dankbaer gedenkteken , 't welk de Dery kierde Kiie er
Sc/iutte,

zynen Weldoender, den lofwaerdigen
heeft willen oprechten. Aen tien oever van den \\Tael gezeten, peinzende op het lot des Vaderlands, ontvangt
hy de mare van 't overlyden zynes Vriends: dit brengt
ene mengeling van tlrydende hartstogten te vege; doch
eerlang komt by tot ene bedaerder geestgefleldheid. I Iy
overweegt de voortrelfelykheid van zynen. Schatte, en in
Geleerdheid en in Godsvrucht; by fchetst by die gelegen
een treffend Tafereel, op welks gezicht allen , die-heid
hem gekend hebben, aengedaen moeten zyn. Dit Tafereel
word nog verhoogd door de levendige koleureu der Vriend
Krieger•, die-fchapenDkbridventlyk
hem als zynen Vriend en Weldoener betreurt, het welk
hein zyne klachten doet uithoezemen. Edoch by bezeft
tevens, hoe 'er, aen de andere zyde, redenen gevonden
worden, om die klachten te ftaken, Gods weg niet alleen te eerbiedigen, moer zelfs dankbaer te verheerlyken;
zo van wegens het fchenken diens uitmuntenden Mans,
als van wegens deszelfs bewaring tot in een vergevorderden ouderdom; waer door hy velen een langen tyd, nuttig
heeft kunnen wezen. Hierby komt, ter volkomener ver
zalige lotwi fe--trosinge,dbfchuwva'sMn
ling en de verwachting zyner heuchelyke opfianding, waer
in de Eerwaerde Krieger zich verlustigt, en waercdoor hy
's Mans Weduw, de Amftelaers en zichzelven vertroost,
en aenmoedigt om 's Mans voorbeeldlyken wandel te vol
vooruitzicht van hem in de eeuwige gelukzalig--gen,i't
heid weder te ontmoeten. Vergenog 1, dat by dus
de lykbus van zynen vriend , met gemenrde tranen , met
tranen van droefheid en blydfchan, hefproeid heeft, fielt
hy dit zyn Gefchrift tot een gedenkteken van zyne hoog
voor, en van zyne datikbaerheid aen, zynen Vriend.-achting
-
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A. WYNANDS, LEERREDEN.

Leerreden, ititgefprokeia op den 27fcn Febivarij 1785. door
ABRAHAM WYNANDS , Leerier der Doopsgezinde Ge
te Utrecht: bij belegeniaeid van desze fs affland-ment,
van den gewonen Predikdienst, en /i//c van die Gemeente. Te Haarleng, bij A. Loosjes Pz. 1785. In gr.
ociavo 4.3 bladz.
nige zamenloopende omflandigheden , waervan de voor
E
dezer Leerreden gemeld-naemtluidVorfpk
worden , hebben den Eerwaerden A1 ;hands genoopt om
,

affland te doen van den gewoonen Predikdienst; en dus
wel byzonder affcheid te nemen van de Doopsgezinde Gemeente te Utrecht , in welke by ruim zeven jaren den
Predikdienst, benevens zynen Amptgenoot, had waergenomen; behoudende voorts een hem onwederfpreeklyk
refit, om, hier of dacr dienst kunnende doen , naer welgevallen, in deze of gene Gemeente , ene of meer Predikbeurten te vervullen. (Soortgelyke inrichtingen vereifchen in de
Societeit der Doopsgezinden die voorafgaende fehikkingen
niet, welken in de Nederlandfche Kerk gevorderd worden.
Een Doopsgezind Leeraer legt zyne Bediening zo vry neder, als bv dezelve aengenomen heeft.) De Eerwaerde
Jpj'nands felt zich voor, in deze zyne laetfle Leerreden
als gewoon Leerier, te toonen „ dat , en hoe, een godvruchtig en deugdzaam hart en gedrag, het Ontzag
voor God en het waarnemen van zijnen Dienst en Gebo„ den , een noodzaaklijk en gefchikt middel zij , om zib
zelven en zijn Nagellagt in dit leven gelukkig te doen
zijn." Ely doet de gegrondheid dezer leeringe duidelvl, zien ; eerst, met opzicht tot den mensch zelven, en
,jan met betrekking tot zyne Kinderen of Nageflacht. Aen
dit oovertuigclyl: Vertoog, met een geest van juiste onderfcheiding voorgedragen , hecht de Leeraer wyders ene treffendc toepasfing, waerin by de daedlyke inachtneming dezer waerheid , niet klem van tael, op liet hart zyner Toehoorderen , in 't algemeen , en inzonderheid op dat der
ouderen , ten ern1'igfle aendringt. En voorts befluit zyn
Eerwaerde zyne Leerreden, met byzonderc Aenfpraken,
die volkomen beantwoorden , gen de byznudere omflandigheden; waerin bovenal doorfiraelt een liefderyk hart, en
ene ernflige zu;t voor aller tydlyk en eeuwig welwezen ;
't welk men langs den- weg der Godsvrucht , door Gods
;genade in Jezus Christus, vertrouwelyk kan verwachten.
P. non-
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Med. Dr. Urbis t'lisíiugx Exconíilarii, va
i, Elenchus Anima--rilumSoceta nruh
hum. Vol. 1. Sillens quadrupcdia hoc usque nota, eo
Natura, quantum fieri-rumqevaits.Adcm
potuit dispofita. Roterodmni apud C. k- iIke 1784.
Absque pra:cedd. 174 pp. in octavo, ni. f.
BODDAERT

iermede maakt de Heer Bod(laei't een aanvang van eene nieuwe rangfchikkende opgave en befchryving van
waarin by zig voorstelt liet geleide
het
tier Natuur, zo veel mugelyk te volgen. Zyn Ed. befchouwt zyne Voorgangers in deezen arbeid, en bovenal
den grooten Li timer's, toet een oog van thoogagting;. Dan ,
daar de beoefening der Naruurlykc Ilistorie, nog in deeze
laatere dagen, eerie by uitftek lheerfchcnde lieflhebbery ge
daar men, uit dien hoofde, van tvd tot tyd,-blevnis;
veele byzonderhedcn met erne fleeds meerdere opmerkzaamheid gade eflaagen, en haar door verícheiden nieuwe
ontdekkingen deswegens gedaan heelt, zo is men ongetwyfeld in flaat gefteld, om dit onderwerp verder uit te
breiden en te befchaaven. 1-lier aan de hand te leenen is
het oogmerk van den Heer reddocrt in deezen.
'Er is, gèlyk by in zyne Voorreden opmerkt, aatervolgens
de fleeds voortgaande waarneemingen in de Natnurlvke
Historie, zekerl^fk eerre onafgebroken ](eten van tl"eezens
in de drie Rvken der Natuure, in ieder derzel.ver afzonderlyk, en zo ook in het Ryk der dieren, dat het voor
onderwerp zyner tegenwoordige nafpoorin: is. `laar-name
de bepaaldheid onzer kundigheden ., en 't mangel aan cene genoegzaame uitgebreidheid van ondervinding , laat ons
juist niet toe door te dringen, tot de allerfyntte aaneenichakeling; egter is 't 'er, niet tegenílaande dit menschlyk onvermogen, zo mede gelegen, dat aanhoudende waar
verder gebragt hebben, om ons ge--nemightflds
legenheid te geeven tot het vormen van een min of meer
wel geregeld Samenftel. Zulks is door veelgin, op meer
dan eenerleie wyze, reeds c!i hied, en men nar onder
deezen den kundigen Linnai s, op goeden grond, den
voornaamílen noemen. Dan, met dit alles, ook bv was
een mensch, bepaald in zyne kennis, beperkt in zyne ondervinding, gelyk ook in die zyner Voorgangeren , en laatere ontdekkingen , hebben nog zeer veel aan de hand ge-

HRk der Dierenti ,

gegeeven, dat voorheen verborgen of minder bekend was.
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Ter dier oorzaake hebben ook verfcheiden onderzoekers
der Natuure, niettegenstaande hunne hoogagting voor hem,
nu en dan deeze en geese misvattingen of te kort ichietingen in zyn famenfftel opgemerkt; mitsgaders getoond,
door welke hulpmiddelen uien liet zelve kon uitbreiden
en verbeteren. De Heer Boddaert, hier van gebruik rnaakende , heeft zig voor lange toegelegd , op het byeenverzamelen van alles wat kundige Schryvers daaromtrent te
berde bragten, wat het bezigtigen veeler Natuur -Kabinetten hem verleende , en wat hy voorts door eigen epn,erkzaamheid in de Natuur had gadegeílaagen ; met dien voor
heeft hy, op aanmoediging van Linnaeus zelven, zy--rad
ne vlyt aangewend, om alles in de hem gevoeglykst voorkomende orde te !hikken. Van deeze zyne }nrigting geeft
by eene proeve, met dc uitgave van dit eense Deel, het
welk zig bepaalt tot de Tliervoctige zo Land- als Waterdieren; welke eerRen hy, onder eene vierledige rangfchikking , in de volgende orde voordraagt.
1. Quadrumania of Vierhandigen. Aap. Spookdier. Traag
Luiaard. Tlledermuis, Schildvarken. Schubhaagdisch-Zoper.
en Miereneeter. Doch de benaaming van vierhandigen (laat
flegts voornaamlyk op de twee eerten.
II. Fern of Verfcheurende Dieren. Buidelrat. Beer.
Bun/em. Wezel. Fret. Kat. Hycena. Hond.
III. Glires of Knaagende Dieren. Haas. Mormeldier. Muis
Dipus. Eek/toorn. Myoxus. Spitsmuis. Mol. Tzervarken. Stekelvarken.
IV. Ruminantia of Herkauwende Dieren, welken gehoefd
zyn. Tragulus. GiraJfo. Hart. Hartebok. Bok. Schaap. Oso
Kernel. Hier by voegt de Heer Boddaert de volgende Dieren, welken gehoefd zyn, en niet herkauwen. Zwwyn. Paard,
1/1/atervarken. Neushoorndier. Elephant.
Wat wyders de viervoetige Waterdieren betreft, dezelven zyn de volende , in deeze orde. Rivierpaard. Bever.
Otter. Ihalrus, Zeehond en Zeekoe.
Naar deeze rangfchikking geeft zyn Ed. eerst een agtervolg--nd berigt van de opgewelde Geflachten ; en voorts
voegt hy, by de omfchryving van ieder Geflacht, eene
melding van de daartoe behoorende Soorten. 13y het omfchryven der Geelachten heeft by 't 'er op toegelegd, om
derzelver kenmerken ten uittvoerig('c aan te wonen , door
die kenmerken, niet Ilegts uit een of ander gedeelte, maar
uit het ganfche uiterlyke geftel saes Diers, zo veel ter onderfcheidinge (trekt, op te maaken. Verder heeft liv grepoogd
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poogd de hyzondere Soorten indiervoege te befchryven, dat
men niet alleen het onderlcheid tusfci en dit en ten voor
volgend Dier leere kennen, maar ook duidelyk-gande
zie, 't geen aan het zelve byzonder eigen is. Daar benevens heeft hy, by de melding van ieder Poort, aangeweezen de plaatfen in de Schriften der voornaamike Scliryvcrs
over dit onderwerp, waarin men een uitvoerig verflag van
dezelve kan vinden ; te gelyk aantekenende , waar de beste
afbeeldingen, en wel, zo veel mogelyk zy, naar 't leeven
gecoleurd, voor handen zyn. Na zulk een berigt der foor
ten van ieder Geflacht geeft de Autheur telkens eenige ge
-mengldwari,ovelchdnbyzre
deswegens, gaande ook wel inzonderheid over de reden zy_
ner gemaakte fchikkinge, en de byzondereopmerkzaamheden
van andere Dierkundigen.
Voor deeze befchryving, zo der Geflachten als der foor ten, gaat eene Inleiding , behelzende inzonderheid een verflag van de zo keurig aaneengefchakelde keten der Natuur
verder Bene doorloopende hefchouing-lykeWzns.E
der Dieren , waarin ons de Autheur verleent , eene beknopte ontvouwing van liet innerlyk en uiterlyk gellel der Dieren, als mede van derzelver verfchillende verblyfplaatfbn,
en verder een berigt van de voornaamíle onderfcheidenerangfchikkingen, met aanwyzinge van die , welke hy de
gevoeglykfle oordeelt : aan welk alles by ten laat[le nog
liegt eenige aanmerkingen over de Natuurkabinetten en
de Afbeeldingen der Dieren, mitsgaders derzelver gebruik.
Op dit eerfile Deel gaat eerlang het tweede, gaande
over de Vogelen , te volgen, en de Heer Boddaert maakt
ítaat, dat hy deeze zyne nafpooring der Dieren in vyf of
zes Deelen zal voltrekken. 's Mans arbeid kan nevens die
van anderen over dit onderwerp zyne nuttigheid hebben ;
maar 't is te wenfchen, dat de verdere uitvoering met meer
naauwkeurigheid gefchiede, over maagel van welke hier al
te veel reden tot klaagels is.
,
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De VaderlandCelle Historic vw de/a Heere J. WAGENAAR
verkort , en met leer ,aaiiie aanmerkingen , ten dien,/ie der
Nederkmdfche yeugd, uitgegeven rloor j. w. rE WATER, Historiefchrijver van Zeeland, Hoogiceraar in de
Wijsbegeerte en haderlandfche Gefchiedenisfen te Middel
Deel. Te dinflerdam, P. Schouten enz.-burg.Eeif
Behalven de hooraffpraak, 2 9 bladz.
angezien de kennis onzer Vaderlandfche Historie voor
Nederlands Jeugd van het uiterf{e nut zy,, terwyl het
veelal haare zaak niet is om uitgebreide Werken daarover te
doorbladeren, zo doen haar zekerlyk geen geringen dienst,
alle de zulken die zig bevlytigen , om bet weezenlyke van
's Lands Gefchiedenisfen , in eerre geregelde orde , beknopt
te ontvouwen. Men heeft ook reeds eenige Schriften van
die natuur, welken inderdaad leerzaam ingerigt zyn; en
hierhy voegt in deezen de hoogleeraar te [Eater zynea
arbeid, door hem indiervoege gefchikt, dat by den middelweg houde, tusfchen een Kort Berigt en een uitgewerkt Gefchiedverhaal. Zyn Ed. heeft zig voorgefteld
de Vaderlandfche Historie van den Heer 1Jagennar te
volgen, doch tevens gebruik te maaken van laatere ontdekkingen, die ten dage van den kundigen IPagenaar nog
niet te voorfchyn gekomen varen. Daarbenevens vlegt
by, hier en daar, in zyn gefchiedkundig verflag, lcerzaame aanmerkingen, die het nafpooren van Nederlands lotgevallen , en van de bedryven der voornaamll:e Perfonaadjen in dezelven, te nuttiger doen zyn; daar men , gelyk
hy in zyne Opdragt aan Neêrlands Jeugd, haar leerende
hoe men deeze oefening bebbe in te rigten, zegt, „ zig
„ deswegens zoo veel moeite niet moet geeven , om zijne
nieuwsgierigheid alleen te voldoen, of om zijn tijd aangenaam door te brengen; maar, om 'er wezenlijk nut
voor het gantfche leven uit te trekken, en voedzel te
„ geeven aan de liefde tot het Vaderland , den Gods„ dienst en de Vrijheid, die ons, naast ons eigen leven,
„ altijd dierbaar moeten blijven." Hierom heeft zyn Ed.
ook zyne gefchiedkundige ontvouwing op zodanig eerre
wyze voorgedraagen, dat dezelve alleszins moete (trekken,
ter bevorderinge van oprechte Vaderland- Godsdienst- en
Vryheidliefde, die hy der Jeugd , tot haar eigen heil en
's Lands welweezen, ter, fterkfle tragt in te boezetnen.
In het thans afgegeeven eerl}e Deel brengt hy 's Lands
Ge.
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Gefchiedenisien, van de vroegfte dagen af, tot op den
dood van Graaf 11/i1/cm Heir J[/, in den jaare i;,}^ in
een gevegr, by Staveren, gcfiieuveld. Om een taal
van 's Mans fchryswyze te geeven , zullen wy ons bepaalen tot het merkwaardigile van zyn verflag nopens het
voorgevallene op den dood van Graaf Floris dein 1, ge weldaadig omgebragt den 27 Juny des jaars I 96, en inzonderheid den invloed, zo van Edwirrl, Koning van
Engeland, als van Heere ÏVolf^virl vmi I3or.fcic, op 's
Graaven Zoon en Opvolger , ^zn dcri ens f/eua.
Op den dood van Graaf F/oz-1s, naonllyk, was zyn Benige wettige Erfgenaam , zyn Zoon Tan, nog jong en in
Engeland. Terwyl men hier te Lande twistte over en
fchikkin en maakte wegens de Vongdy van den minderjaarigen Graaf, mitsgaders eeuige Edelen , 1clnlldig aan 't
ombrengen van Graaf Floils, gevangen nahl en vonnisde,
was Koning Eduard niet onledig, maar (lelde al vroeg
maatregels in 't werk , om zyn bedoelde te bereiken.
„ Hij zoudt, fchrijft de Hoogleeraar, in herfstmaand,
vier Gezanten herwaards niet een algemeenen Geloofsbrief en noch verfchciden bijzondere brieven aan de 11 -eren van Arkel, van de Lek, van Cruiningen, van Bors fele, Loef van Kleve, en aan anderen. De El]g.i'che
Gezanten kroegen last , om te verzoeken, dat ecnige Edelen, en ten nlinfle twee afgevaartii den uit elke goede
Stad , naar Engeland zood u afuezonden worden, <om niet
Jan van Ilollan , over liet v,,l:rekiken van zijn lhuvelijk,
over de bevestiginge des verhoi.;Is, eertij ?s tnsfclien Edgard en Floris ggemaakt, en over dei) toeíland doe er Landen, te handelen. Mon voldeedt 1poedig aan 's Konings
begeerte. De Edelen , uit de 'eell'chten van Erederode,
Egmond, ^Vasfenaar, Birafel, Perfijn en Renestc, nevens
de gemagtigden dei Steden Dordrecht, Haarlem, 11Middelburg en van elders, ituuken naar Engeland over, en cverden, eenera geruimen tijd, ten Hove opgehouden. Eer.
lang werdt het huwelijk van den jongen Grafave van Hol
niet Elizabeth, 's Konings dochter, voltrokken, en-land
zorg °;edrns e voor 't hefhan van 't jet g°ige peer. Edoard^ l hreef aait Keizer Adolf ten behoeve vals zijnen
fchoonzoon, op r'nt Graaf Jan de ifte met de landen, cie
Floris van 't Rijk ter leen gebonden halt. mogte verlijd
worden, hoewel hij niet in perfoon verfcheen , oral ze
van den Keizer te verheffen. Ook nam hij en zich (de
bemiddeling der gefcidi':len, tusfehen Brabant , Vlaanderen
VII. DEEL. ALG. LEFT. NO 7.
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Dit alles kan, hier, gereedelijk goedgekeurd
en Holland.
Weinig daarentegen zal liet den meesten geworden.
frnaakt hebben, dat Koning Eduard het voornaamtle bewind over deeze Landen zocht magtig te worden , en zij.
nen fchoonzoon met cede deedt beloven, dat hij, in Hol
gekomen zijnde, Ferrer en Havering, die hem uit-land
Engeland herwaards verzelden, tot zijne geheime Raaden
aanlleilen zou , en nimmermeer tegen hunnen raad handelen, dan niet kennis en goedvinden van zijnen fchoonvader. 't Is minder te verwonderen, dat Graaf Jan , die
jong en in de gelleldheid van zijn eigen Vaderland onbedreven was, zich tot dezen zeldfaamen flap liet vervoeren , dan dat Koning Eduard, in wier men meer Staat
te mogen veronderflellen, hem daartoe-kundefchijt
noodzaakte. Een geheiaie Raad, met zoo veel gezags
bekleed, en alleenlijk uit twee Engelfchen beflaande, was
zekerlijk, in dien verwarden tijd, niet gefchikt, om 's
Graaven gezag te ftaven , en de raste , hier te Lande , te
herftellen."
Intusfchen geraakte, gelyk onze Schryver vervolgt, liet
Land in de grootfte onrust, waaruit Benige Grooten zig
veel voordeels beloofden; van welke gelegenheid zig ook
de Utiechtfche Bisfchop bediende, niet de \Vestfriezen in
beweeging te brengen. Byzonderlyk was Heere IJolfercd
vara I3orsfele de voornaame oorzaak eener groote verwarringe in Zeeland. „ Sedert zijne verzoeninge met Graaf
Floris , (fchrijft de Hoogleeraar ,) op den eer[Ien van
bloeimaand des jaars 1296, gedroeg hij zich als deszelven
vriend, en 's Graaven lot fcheeu hem geweldig te treffen. Zijne bijzondere inzichten noch bedekt houdende,
maakte hij den Edelen en anderen te Dordrecht diets, dat
'er reden van vreezen was voor een inval der Vlamingen,
en bewoog hen, om twee welbemande koggen onder zijn
bevel te Rellen , waarmede hij aanftonds naar Vere in
Walcheren ovenlak. Toen bewoog hij Guij van Vlaanderen, om een inval in Walcheren te onderneemen, in 't
beleg voor Middelburg te taan. Hoe grooter de verwarring werd, hoe fpoediger Borsfele begreep zijn doelwit
te zullen bereiken. 't Is ongelukkig voor een Land , wanneer oorlog en vrede hunnen grond alleenlijk vinden in 't
eigenbelang van weinige bijzondere perfoonen." Dan deeze belegering van Middelburg was, naar uitwyzen van 't
verder Gefchiedverhaal, vrugtloos; zo door de ftandvastigheid der Middelburgers, als door de aankomst van Jan van
Aven-
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Avenues, den erkenden Voogd van Graaf Jan; die ook
wel dra de beweegingen in Westfriesland ten einde brags,
en zig voorts na Haarlem begaf.
„ kort daarna, dus vervolgt de Hoogleeraar, kwam cie
jonge Graaf van Holland , door eenige fchepen en Edelen
verzeld, herwaards, te Vere aanlandende. Hier vondt hij
Wolferd van Borsièle, den grooten vriend van Koning Eduard; waar van zoo veele geheime onderhandelingen, federt
eenige maanden fchriftelijk tusfchen hen gehouden , tot bewijs verí"trekken. Zou Borsfele , gelijk hij zocht, Graaf
Jan en de Landen naar zijnen zin beíIiereii, dan moest
Avenues eerst geweerd worden. Deze, wel begrijpende
wat hein nu te wachten flondt, befloot, wijslijk, den
form hier te ontwijken, en naar Henegouwen te rug te
keeren. 't WTas veiliger, vrijwillig te vertrekken, dan opgelicht, in hechtenisfe gezet, of met geweld verdreven te
worden. Dat hij hier voor te vreezen hadde, was genoeg
op te maaken uit zijne ontbiedinge naar Zeeland, om rekenfchap van zijn bewind aan den Graave te doen ; en noch
meer, om dat Borsfele de wegen alomme had doen bezetten, en vaartuigen in de ftroommn leggen, om zich van
Avenues te verzekeren."
„ Nu begon G-raaf Jan de eerfee het Land te regeergin,
doch met hulpe van zijnen Raad, uit cenige Hollandfche en
Zeeuwfche Edelen betlaande. Waarfchijnlijk zullen 'er ook
fommige Engelfche Heeren toe behoord hebben. De klem
van 't bewind was, echter, in handen van Heere Wolford ,
die alles op 's Graaven naam verrichtte, en wien de Raad
naar de oogen zag. Die hem tegenstonden, werden daar
uit geweerd. Dit ondervondt Dirk van Brederode. Jan
van Renesfe was hem ook in den weg; en befchuldigd van
eenen toeleg op 's Graaven perfoon, werdt hij ten Lande
uitgebannen. Al wat Borsfele goedvondt, teekende de
jonge Graaf. Dit blijkt, vooral, uit zeker gefchrift, den
laatfien van Grasmaand des jaars 1297 te Nijenroode geteekend , waarbij Graaf Jan met eede beloofde, in alles te zullen doen en werken volgens den raad van Heer Wolferd,
zijn getrouwen man, en hem te helpen, in zekerheid te
flelllen , en il:aande te houden, indien hij in haat of wangunst kwam,, om dat de Graaf deszelven raad boven dien
van anderen volgde, of om dat Wolferd hem met raad en
daad bijftond tot behoudenisfe van zijne erfelijke rechten,
of om dat hij zich op eenige wijze aankantte tegen de moorders van 's Graaven vader; terwijl Borsfeïe, op zijne ChristeV2
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teliike trouwe en met cede beloofde, den Graave ten bes
zijne eer en nut te zullen maden, in alle zaakcn-te,o
naar zijne viii zhmcn en ragt te handelen, en zulks om
niemands yvine te laten : welke open brief van kracht zou
zijn, tot dat de Graaf den ouderdom van vijf- en twin-tig ;aaien zou bereikt hehbeu. 't Kon naauwlijks anders
zijn, of de Graaf moest zich, door deze verbindtenisfe,
het orureno_ en van andere Edelen op den hals haalen , en
\Volferd bij hen in haat komen."
Van dien tyd of had Wolford voornaamlyk de hand in
alle de verdere geheurtenisfen van die dagen, waarin by
ook zyne byzondere hebzngt involgde. „ Heer Wolferd,
zegt onze Schrijver, niet te vrede met het zijne , deedt
zich door den Graave verfcheiden adelijke goederen opdragen , voorheen de landen van Woerden en Perskoop , en
nu liet Slot te 1JsfelLIciu. Onzeker is 't, of men de merkelijke veranderinge, welke hij in de muntti, tot groot
nadeel der handeldrijvende ingezetenen , onlangs gemaakt
hadt, aan dat zelfde grondheginzel van hebzucht moete
tocfchrijven. Vat hier van zij , Wolford, en zijn vriend
Aland , thans Bailluw van Zuidholland, liepen niet fpoed
naar een akelig einde."
De Bailluw Aland - naamlyk onderland een inbreuk te
doen op de voorregten van Dordrecht: Heer Wolford onder(Reunde hem niet 's Graaven gezag; dan de Schepenen
dier Stad, hoe zeer ook door den Graaf gedreigd, handliaafden hun goed regt. 't Kwam wel dra tot een beleg;
doch der Burgeren moed verydelde die onderneeming, en
Alaud geraakte ter naauwer nood, niet zonder merkelyk
verlies, nog in t Slot Kraaije(lein , dat zyner zorge a,tnbevolen was. „ NVolferd van Borslcle, vervolgt de Hoog]eeraar , hiervan verftendigd, er niet onkundig, hoe de
naeesten in Holland hem gezind waren, hefloot ten eerflen, tiet den Graave naar Zeeland te vertrekken, en aldaar heirvaart tegen Dordrecht te hefchrijven. Hij begaf
zich , zonder lang- eititel • van 's Hage naar Schiedam ,
om van hier naar Zeeland over te fleeken ; en op dat hij
niet lichtelijk achterhaald zou worden • deedt hij alle de
bruggen achter zich afbreken. I),lch liet vervoeren van
den Graave , wien de Hollanders ongaarne wilden misfee,
was zoo dra niet ruchtbaar geworden , of alles kwam ten
Hove en onder 't volk in beweginge. De Graa-vin valt
aan 't kermen; de gemeente ulaat aan 't morren ; men maakt
zich gereed, our de vluchtenden te achtervolgen; en roeit
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eet fchip, dat door flilte weinig vorderen kon , met alle
kracht achter aan. IIaast halt men 't ingehaald , en den
Graavc nog fpoediger bewogen om te rug te keeres , die
zich naar den Ilaage begaf, zonder zich langer om Wol
te bekommeren. Met dezen liep het erger af. Hij-ferd
werdt gevangen genomen, naar Delft gevoerd, aan de woede der verbitterde menigte blootgelield, deerlijk gewond,
en dus van 't leven beroofd. Den Bailliuw Alaud trof eer
Poortgelijk lot: hij moest Kraaijef ein op genade en on--Iang
genade overgeven ; men voerde, hem gevangelijk naar Dordrecht, doch aan de Stads poort gekomen zijnde, werdt hij
door de gemeente dooagellagen.
„ De dood van \Volferd van Borsfele, waaraan eenige
voornaame Edelen , in 't heimelijke, handdaadig geweest
waren , hadt gewigtige gevolgen , ook ten opzichte van 't
Landbeliier. 1-Jij was zeer verbonden aan Engeland, en
even daarom afkeerig van Frankrijk. Bij Jan van Avennes
hadt juist liet tegendeel plaats. Zij hadden beiden redenen,
zoo van ftaatkunde als bijzonder belang, voor hunne keu
wist aanhang in deze Landen te krijgen. Eerst-ze.Elk
maakte \Volfcrd het hier aan Avennes te benaauwd en
drong hem ten lande uit. Haast keerde de kans. Ik dur
niet fommigen, niet vastdellen, dat Avenues den moord-ve,
van Borsfele zou bewerkt hebben ; doch niemand zal ;telooven, dat de Henegouwer hem bitterlijk beweend, of tot
het bewind van zaaken zal te rug gewen cht hebben. Men
deedt Graave Jan wel haast begrijpen, dat hij zelfs te
jong en te onbedreven was, om 't roer der regeringe alleen
te {lieren, en dat bij zijn naasten bloedverwant, Jan van
Avenues, Graave van Henegouwen, ter hulpe behoorde
te roepen. Dit gefci iedde; en Avenues was ter(innd gereed." Dit had, naar uitwyzen der verdere gefchicder isfen, ten gevolge dat Jan van Avennes tot Regent dleezer
Landen verklaard werd, en alles beilierde, dewvi de Graaf
zig in alles naar zyn welgevallen fchikte. Graaf Jan overleed, in den ouderdom van nog maar achttien jaaren, kinderloos op den ro November des jaars 1299 ; en jan van
Avenues volgde hem , als de naastgeregtigde 0 in alle zyne
waardigheden op.
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Nieuwe dardryksberchryving voor de Nederlandfche , eugd,
dory den heer w. E. de PERPONCIIER, tot gebruik zyner
Kinderen opgefleld. IIde Deel. Te Utrecht, by de Wed.
J. v. Schoonhoven, 1785. Behalven het Voorbericht, 428
bladz. in octavo.
-

t geen wy, op de melding van 't eerfte Deel deezer
IFAardryksbefchryvmge,
ten aanzien der uitvoeringe van
dit Gefchrift gezegd hebben (*), is in alle opzigten ook tot
dit tweede Deel over te brengen; nadien de kundige Perponcicer daarin op dezelfde leerzaame wyze voortgaat. Zyn
Ed. geeft hier een geregeld en naauwkcurig verflag van 't
merkwaardigfte, betreffende het Duihfche Ryk, Deenemarken, Zweeden, Rusland, Poolen, Hongarye, Duropisch
Turkye, Italic, Zwitferland, Spanje en Portugal. Aan deeze befchryving der Gewesten van Europa hegt hy voorts
die van Afia, en begint niet eene befchryving van GrootTartarye, zo als het gewoonlyk verdeeld wordt, in 't
Rusfisch - Chineesch - en 't Onafhangelyke Tartarye; naar
w.lke verdeeling dit uit;eftrekte Gewest hier, in deszelfs
voornaamf}e byzonderheden, ontvouwd wordt.
Daar wy in ons voorige berigt van dit Werk gewag gemaakt hebben, van des Autheurs gedagten over de ver
zo is 't on niet oneigen-fchilendrgsvom,
voorgeko,,nen, tot ecn nieuw flaal in deezen, zyn bergt
van kie Venetiaanfehe Regeering mede te deden, waarvan
hy ons het volgende verflag geeft.
„ FIet Gemeenebest van Venetie fl:aat onder een Ariflocratisch heftier, en nergens misfchien llraalen de gebreken deezer regeerinsvorul, wanneer dezelve zuiver, en
door geen genoegzaam tegenwigt getemperd is, zoo flerk
door als in deezen Staat. Wel is waar, dezelve heeft
zig federc reeds 1300 jaaren flaande gehouden, dan de
Ariftocratie was niet altoos zoo onbepaald als zy tegen
Edellieden, die, .terftond by hun--wordigs.De
ne geboorte, opgefchreeven worden in een boek, t gouden beek genaamd , hebben 'er al 't gezag in handen.
Aan de oudfle huizen van den eersten rang komt dc voor
Onder de overige Ede--keur,todgampne.
len zyn 'er veelen zo arm, dat zy gezegd worden hunne
Item(*) Zie dig. Vaderl. Letteroef. VIde D. bl. 373.
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Remmen te verkoopes. Anders zyn te Venetien de wetten Itreng, en voor allen onverbidlyk.
„ De eerfte waardigheid van den Staat bekleedt een Doge
voor 't leven. By zyn af(lerven komt de gantfche adel
by een, en uit denzelven worden, by trekking van ver
verzilverde ballen, ;o edellieden uitgeld t , die-gulden
allen van verfchillende gellachten moeten zyn. Deeze ;o,
door eene nieuwe uitlooting, op 9 gebragt, benoemen 'er
4o anderen, uit andere gedachten, daar zy zelfs egter
kunnen onder zyn. Deeze 40 wederom, op dezelfde wyze als vooren, op 12 gebragt, benoemen 'er 25. Deeze
25 op 9 gebragt benoemen 'er 45. De 45 op ii gebragt
benoemen 'er 41; en deezen eiiidelyk worden, in eerie
kamer, opgeflooten, tot dat zy eenen nieuwen Doge benoemd hebben. Ondertusfchen wordt decze amptenaar te regt befchreeven, in kleeding en flatje, een Koning in gezag, een Raadsheer in de llad , een gevangen e , en, buiten dezelve, een amptloos edelman te zyn:
Zyn naam wordt geplaatst, op de munten en in 't hoofd
der geloofsbrieven, aan gezanten meêgegeeven. De misfiven van deeze gezanten of van dc vreemde mogendheeden
aan de Republiek worden aan hem geadresfeert, schoon
by ze egter niet, buiten tegenwoordigheid van oenige
Raadsieeden, openen mag. Hy is 't hoofd van alle de
Raadsvergaderingen; vergeeft de preuven van de Kerk van
St. Markus, dewelke ook, alleen onder zyn regtsgebied,
flaat; en heeft nog eenige andere voorregten, die hem
veel luister, maar weinig magt, by zetten. Zyne kinderen
en broeders mogen, geduurende zyn leeven, tot geese
hoogti ampten , verheeven worden. Zonder verlof van den
grooten Raad mag hy niet, uit de flad, gaan; en ook
niet trouwen , met eene zuster of nabe[laande van eenig
aanzienlyk Heer. IIy mag zyne waardigheid nooit neer
ook niet weige--legn,ykhvrozend,i
ren mag; doch men kan hein wel afzetten. In Staatszaaken kan by niets doen zonder Raad. By zyn leeven is by
onderworpen aan 't opzigt der Tienen en der Inquifiteurs
van Staat, die altoos, in zyne geheimf'e vertfekken , mogen komen, en dezelven doorzoeken ; gelyk ook de overige Staatsieeden aan dit onderzoek onderworpen zyn Na
zynen dood wordt 'er een onderzoek , na zyne verrigtingen, gedaan, en , by bevonden wangedrag, worden zyne
erfgenaamen , in eerie boete , verweezen. Zyne inkomilen
zyn niet toereikende, tot den Staat, dien by voeren
moet c
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moet; en niettegenilaande dit alles, maaken de eer en
luister, aan dit ampt gehcgt, dat het nog gezogt wordt.
„ In den Grooten R 'trad, die alle Zon -en Feestdagen
ver }adert, komen alle de Edelen boven, fommigen zelfs
beneden, de e jaaren byeen, in alles wel een getal van
2000 uitmaal ende.
„ De Senaat of Pr-egadi , (gebeedeuen, verzogten ,) uit
en door den Grooten Raad gekoozen, hebben de geheime en gcwigtigfte zaaken in handen; zoo dat zy, over
vreede, oorlog en verbonden, beffuiten, gezanten zenden,
munt doen lla:un , en belastingen opleggen. In deeze ver
ook de zoo ílralis te befchryven Collegi--gaderinhb^,
en zitting, en brengen dezelve op een getal van omtrent
300 leden.
„ [let Collegicena, 't welk aan de Gezanten van vreemde Mogendheden gehoor geeft, en veele gewigtige zaaken
behandelt, bef nat uit den Doge, zyne zes !tanden, de
1iie Capi della Quarantia Criminals, of Prefidenten der
Veertigen vair . 't Crimineel Gericht , de zes Savi Grandi
(wyze) of groote Staatsdienaars, de Savi di terra firma of
l;rygsministers enz.
„ La Signoria of 't Con//ghetto , be[Iaande uit den Doge en zyne zes laden, zitten in deeze drie Raadsvergade'ringen, voor; leeraarnen wat 'er zal voorgedraagen worden ,
doen deezen voordragt, openen de brieven aan den Doge of
de Republiek geadresfeerd cnz. Zy veranderen alle jaar.
„ De negen P1 oc ur'eioren van Si. M<rc,es, die , voor 't leeven , zitgen, hebben 't opzigt, over (ie Kerk en Bibliotheek
van dien alaam, als mede over de Archiven der Republiek,
't arme weezen , de zaaleen van Voogden , Testamenten enz.
Zy zyn in groot aanzien , en de Doge wordt veeltyds uit
hun midden genomen.
„ De Rood Ter Tienen is 't opperst crimineel Gericht, byzonder in niis-laa(len van Staat , en 'er valt geen beroep van.
Ilet bcI'caat uit tien Raadea , den Doge, die 'er in voorgit,
en zyne zes Raaden- De lrengheid van dit Collegie wordt
zeer gevreesd, en liet dient te gelyker tyd , om 't Aritlocratisch gezag der Edelen te handhaven , en de ingezetenen
tegen ,de misbruiken deszelven te dekken. Uit hun midden
worden jaarlyhs drie IngIniuteurs van Staat benoemd, met
iuk eene onbepaalde raagt, dat zy zelfs den Doge kunncn afzetten • en , zonder beroep , over 't leven van elk
burger en edel nan van Venetie bellisfng doen. Hunne
%waakzaams en deeds argwaanende oplettendheid op alles
wat
-

NIEUWE AARDRYKSBESCHRYVING.

301

wat den Staat betreft, maakt de zorgvuldigfle, ja byna
ffaaffche vrees noo;icveudig, om niet , door eenig woord
of daal, in verdenking te ge!eakcn, van zig, tegen den
Staat , misgree.pen te hebben , als waarop de onnuddelykfte en zwaaríle t17alfen volgen. lsehalven dat zy verlj)icders mogen gebruiken, kan ook een ieder, (en , zo by
wil, ouder in va i in an belooning ,) door 't gooien van
een naamloos briefje, in zeker kasje, daar zy den 1leutel
van hebben • alle de berigten breven, die 't hem goed
hangt van hun doorzigt af, te beoortieelen„-dunkt;e'
in hoe verre zulke berichten te vertrouwen zyn. De l raffen kunnen zy, op enkel vermoeden, en in 't geheim,
doen uitvoeren; en niet het uiteinde van leun anipt zyn
zy , voor uiets , veruit woord lyk.
„ iwi-cnaii Ci i,nitl<cle is een langer Crimineel Gericht,
liet tie t: over de gem eerre Burgers, zoo als cie Raad der
Tienen, over den Adel , waakt. Uit de burgery worden
de Staatscancelier en de Secretarisíèu der hier voores be=
fchreeven Collegien gekoozen : zy trekken groote jaarwed
hebben de geheimen in handen ; en daar zy aanbly--den,
ven , terwyl in de meeste dier Collegien de leden geduurig veranderen , is de loop der zaakes hun alleen bekend,
dus zy geduurig moeten worden geraadpleegd , en daar
meer invloed krygen, dan de leden zelven.
-dor
„ Uit dit alles ziet men nu , hoe, in deeze regeeringsvorm, daar een klein getal bevoorregte geflachten het
ga t1ci e lichaam der maatichappy, onder hennen ícepter,
gebukt houdt, de jaloersheid van 't gezag; de nayver wegens 't aandeel in 't zelve, aan de amptenaars, fchoon
onder eene menigte voorbehoedfelen, vergund; de geduurige vrees, voor aanílagen, tegen de gevestigde heerfchappy; de even fferke vrees , voor 't misbruiken derzelve;
een iigetneen, onder en tegen allen, hceríchend mistrouw en, met één woord alle cie gebreken der zuivere Arif}ocratie ten fterkften heerfchen. Zoo dat de overheerschte
ingezeetenen leeven , in eene flaafiche vrees; de overheer
Praat , als geweldenaars-fchend,bykasizlfen
en dwingelanden, dewelken de handhaving van hun gezag, door de vrees , die lien beknelt , door de argwaan ,
die hen knaagt, en door duizend henzelven kwellinde
voorbehoedfeleu, waaraan zy zig onderwerpen moeten,
duur genoeg betaalen"
By dit zyn berigt van de fyriflocr^ttifche Regeering te
Venetic , voege men nog de aanmerkingen van den Heer
V c
de
-
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de Perponcher,, wegens de Demnocratifche Regeering ,
zo als die in eenigc Zwitzerfche Cantons zuiver plaats
heeft.
„ Hier regeert, zegt hy, de vryheid in haaren uitgefirektl en zin; doch even daardoor toont zy ook het !lerkst
die misbruiken, welke zy, al te onbepaald zynde, na zig
fleept. De partylehappen, die 'er zig niet zelden opdoen,
maaken de Volksvergaderingen fomtyds vry onrustig, en
hebben ze wel eens, met bloed, bezoedelt. By fommigen
worden de landvoogdyen , over de onderhoorige landen ,
ten profyte van alle de leeden der Volksvergaderinge, verkot , en dan moet natuurlykerwys de koopprys, op de
ingezeetenen dier landen, worden verhaald. Ook is 't
koopen en verkoopen der Remmen 'er gansch niet onbekend. De boeteas worden, door de leeden zelfs der ver
ze oplegt, onder hen verdeeld; dus de Reg--gaderin,
ter, in die gevallen , by 't veroordeelen, zyn voordeel
vindt. Ja zelfs heeft men wel eens gezien, dat een Ingezeeten, ryk genoeg geworden, om, voor 't overwigt
zyns invloeds, te doen vreezen, zonder anderen grond,
door zulk Bene vergadering, veroordeeld werdt, om de
helft zyner goederen, aan dezelve, af te f aan, ten einde
die, tusfchen alle de leeden, te verdeelen. De vryheid
dus, ter haarer beveiliging, zelf de grootfte inbreuk, op
de vryheid en eerf'e rechten der ingezeetenen, maakende.
Een nieuw bewys, dat het geen men de zuivere Regeeringsvormen noemt, zelden de besten zyn; maar eerie wel
bereekende mengeling der drie magten liet beste is ge
om de waare vryheid der ingezeetenen te be--fchikt,zo
veiligen, als oin 't meeste welzyn van 't geheel te bevorderen. In Z',vitferland ortdertusfchen brengen de eenvoudigheid der zeeden en leevenswys, het gebrek aan rykdom , en de weinige gemeenfchap, met de nabuurige- Mogendheden, te weeg , dat het beflier gemaklyker en een
mede de te verhandelen belangen , waarover-voudiger,lyk
gefchil ont[faan kan , minder in getal en geringer in waar
ook veel geringer beweeging en driften ver -dezyn,
komt nog veele misbruiken voor, waar-orzaken;dit
anders de Democratifche Regeeringsvormen onderhee--an
vig zyn. Terwyl 't gebrek aan Maande krygsbenden, en
de algemeene wapening van alle de ingezeetenen aan de
Ari[focratifche i e ;enten het fterkst middel beneemen , om
hunne medeburgers , onder een drukkend ,juk van flaverny, te brengen, af te houden." Daar by komt,
met

NIEUWE AARDRYKSBESCHRYVING.

303

met betrekking tot het Ariflocratifche, dat in andere Zwitfcherfche Cantons gevonden wordt, het VolkscharaCter.
Zo is ; by voorbeeld, te Bern, gelyk onze Schryver opmerkt, de Regeeringsvorm zo flerk Ariflocratisch,
dat 'er, in de Staatsgeilel*_enis zelve, niets zy, dat het Ariftocratifche deezer Regeeringe beteugelt; verilrekkende alleen de nationaale Geest van Vryheid aan het zelve ten tegenwigt. „ Dan daar toe, (vervolgt by,) werkt deeze geest
van vryheid ook fterk genoeg, om, uit deeze Regeering,
die misbruiken te weerera, die , te Venetie , by 't volk , ccne zoo flaafagtige onderwerping, en by de Edelen, eerre
zoo Heeds bevreesde, Heeds argwaanende, overliee;nfching te
weeg brengen. Men ziet bier derhalven, dat het Volkscharacler, wanneer liet, gelyk by de Zwitfers, zeer fterk en
diep ingeprent is, zoo veel invloed op de Regeering, als de
aart der R egeering op 't Volkscharaer,, heeft. Ja dat dit
laattIe wel eens liet eerde overweegen , en desz °lfs gebreeken vergoeden kan. Alles werkt hier weerkecrig , en 't
flerkfce overwint."
Nederlandfche Reizen tot bevorder ng van den Koophandel na de
meest afgelegene Gewesten des lard ktoots. Doormeugd met
vreemde lotgevallen , en menigvuldige gevaaren , die de Nederlandfche Reizigers hebben doorgegaan. Met Plaaten. hyfde Deel.
Te 4mflerdam, by P. Conradi , en te Harlingen, by V. v. d.
Plaats, 1785. In gr. oEEavo 230 bladz.

Reizen zyn in dit Deel vervat; de eerre
TisweedieOostindiIhhe
van Kornelis Matelief de jonge, in de jaaren 1605
--16o8 ; en de andere een tweede togt van Paulus van Caerden, geduurende de jaaren 16o6-1609. Beiden behelzen
ze een aantal van berigten , zo van de lotgevallen der Reizigers, als van de vestiging en uitbreiding van den Nederlandfchen Koophandel in de Oostindiën , by welke gelegenheid de
aangedaane Kusten en bezogte Gewesten , niet epzigt tot de
voornaam(le byzonderheden, befchreeven worden. Tot een
nieuw voorbeeld uit dit Deel , dat op de eigende leerzaams
wyze als de voorige behandeld is, frekke de befchryving van
het merkwaardigIe van een uitgeftrekt en ryk Africaansch Gewest in leder - Ethiopie, met naame Monomotapa, een woord
zo veel betekenende, als liet Keizerryk, waar van ons hier liet
volgende gemeld wordt.
„ Monomotapa is, even als een groot Eiland , beflooten tus.
fchen twee groote armen van eerre rivier en de zee. Deeze
rivier f{roomt ten Zuiden , en ontf'aat uit het Meir Zi,nbra,
waar
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waar uit de Nyl, welke ten Noorden ('roomt, insgelyks zynon oorfp rong ontleent. De arm der riviere, welke liet Eiland ten Noorden omvangt, heet Cuama of Ouania: de ander , wedre ten Zuidwesten loopt, voert d té naam van de
Arm vara dee II. Geest; de Zee omvangt het ten Oosten.
,. Dommigen ichryven aan dit Eiland toe eene uitgeflrektheid van zevenhonderd en vyftig mylen in den omtrek. Bmo7nota.xa is de voornaamfte ftad van het Keizerryk; de Keizer
houdt 'er zvn gewoon verblyf. Zomtyds vertoeft hy ook eenigen tyd te Là„abaock , eene groote Stad, geheel van Afgodendienaars bewoond, vyftien dagreizen van Soffa!a (*) gele
Eiland , heeft de Kei -gen.Bhalvdrfcpynhet
andere landen, hem onderworpen; hy voert het ge--zernog
bied tot aau de haap van 111ofarnbique, en zelf tot aan die
van de Goeie Hoop; nog verfcheiden andere nabuurige Koningen zyn aan hein I'chattingfchuldig.
Fier Keizerrvk wordt befpoeld van verscheiden rivieren,
welke goud mcdevocren; als de Panaani, Luanga, Mangiono
en veelc anderen. De lucht is 'er zeer gemaatigd; en hoewel het land boschryk is , is liet daarom niet te minder aan
rivieren, leveren ook de-neamvrugtb.Bhlend
1l;vnen zeer veel gouds uit.
De lmndzaaten zyn tamelvk groot, welgemaakt en zwart
van verve. Met liet bovenlichaam gaan zy naakt; doch het
onderiyf is bedekt met geítreept laken, of ook wel met Beesten vellen. De aanzienlykffen draagen kostbaare vellen, daar
men de ílaarten aan gelasten heeft; deeze laaten zy van agteren langs den grond floepen; 't welk Bene houding van groot
-heidnagtbr
reeft.
„ Zy draagen hunne degens in houten fcheden, met goud
of andere metaalen vereerd; de Edelen onderfcheiden zich van
de andere Iandzaaten , door de franjen of kwasten , welke aan
httete draaghanden hangen. In hunne handen draagen zy hun
ook wel beogen, en pylen met lange yzers-neAsiag,of
heli en. Zy zyn krvgszuchtig ; eenige weinigen dryven koophandel.
Da jonge dochters loopen naakt , bedekkende alleen basre
fce!I;ed niet een lap katoen; getrouwd zynde, dragen zy
klederen van laken. De beste loldaaten van deezen Monarch
zyn de vrouwen, die de wapens aane orden, en, even als de
oude Amazonen , te velde trekken. Zeer handig wceten zy
niet den hoog om te gaan. Naare zoonen laaten zy by derzelv er Vaders bl}even, en houden de dochters by zich. Het land,
welk
„

-

F ene Stad in 't Roei n;rylc van dien ia in Zcecvaar.Is gelegen , alwaar
Pooeiz czc 1 een Fort van dien cv in !iebhe , in 't welke de Gou-cric te van liet daar tegen overlittgende I hendje lllo;r.cdnqu een Stedehouder heft, die 'er liet bevel voert.
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welk van deeze ongemeene vrouwen wordt bewoond, legt dicht
by den Npl.
„ De Keizer wordt op de kniën bediend. Zyne lvfwagten zyn
tweehonderd honden. De gewoond leevensmiddelen der landzaaten zyn vleesch, visch, ryst en olv van Suzv^Ian gemaakt.
Zy trouwen zo veele vrouwen als zy willen, of kunnen onder
-houden.
„ Dewyl het Land zeer veel goud oplevert, vindt men 'er
ook zeer veele ryke lieden ; de Kooplieden voeren het na Soffala, alwaar zy het, aan de Mooren , verruilen , zonder het te
\veegen, tegen gekoleurde lakens, of Cambaaize Roozekranzen , daar zy zeer veel werks van naaken.
„ De Monarch heft geene andere belastingen van zyne onderdaanen, dan Benige Heerendienften van etlyke dagen , en
zommige gefchenken; zonder deezen zou niemand in zyne tegenwoordigheid durven verfchvnen. Alle jaaren zendt hy ceoigen van zyne tanzien!ykIle Ryksgrooten door het gantiche Kei
alle heerlykheden , fteden , dorpen en wooningen ,-eryk,in
om aldaar nieuw vuur uit te deelen, als een teken van hulde
en onderdaanigheid aan den Vorst; dit gefchiedt op de volgen
andere plaatzen,-dewyz.DGlastigndeIf,op
gekomen zynde, doen al het vuur uitblus(chen, welk zy aldaar
vinden. Vervolgens verlchynen alle de ingezetenen by hen,
om van hun nieuw vuur te ontvangen. Die hieromtrent na]aatig blyven , worden voor muitelingen aangezien ; de Konin g

zendt krygstroepen, om hen te verdelgen. De kosten der. Gelastigden worden door de ]andzaaten gedraagen. Om verzekerd te zyn van de trouwe en onderdaanigheid der onderhoorige Vorfien, houdt de Keizer derzelver vermoedelyke Engenaamen aan zyn Hof.
„ Men vindt 'er geene gevangenisf"en : het onderzoek en de
firaffe der misdaaden ge(chiedt op fleeter daad. Het overige!
de waarzeggery en het ífeelen worden zeer ftreng geiraft.
Hoewel de mannen verfcheiden vrouwen trouwen , geniet , egter, de eerstgetrouwde verfeheiden voorregten hoven de andere ; haare kinderen zyn de erfgenaamen van den man, en de
andere zyn verpligt haar te dienen en te gehoorzaamen.
„ De inwooners van Monomotapa gelooven in eersen God,
Schepper van hemel en aarde, welken zy Mozi^o; flienlen.
Onder de regeering van Sebast;aao, Koning van Povt>>g:d. om_
helsde Koning Iranier, een Leentaan van den Ke'zcr van Monomotapa, den Christelyken Godsdienst; hy wierdt daartoe
overgehaald door den ^ezuit Gouzalvas de Silva, die kort daar
naa den Keizer zelven doopte, nevens de Keizerin; bv den
doop ontvingen ze de naaigen van Setast`aan en Maria. Aan
bykans driehondersd zyner Hovelingen wierdt dezelfde plegtigheid bediend.
Doch, niet lang daarnaa, wierd den Keizer diets gemaakt,
.

duur
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door vier Mahometaanen, in welke by veel vertrouwen (relde,
dat Gonfalvas een Tovenaar was , en niets anders zogt dan
den ondergang van zyn Kcizerryk. Dc don>treh , die nog
jong was, geloof flaande aan hunne opft,1, kingen , eaf last aan
acht mannen , om Gonfaivas te vermoorden . en zyn lichaam
in eene rivier te werpen. Deeze woede ging nog verdr ;
vyftig der nieuwbekeerden wierden insge!tiks over den kling
gejaagd. Zommigen der voornaamIen kwamen) hierop ! oe_
dig byeen , en eenige Portugeezen tot zich genomen hebben_
de , wierpen zy zich neder aan 's Keizers voeten ; zy ver
toonden hem het bedrog, omtrent hein gepleegd; 't geen hem
dermaate in arren moede deedt ontl't oeken , dat by, op Baanden
voet, de Mahometaanen insgelyks deedt ombrengen.
„ De Portugeezen, hierdoor Bene gunfiige gelegenheid hebbende bekoomen, om nieuwe Zenddelingen na het Keizerryk
te zenden , daar alles op Bene goede uitwerking van hun
dienstwerk deedt hoopen, konden hunne verontwaardiging niet
betengelen , en vatten de wapens op om zich te t-vreeken.
In Portugal wierd eene Vloot uitgerust, onder het bevel van
Francisco de Barret , die van een aanzienlyk getal Edellieden
wierdt verzeld. De Keizer , wien hier door geen kleine
vreeze wierdt aangejaagd , zogt den vrede te naaken ; doch
de Barret , die reeds in zyne begeerten van alle de ehalteci
des Lands meester was, wilde naar geene voorhagen hooren.
Nogthans voldeedt de uitlag deezer onderneeminge niet aan
zyne verwagting : de Europeaanen, niet kunnende gewennen
aan het klimaat , nierven , voor het grootfie gedeelte , >tan
veelerhande ziekten ; de overigen raakten 'hier en daar ver
dien tyd zyn hier te lande altoos Christenen-firod.Znts
geweest , doch in zeer kleinen getale; de overige landzaaten
leggen in de duisternisfen van 't Heidendom begraaven."

vlucht valt HUIG DE GROOT. Bur,erfpel. Te Haarlem, bij A.
Loosjes Pz. 1785. Behalven het Voorbericht, 7o bladz. in
oEtavo.
e Op(i-eller van dit Stuk heeft de ontvouwing deezer overD bekende
gefchiedenisfe, by manier van een Burgerfpel,

met invlegting van welgepaste bykomende om(landi heden,
eigenaartig ten Tooneele gefchikt. Het natuurlyke beloon,
liet treffende van 't geval, de juistheid en de veríèheidenheld
der charaéters is hier zo wel gadegeflaagen, dat liet doorbladeren van dit Tooneelftuk den Leezer gereedlyk inneeme.
Het eerfte bedryf vangt aan met den uittag eener wel gelukte proefneeminge van de Groots tweeuurig verblyf in de
geflooten Boekenkist, en een daarop volgende onderhoud der
twee Egtgenooten, over 't al of niet raadzaame zyner outvlug-
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vlugtin?e van Loeveflein op deeze wyze. Dit gefprek wordt
afgebroken, door een bezoek der Slotvoogdesfe, 't welk Mcvrouwe de Groot aanleiding geeft, om, by de afweezigheid
des Slotvoogds, van haar te verzoeken, de veyheid te mogen
hebben, om eene Kist met Boeken naar Gorkum te zenden.
Op het gegeeven verlof, wordt de beoogde list nader vastgefteld, en de Dienstmaagd Elsje gepolst, of zy de hand zou
willen leenen aan de ontkoming var) l;aaren Heer, indien men
daartoe een middel wist uit te denken; waartoe deeze zig
ten uiterfte bereidvaardig toonde. By de opening van
het tweede bedryf maakt de Dichter, na Bene hartlyke ernfige alleenfpraak van de Groot, een goed gebruik van den
droom van 's Mans Dogter,, die den Egtgenooten ter aanmoediginge verrekt; en by laat 'er ongedwongen op volgen; de
onverwagtc komst van een Brief van 's Mans Vader; die,
(zonder iets van deezen aanlag te weeten,) hem juist op dit
tijdftip aanraadt, nimmer te denken, om zig door de vlugt te
redden . Deeze zamenloop brengt een contrast te wege, het
welk eene zo treffènde uitwerking heeft, dat wy 't der moeite waardig oordeelen , het daaruit ontfraande onderhoud hier
plaats te geeven. Op het leezen van den Brief zyns Vaders,
ten aanhoore zyner Egtgenoote, is zyne nadruklyke vraag.
Wel nu ?
M. DE 'GROOT.

Mijn Huig de Groot! kon zwaarer flag ons trefen?
f

H. 1E GROOT.

Maria! zo uw hart de droefheid doet bezeffen,
Die thavas mijn teder hart om deezen brief vervult...
ó Goede Hemel! geef mij uitkomst of geduld.
Is niet der oudren wil bij ieder volk in waarde
Hun teelre en achtbre iem de fiem van God op aarde.
M. DE GROOT.

Intusfchen, zo gij thans uw kerker, niet ontfnapt,
Ziet gij de hoop der vrucht den bodem ingetrapt.
Hoe fiddert mij het hart, kon ooit uw Vader denken,
Dat ons het goed geluk dit oogenblik zou fchenken.
Hoe veeler heil hangt ligt van uwe ontvluchting af.
Mijn dierbre Huig de Groot, dees kerker is het graf
Pan uw verdien/le en roem; uw Vader ziet gevaaren,
Die voor ons oog , zo min, als hem, verholen varen.
Maar nautvlijks... ach, mijn vriend! gij zucht — verbleekt -zwijgt Jill.
Vlucht om uw Echtgenoot, om uwer kindren wil.
Ik droeg tot deezen fond den tegenfpoed geduldig,
Doch
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Doch nu gij vluchten kunt , maakt ge u aan pligtbreuk fchuldig.
Zo gij uw gade en kroost , waar voor ge in liejGe blaakt,
Door een verzuimde vlugt op nieuw gevanz'nen maakt.
En hoort gij in uw hart deie,n uws Vaders fprseken
Hoor ook de teedre min van uwe husvrouw f'7neeken,
En in haar fIern de fern vara o:is raamfpoed z kroost.
Vij hebben tot dit uur den kerker ons getroost.
Verbreek de banden , die ores bitterlijk noen zuchten.
Of fchept ge een wreed vermaak .. neen ! neen., gij zot dan viuchten.

Gij zwijgt en hart een traan. Laat ik door mijn xebecs....
Zij knielt.
II. 1) 1i GGOOT, Iu.'a opt a;s;r!<.

Rijs op... kniel niet voor mij; ga, laat me een poos alleen.
In zyne eenzaamheid het (luk nader o"erwoogen hebbende,
befluit by tot de vlugt, en roept niet het ce7nsie zyner alleen
Gade, in een Zyvertrek geweeken, weder tot-fprakezyn
zig, waarop het onderhoud dus vervolgt.
M. DE GItG-"'

Mijn de Groot! wat hebt gij nu verkooren.
11. D ` G

i'_ () p

Uw iem , de /1em der liefde en liu wlijkspligt te hooren ,
'k Voldoe dus de ir fpraak , die mijn hart niet derven kan.
M. DE GROOT.

Mijn lief! mijn echtgenoot! altoos dezelfde man!
11. 0 GROOT.

Ik wenschte , fchoon mijn hart 't befiuit nu heeft genomen
Dat deeze teedre brief, wat fpader, waar gekorven;
Nogt bans , als kleiner pligt met grooter pligtera /lr:jdt,
Die dan de grootre volgt, is veilig voor verwijt.
M. 1) E GROOT.

.Mijn dierbaare Echtgenoot! altoos zo w jd beraaden,
De reden blijft het roer van woorden en van daaden,
Zelfs, als de zwaar/Ir Morin uw teedren boezem Je okt.
Uw ongeveinsde deugd wordt door geen fchijn verlokt,
Gij acht to zelf gering, uw • 'aaste'L 't hoogst van waarde,
In vrijheid kon uw hart de zaligheén der aarde
Genieten met een vreugd, die, niet alleen in fchijn,
Maar in de daad zelf vreugd bij de Engelen nou zijn.
'Er zweeft dit oogenblik een lach van vroeger dagen
Op uw gelaat, mijn vriend! mag ik de reden vraagei?
,
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Uit teedre min ontdaan , verwekt snij lacherts f of.
De liefde is toch met recht door de Oudheid blind gefchilderd.
Het hart, door deeze drift in lekre maat verwilderd,
Ziet al 't gebrekkige der inenschheid over t Hoofd ,
Daar 't door zijn tederheid en blindheid naauw gelooft
Een mensrh te ontmoeten. Ach die uchtendfclaemeringen
Der Hemelzaligheid verrukked iervelingen,
Wier fijn, wier kiesch gevoel deeze aard niet vergenoegt,
't Geen door verrukking dan volmaakter vreugd vervroegt.
Doch laat ons alles nu voor morgen wys beraamen,
Kom (pannen we ons verpand en onze vinding t'zamen,
En dat men Eisje nu de ganfche zaak ontdekk',
Ga, roep haar hier, mijn lief! zij deele in ons gefprek.
Zijn oefen op den Drijfpol vcsti ende.

Dees Drijftol, dien 'k zo vaak dees plaats heb doorgedreeven,
Deedt door zijn nuttig (pel mij hier gezonder lieven.
Niets is op aard te laag, dat ons ten dienst kan laan.
Hierop geeft men der Dienstmaagd nadere opening van 't
voorneemen, met onderrigting van 't geen haar te doen (iaat;
en deeze toont te gelyk fiaare hartlyke gewilligheid en fneegheid van geest; 't welk, gevoegd by al het voorgaande, het
hart der Egtgenooten niet vreugde vervult, in 't blyde voor
gelukkige uitvoering. De voltrekking hier van maakt-uitzgder
den inhoud uit van liet derde en laatfe Bedryf , waarin de
natuur der zamenloopende um(i:andigheden zeer wel in agt
genomen wordt.

De Bevalligheden, in zes Boeken, door den Heer WIELAND. Uit
liet Hoogduitsch vertaald, door C. GROENEVELD. Te fbn/lerdana,
bij de Erve F. de KruijIl' en W. Brave, 1785. Behalvert de
Voorrede, 94 bladz. in gr. of avo.
Eene dichterlyke fchildering, die ons den eigen aart, de
werkzaamheid en den invloed der Bevalligheid, met de leevendigRe verwen afmaalt; en welk fchilderituk geftoffeerd is,
niet eerie menigte van bykomende cieraaden, die, op de bevalligile weze, één fchoon geheel maaken. Zie hier het geen
ons de Heer Wieland, nopens den invloed der bevalligheden
op de kunnen, weetenfchappen en zeden onder het oog
brengt.
„ De onderlinge trek, (dus vangt by aan,) die tusfchen benninnenswaardige wezens eerre vriendfehap Nicht , welke in
haar eerie oogenblik alle de Kerkte eens rijpen ouderdons
heeft, maakte uit de Zanggodinnen, de dochteren van Jovis
en de Harmonij, en uit de Bevalligheden de vertrouwelijke
VII. DEEL. ALG. LETT. N0. 7.
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gefpeelen. De eertien konden niet anders, dan oneindig veel
daar bij winnen haare ernftigheid had wel van nooden, door
de aanminnigheid der laathen geleenigd te worden.
„ De gezangen, welke zij haaren gunflelingen ingaven,
hadden nu niet enkellijk verhevene en de menfehelijke zwak
te bovengaande onderwerpen, het huwelijk des Chaos-hedn
met den ouden Nacht, den oirfprong der Goden en der Wereld, en de Wande;ingen der Ziele ten voorwerpe. Zij hiel
voor een edele, en aan weldaadige Godheden zeer-denhtu
betaamende, bezigheid, ook de geneugten der flerflijken te
verfraaien.

Riet llec! t de Orfdusjen, de flmífions niet alleen,
ulcer oak de Saffoos en 1lnakreonnen deên
Zij, door haar zachte tokkelingen
Bij liefde en zoete wijn,
In roozefcliaduwv, vrij van f uurfe zorg en pijn,
,

Aanminnige gezangen zingen.
Wen tusjchen meisjes, welker jeugd
Niets aernt dan blijdfclrap en geneugt,
Het gladde voorhoofd, rijk van glaiisfen,
Gefierd reet mirte en roo ;ekrausfen,

De grijs var, Tteos jokt, ee fpeelt , en lacht en blaakt,
En vro:ijk, als Sileen, de jongkheid nijdig snakt:
Dan ivsren 't vaak de drie Bevalligheden
En 't Zen ggodinnendom, die , op 't geluid der (naar
Yen zijne gouden lier, niet ongelonden hair,
Dat golvende om den rugge afvloeide naar beneden
En open boezem, hand aan land,
Om haaren lieven ouden danften,
Hert z jne griize kruin bekraríften,
En. op zijn aan.enaamen trant
Verfl^ngerd, hein (raar gunst betoonden
Zo dikwils hem de loss 'tot zang en fpel bevong,
En herra voor ieder lied met esnen kusch beloonden,
Dat hij den Mingod en der vreugde zong.

Zelfs de zanguier der Wijsbegeerte leerde van de Bevallig
liet geheim , om ter gelijker tijd te onderrechten en te-hedn

behagen.
Uit naare fclioone hand
Ontvingen in dien ever fchelijken florid,
De Platoos , Ruimen , Fontenellen
De bloemen , rijk van gleur en kleur, waarmee zij 't glad

n ongemaklijk pad,

Waar langs de waarheid ons voortvlugtig pleeg te ontfnelleat,

13 Jiroíera, en, wanneer zij zich verbidden laat,

Ons
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Om zigtbaar zich den fierveling te toonen,
Het ligt geweefd gewaad ,
Zo dienftig om onze Dogen te verfchoonen,
Bedekkende onder 't loos verfterfel 't geen 't Bezigt
Zou bindren door te fierk een licht.
„ Bij uitneemendheid waren de Bevalligheden de Befchermgodesfen der fchoole van Socrates. Reede in den eerflen bloem
zijner jeugd, door haar bezield, beproefde Socrates haar in
marmer te verheelden; en dat hij 'er in gelaagd hebbe, laat
zich bereids daar uit vermoeden , dat de Atheniënzers dit eenige werk van zijne kunst waardig vonden, om het in den
voorhof van hunnen burg eene plaats onder meester(lukken te
geeven. Speuzippus , Platoos navolger, richtte de Bevalligheden in de gehoorzaal op, daar ze uit den mond zijns meesters
gefproken hadden. En welken flerveling zijn ze ooit gunfliger
geweest dan den beminnenswaardigen Xenophon, hem, die de
wanre trekken der zedelijke Bevalligheden in zijne werken zo
volmaakt uitdrukt; en in zijne gedachten en bevndingen, gelijk in zijne fchrijfwijze, waarheid, eenvoudigheid en ongefmukte aanminnigheid zo onverbeterlijk vereenigd heeft?
„ Aan de Bevalligheden offerde hij de Grieken, wie behaagen wilde ; en 'er was een tijd te Athene, dat de ftaatsman
en de veldheer haaren bijftand even zo nodig had, als de ge..
ringlie werktuigkunitenaar. De tooverij der Bevalligheden, die
over alles, wat Alcibiades deed en zeide, uitgegooten was, gaf
zijnen gebreken zelven eene bekoorlijkheid, die de deugden van
anderen verdonkerde. Behoeven wij ons te verwonderen, dat
door haaren invloed eene Aspafia bekwaam werd, om Grie_
kenland in Perikles te beheerfchen, en in Sokrates te onderrich_
ten ?"
De Lieer Wieland weidt daarop breeder uit, over den invloed
der Bevalligheden in die dagen, en fchetst ons derzelver heer
tijdsverloop van Perikles tot Alexander; doch ons-Ichapijn't
bepek wederhoudt ons hem in dat alles te volgen; des wy ons
bepaalen tot het floc zyner voorfiellinge, daar by ons onder 't
oog brengt, hoe ook de deugd zelve onder haare heerfchappye
ftaa.
„ Dc Epaminondasfen en de Scipioos offerden haar niet minder, dan ate Menanders en Ariuippen. Ook aan de bedrijven.
het
her karakter en het leven van een wijs en goed man
welk (gelijk Sokrates plag te zeggen) gelijk een volmaakt tafereel een (croon geheel moet weezen , moeten de Bevalligheden
dat voorkomen van dwanglooze ligtheid, dien glans der volmaaking geeven, die hen meer tot gefchenken der natuur, dan tot
werken der kunst , te maakgin fchijnt. Deeze Bevalligheid was
die der deugd van Kato van Utika ontbrak, en enkel do
zfweezigheid derzelve is, het geen aan zo veele andere gewaande
X2
-

e--

312

WIELAND , DE BEVALLIGHEDEN.

de deugden een verdrietig, de harten terugf ootend, voorkomen
geeft. Maar, onder de handen der Bevalligheden, verliest de
wijsheid en de deugd der flerflijken het buitenfpoorige en opgeblaazene, het wrange, ftijve en kantige, het welk even zo
veele gebreken zijn, waar door zij, naar de zedelijke fchoonheidsmaate der wijzen, ophouden wijsheid en deugd te zijn."
De Mensch van zijne zwakke zijde befchouwd. Ilde Deel. Te 4mflerdam, by J. Weppelman. 1784. Behalvem de Voorreden,
316 bladz. in gr. oíiavo.

a het geen wy over den aart , de nuttigheid en 't regte
N gebruik
van dit Gefchrift , by de uitgave van het eerfle
Deel gezegd hebben (*, zy het thans genoeg te melden, dat
dit tweede Deel op de eigenffe wyze uitgevoerd is, en dus
leerzaam gebruikt kan worden. Het behelst weder eene groote verfcheidenheid van chara&ers, die niet zeldzaam voorkomen, en welker verkeerdheid of belachlykheid veelen, die 'er,
in Bene mindere of meerdere maate, door afgefchetst worden,
niet behoortyk opmerken. Een en ander chara&er verftrekke
hier ter proeve. In de afmaaling van den Onweetenden komt
ons onder anderen het volgende voor.
„ Dat moet de Taltik beIlisfen, mijne Heeren!" riep met
eene geleerde houding een Hooggeloerd Man , toen hij twee
liefhebbers van 't muziek aan het Clavier over den Taï
van een Stuk hoorde twisten. „ •t Komt af van Dalylos" zeide een ander, toen een Fleer hein verzocht hem 't meer geleezen woord, Dactyliotheek , te willen verklaaren , „ en daar
„ dit in het Grieksch een vinger betekent, zoo is DaEEyliotheek
„ de weetenfchap van de vzngeren." Dergelyk een Held liet
zich flout in het Modegefprek uit over de Phyfiognomie , waar
onlangs pas iets ter ooren was gekomen, maar noem--vanhem
de ze gefladig Pfychologie, en voer 'er, iets van anderen daar
wilde gehoord hebbende, met alle magt tegen-omtreni'
uit, als eene zeer onzekere , geheel belachgelijke en op enkele verbeelding rustende weetenfchap. De aanzienlijke Doffer
moet eene be chrijving van de Moxa geeven; en wat
maakt hij 'er van Gene Forceps, eene korentang, of
tang van een Wondheeler! Iemand die mij voorheen eens breed
van zijne d;epe kunde in de Franfche taal had opgegeeven,
las in een Zak- A;manach, bij de afgebeelde hedendaagfche
Moden der Dames, de woorden, Coëffage de >NAatéE, en riep
toen uit: „ waar zal 't nog heen? zij willen nu zelfs de
goeder ML R IP nabootzen !" Hij bezag en las verder; en
toe;:
" Ze 41g. L':.,'. L-1terocf. IIIde D. b. 463.
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toen hij de woorden Bonnet á la Barcelonette vond, meende hij
den Natuurkundigen in 't verfchiet ontdekt te hebben, en riep
uit: „ wat doet BONNET dan hier ?" „ dat is een lompe drukfeil !" borst een ander uit, en corrigeerde niet roodgin
inkt, toen hij eene beoordeelende aanmerking niet deze woorden, LIPSII enfe non opus est, zag beginnen ; „want de Stad
„ Leipzig, LIPSIA , is immers in 't Latijn altoos van 't vrouwlijke gellacht geweest." „ Den grooten Gesner kent
„ gij zeker wel," zoo begon een Geleerde zijn betoog tegen
een ander; een onweetende windbuil , die daar hij zat, wilde zich, door de perfoneele kennis met dien uitlieekenden
man , verheffen ; „ zoude ik , viel hij hem in de reden , Ges„ ner niet kennen ? wij hebben (amen fchool gegaan ; hij heeft
„ in de eerfte clasfe nog onder mij gezeeten: hoor! hij was
een drommelfche keerel!" Nog meer zotteklap zou hij uit
hebben, zoo deze windbreekerij, die tegen alle tij--geflan
den en omftandigheden blijkbaar aanliep, geen hartelijk gelach van allen had verwekt.
„ De Haan frond ,op den mesthoop, voor een edel gef}eente, of, dat het zelfde is, een Man, zoo als wij hem thans
bedoelen, frond, voor een zeer prachtig oudheidkundig werk,
't welk een kenner toonde, en onder anderen op een paar
Griekfche uitfteekend fraai getekende kampvechters wc-es :
God bewaare ons ! (riep de eerlie uit,) dat deze tijden niet
„ wederom komen, waarin het vuist - en kolfrecht de Mode
„ was." Iemand — zijn wezen ftondt ernftig en oplettend,
— las een geleerd gefchrift ; en toen hij , in eene zeer wel
maar mogelijk voor hem te verheven opgeftelde zinuiting, de
woorden pro virili ,parte vond, hield hij 'er den duim bij, wees
ze met een beoordeelend gelaat zijnen vriend , en zeide : „ daar
„ lees eens die vervloekte vuile taal!" „ VOLTAIRES
„ Henriade zal hem nog lang overleeven ," zoo begon een ver
dien Dichter; ik dacht, die vuile zondaar ware-deigrvan
ongehuwd gefforven, zefde een geleerd mannetje, 't welk tot
nu toe ftil gezeten hadt, en echter ook iets voor den dag wilde
brengen. „ Hoe maakt men het dan," vraagde iemand , wien
de lust tot fchrijven bekroop, even als menige arme Familie
om te tracteeren, „ dat juist ecne gefchreevene bladzijde Bene
gedrukte pagina vuile!
„ Doch al genoeg: liet 6 laadt gij gezwveegen ! is oud; en iemand, wien de verwen hier te hoog en te fterk voorkomen,
zal aanftonds, bij den eerien den besten toeleg. om hier zelf
te zoeken , het penreel volkomen regtvaardigen."
Tot een charad er van eerie andere natuur diene de Ar'moedige grootfche, welken de Autheur onder verfcheiden trekken affchetst, waar van wij de volgende hier nog plaats zullen

geeven.
, Zoo meenigmaal als ik zekeren man raadde zijn huis liever
Y3
te

bE MENSCH VAN ZYNE ZWAKKE ZYDE.

3I¢

te verkoopen, dan het verder te laaten vervallen, en een*
Huishoudfter, als mede Hendrik, Flip en Cornelia den zak te
geeven, en zich met Fredrik en Kaatje alleen te behelpen,
dan krijg ik ten antwoord, „ wat zouden de menfchen 'er van
„ zeggen!
„ Wie is zoo gelukkig, dat hij de begrippen , nopens eere
en fchande , onder den grooten hoop volkomen zuiveren, en
de dwaaze nietigheid van veele moreele harfenlèhimmen en
zotte vooroordeelen, voor ieder duidelijk bewijzen kan? —
Ik voor mij ken niemand , volftrekt niemand , daartoe in Raat.
„ Uit dien hoofde houdt het die verarmde Schurk voor eene wezendlijke fchande den vrijwilligen onderfland zijner ver
vrienden aan te neemen; zeer fpijtig zendt hij het-nmoged
geld te rug, en laat hen op eene norfche wijze zeggen: „ dat
„ hij hen nog om geen geld aangefprooken hebbes" maar oni
zig niet geweld in huizen in te dringen , en, gelijk hij zegt,
'er zijne Complimenten of opwagting te maaken, dit rekent hij
geen fchande.
„ \Vat, mijne kinderen te laaten dienen? vliegt de Weduwe van den Koopman N... op, wanneer men haar zeker wel
aanbod op gepaste en redelijke voorwaarden doet; en-voegljk
voegt 'er fchampere bewoordingen bij; zij berst uit in traanera,
en zegt, dat haar overleeden Man, Vader en Grootvader, ja
alle haare Voorouders zig in het graf nog omdraajen, en haar
voor her gerecht zouden dagen, indien ze dit deedt: zoo dat
men zijn medelijden (laakt en boos word, dat men haar dien
goeden raad heeft gegeeven; hoewel 't bekend is, dat de kleine kinders, dccr hunne bedelaarijen, den Buuren lastig vallen,
en de grootere aI begonnen zijn, om een nog flegter handwerk
te oeffenen.
„ Neen, neen, in de openbaare fchool, onder al dat gefuuis,
„ zegt een ander , zal mijn kleine an niet gaan ;" maar, wijl
hij tot nog toe, tegen kruiers loon , nog geen Ccihepzel heeft
kunnen vinden, dat zig Gouverneur heeft willen laaten nqomen, zoo is an reeds lomp en bedorven, en de zaak nopens
zijn eerfee onderwijs blijft nog gellaag voor de vierfchaar der
hooggevoelende Ouders onafgedaan."
Men voege als Bene derde (Dort van charakter bier nog by de
Geveinsde, die altoos niet eerre (gort van masker gaat , en op
wien men zig geheel niet verlaaten kan. Onze Autheur befchryft,
onder veele anderen, iemand van deezen aart niet de volgende
trekken.
„ Ik ontmoet, zegt hij, bij het doen van een kuijertje, een
man die dit handwerk verttaat, en zie mij gedrongen, ten u.inílen tot de naaste poort toe, met hem te wandelen.
„ Na dat we ons onderling op 't vriendelijkste hebben gegroet, en wij reeds eenige fchreden verder beginnen te gaan,
springt hij iciiielijk vats mijne zijde, loopt met open armen na
„
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Bene Figuur, die ons tegen komt , en fchreeuwt overluid : nu
zie ik u tog eindelijk eens, mijn waardte vriend ! maar wanneer
zal ik de eer hebben, dat gij mij komt bezoeken, gij finguliere man! neen gij kunt het voor God en menfchen niet verantwoorden, mij zoo lang te laaten wagten.
„ Die Perfoon bepaalt hein een tijd, en hij is uitgelaaten van
vreugde, maakt nog eenige diepe buigingen, en komt nu gebeel buiten zig weer bij mij ,om dat ik, geene vrienden - geheimen willende beluisteren , wat vooruit gegaan was.
„Wie is die Heer? ik ken hein niet : „dan kent gij een flegthoofd minder; het is de zotfte, domfte mensch, die 'er op
den aardbodem is, een kaerel, die, enz.' Terwijl ik bij mij
zelv' dit antwoord niet zijne voorige ongemeene blijdfchap
vergelijk , beproeft hij , bij mij, wegens eene zaak, na een
zeker man te verneemen, dien hij , gelijk hij zegt, niet kent,
en van welken hij egter gaarne een zeker bericht wilde heb
-ben.
„ Dewijl ik de kennis met dezen man voltrekt niet kan
ontkennen , zo verhale ik het bekendíte en onverfchillig(le ,
maar zie hem, bij elk woord, zeer verwonderd en ontfteld
fiaan , tot dat juist , om den hoek van een pad, de man.,
waarvan wij Ipreeken, zelfs ons tegenkomt. Hoe! wat
moet ik denken , naauwlijks kunnen immer broeders vertrouwender zijn , dan deze twee mannen. Ik moet 'er genoegen
in neemen , dat hem deze ter zijde trekt, om hem een gebeitn in te luisteren, het welk ik Leek niet hooren mag, en
van mij met eene gemeene buiging affcheid neemt.
„ Doch deze verrasfng heeft hem in eene zigtbaare verwarri ng gebragt ; hij breekt niet voordagt af , verhaalende mij
voort, hoe hij, thans, ecnigc honderde guldens op ecne goede
en veilige plaats zoeke uit te zetten ; mij komt hierop een
eerlijken vriend te binnen , welken ik , zonder zwaarigheid ,
alle mijne goederen zou toe betrouwen, indien ik geld had
om uit te zetten , en welke mij , onlangs , zijne verlegenheid
,hieromtrent bekend maakte. De aangenaams heldere dag, die
alles op de been gebragt heeft , brengt ook dezen vriend p
den wandelweg bij ons. Ik zeg hem voort, na 't eerfre Coil).
pliment , dat deze Heer meer, dan zijne begeerde lotnn:e bedraagt, wil fchicten.
„ Naauwlijks ziet hij dezen mijnen ernst , of hij ontfchuldigt
zig, niet zonder ontroering , dat hij die penningen reeds de.zen morgen een bekenden man beloofd, en deze hein al den
w1sfel hebbe toegezonden.
„ Hij wordt vervolgens overtuigd , dat die genoemde men
reeds Benige dagen van huis is geweest, en behoudt pas de
etitvlugt , van te zeggen , dat hij zulks door eenen aan heel
;,agelaaten brief gedaan hebbe.
Naauwlijks kan ik Jee nI ver,chovnert, en vervolg flour , en
met
„
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met een duister gelaat, mijnen weg niet hem , wanneer hem
nog een vierde flegts haastig en in het voorbijgaan toeroept ;
nu, zo als hij beloofd hebbe, wegens de bewuste zaak, nog
dezen avond bij hein te komen.
„ Zoo zagt als hij hem ook liet antwoord in her oor bijt , ik
hoor egter , dat hij zig ontfchuldigt, want dat het onmogelijk
zij , en dat ik hem verzogt hadt , met mij na mijn huis te
gaan , en dezen avond verder met mij te flijten. Dit
is onverantwoordelijk!
„ Ten gelukke zijn wij, nabij de poort; ik neem van hem affcheid op eene wijze, welke den anderen nog kon verraaden,
hoe weinig ik deze eer van hein verwagte , en heb nu tijd,
om over den gantfchen man en zijne íludie in flilte na te
denken."

Grondbeginfelen der Zedekunde in aangenaame T'erhaalen van C.
G. SALTZMANN. Uit liet Hoogduitscla vertaald. Te llmierdam, by de Wed. J. Doll, 1785. Behalves het Voorwerk ,
49 2 bladz• ira ot avo.
nder eene geregelde aaneenfchakeling van veelerleie gevalO len
en ontmoetingen, waar in een Vader en Moeder met
twee Kinderen zich bevinden , levert hier de Heer SALTZMANN
eerre beknopte en duidelyke ontvouwing van de Grondbeginzelen der Zedekunde. Hy brengt liet vooronderilelde Huisgezin in eerre groote verfcheidenheid van voorkomende omstandigheden, die veelerleie gebeurtenisfen en charaaers aan de
hand geeven; in welker ontwikkeling hy het menschlyke gedrag van alle zyden befchouwt, en toont wat men 'er in op
te merken Nebbe; waaruit hy dan bepaalende regels van een
goed zedelyk gedrag afleidt. De manier van verhaalen en de
verdere uitvoering is zo wel ingerigt, dat de leezing van dit
Werkje der Jeugd eene vermaaklyke en tevens rept deugd
bezigheid kunne verfchaffen. Ook zullen de zoda--lerzamc
nigen , aan wier de opvoeding der Jeugd toevertrouwd is ,
een vrugtbaar gebruik van het zelve kunnen maaken, door
den Kinderen, by dceze en geene gelegenheid, liet een of
ander gedeelte van dit Verhaal, dat daarop overgebragt kan
worden, ter leezinge aan te bereelen, en hun verder open te
leggen.

Schets der Nederduitfche fpraakkuitot, door o. E. F. W. WINKEL
Te Uir-„rl t, bid G. v. (i. Brink Jansz. 1784. Betaalven-MAN.
de Voorreden , 139 bladz. in otlavo.
Deeze Schets behelst eene beknopte en duidelyke ontvouwing
van 't merkwaardiglle , dat tot eerre regelmaatige kennis
onzer Nederduitfche fpraake vereischt wordt; des men van 't
zelve, gelyk van andere Schriften, tot dat oogmerk dienflig,
een nuttig gebruik kan maaleen.

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

L E TTER OEF NING L N,
Oordeelkundige Bybelverklaaring, door TH. CH. LILIENTHAL, Th, Dr. en Hoogleeraar op de zikademie te Koningsbergen. Met eenige aanmerkingen vermeerderd.
Achttiende Deel. Te fImflerdam, by J. Allart, 1785,
Behalven de hoorreden en de Bladwyzers (*) , 533 bladas
in gr. oé1avo.
de ontvouwing van het Gefchiedverhael der vier EuO pangelist
n, in 't voorige Deel afgehandeld, volgt in
het tegenwoordige ene nafpooring van 't geen de Evangelist Lukas nog verder heeft aengetekend, wegens de Handelingen der Apostelen. De Hoogleeraer Lilienthal behandelt het daerumtrent gegeven verhael met dezelfde opmerkzaemheid; en het door hein bygebragte dient, zo ter
ophelderinge van dat Getchie dverhael in 't algemeen, als
wel byzonder ter wederlegginge van het Ongeloof, voor
zo verre liet deze en gene daerin gemelde omftandigheden
in eet) verkeerd licht poogt te plaetzen. — By de be
handeling van dit onderwerp gewaegt de Hoogleeraer, jij
gepaste om(landigheden, van het fchryven der Apostolifche Brieven; en daer de melding van etlyke Schiften 'er
niet gevoeglyk in geplaetst konde worden , zo heeft hy,
ten helluite , het laet_ile gedeelte van dit zyn Werk nog
gefchikt, oni een beknopt verflag te geven, van de oven
rige Apostolifche Schriften ; bovenal met betrekking tot
dien tyd, in welken dezelven opgelleld zyn; dat te geb
lyk dienen kan ter ophelderinge van enige hyzondere omftanigheden. Zyne volgende aenmerkingen, over
den tweeden Brief van Paulus aen Timotheus, w ogen it
dezen hiervan ten voorbeelde ltrekken.
„ Alhoewel het ons aan omftandige berichten nopens
de laattie reize van den Apostel Paulus ontbreekt; zo vin-

deii
(*) 'Er zyn, voor ieder Deel, afzonderlyke Registers, zm
van verklaerde Schriftuurplaetzen als van Hebreeuwfche en
Griekfche woorden ; maer 't oogmerk is, om in 't kort nog eeti
uitvoerig zaeklyk Register over het geheele Werk te geven
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den wy nogthans in den tweeden Brief van PAULUS aan

Benige fpooren, waaruit men met veele waarfchynlykheid bellemmen kan, welken weg hy genomen
heeft. In den Brief aan TITUS, in liet vier- en zestigfte
jaar na Christus geboorte gefchreeven, had de Apostel
gemeld, dat by den eerstkomenden winter te Nicopolis in
j3itlaynie (*) wilde doorbrengen. Van hier is by derhalven, gelyk het íchynt, in de Lente, vyf- en zestig jaar
na Christus geboorte, over Troas naar Macedonie gereisd,
om, gelyk by zulks beloofd had, by de Christenen te
Philippi een bezoek af te leggen (a). Te Troas had by
zynen reismangel, boeken en pergamenten by Carpus te
rug gelaatcn (b). En dewyl Timotheus zulks -wel bekend
was, zo blykt het, dat by toenmaals by hem geweest
is. En hier was liet, buiten twyfel, daar dezelve met
veele traanen affcheid van hem nam (c). Veelligt had
Paulus zich ook in Macedonie een weinig langer opgehouden, om de Christen•Gemeenten, aldaar door hem gefUi.cht, te bezoeken. Waarop hy te fcheep naar flchaja
is gereisd; maar onderweegs den zieken Trophirnus , die
van Ephefe gehoortig was, te Miletus aan land gezet
heeft (d). Te Corintizus is hy waarfchynlyk zo lang gebleeven, tot dat de Keizer Nero, in het zes- en zestiglte
jaar na Christus geboorte, in G'iekeland gekomen was:
wanneer hy derhalve, in hoop dat de vervolging der
Christenen te Rome eenigzins verminderd zou zyn, beflooten heeft derwaard te reizen, om de gemeente aldaar,
na haarti geleedene zwaare wederwaardigheden, te ver(lerken
TInIOTHCOS

„ (i) •Titus 1I1. t2. Hier uit blykt. dat de Brief zelve niet
te Nicopolis gefchreeven zy : wyl Paulus dan niet de uitdruk
aldaar, maar alhier of iets dergelyks gebruikt zou hebben.-king
Ondertuslchen is dit Nicopolis niet de (lad van deezen naaai in
Macedonie, gelyk het doorgaans in het onderfchrift zo opgevat
wordt, vermits dezelve eerst door Keizer Trajanus gefticht is.
Maar waarfchynlvk het Nicopolis Bithynie; van welk PLINIUS
Lib. V. t-list. Nat. Cap. 32 , fchryft: Ultra Clralcedona Chryjopolis fuit: deinde Nicopolis, a quo nomen etiam nunc, finus retinet, in quo portus 4myci. Gelyk dan ook STL?PHANUS de Urbibus pag. 496. van een Nicopolis in Bthynie melding maakt. Al
waren 'er verl'cheidene andere plaatfen van deezen naam, zo
kon noethans Titus van de overbrengers des Briefs gemaklyk
verneemen , welke Stad Paulus meende."
(a) Phil. 1.25. II. 24. (b) 2 Tina. IV• 13. (c) I. 4. (d) IV. 2p.
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ken en op te rechten. Oudertusfchen liet hy thans .Eras
thus te Corsathus te rug (e).
Reeds uit de gemelde omflandigheden is duidlyk te
zien, dat de TWEEDE BRIEF AAN TInIOTHEUS niet geduu
rende de eert e Romeinfehe gevangenis van PAULUS katl
gefchreeven zyn, gelyk 1'ommigen verkeerdlyk bewceren,
Want Trophimnus was nog by Paulus, toen hy te yerrjfalean aankwam (f); en kan dus toenmaals niet van hem te
Miletus te rug gelaaten zyn. Maar ook niet toenmaals,
wanneer men hem van Cefaren gevanglyk naar Rome voerde. Want op deeze zeereife langs de kusten van Klei,g
4/e kon men, wegens tegenwind, naauwlyks Gtiirlras bereiken (g), 't welk veel zuidlyker ligt. Viel minder
heeft by in dien tyd Trvas aangedaan: en te Cori;athus is
by ook op deeze Zeereize niet gekomen. Wilde men
zeggen, dat by Erastus te Corinthus gelaaten had, toen
hy van daar naar 7erufalern reisde; zo ware het onnoodig geweest, zulks thans eerst aan Timotheus te melk
den, welke zich toenmaals zelf by Paulus bevond (la).
„ Maar 'er zyn nog andere flerke gronden, uit welkdn
blykt, dat deeze Brief, niet in de eerfle, maar in de
tweede gevangenis van Paalos te Rome gefchreeven is.
Want, om nu niet te zeggen, dat Paulus daarin van vers
fcheiden Hulpgenooten, die by hem waren, toen by den
Brief aan de Colosfers fchreef, by voorbeeld , 11ristarchtis,
j cfas en . praphras niet fprcekt; dat 'er integendeel andere naamen in voorkomen, als Rtib ilz r, Pudens, Lints
en Claudia (i); insgelyks dat Dermas, van Wien hy in
den gewelden Brief eene grootnis deed k, hem thans
uit vreesachtigheid had verlaaten, en naar Tesfrzlonica getrokken was (:l); niet minder dat Timotheus en Marcus
nu eerst by hem zouden komen (w), welke zich toen
te Rome bevonden (n). Dus waren de omftandig^-mals
heden zyner tegenwoordige gevangenisfe te Rome (o)
gantsch anders gefteld, dan by de eerfle. Toenmaals hal
zelf zyne gevangenis veelen opgewekt, om de Christlyke
leer vry te verkondigen (p). Nu verlieten hem allen, en
onderwonden zich niet, iets tot zyne verdeediging by

to_

(e) 2 Tim. IV. 20. „ (f) Hand. XXI. 29. (g) XXV11. lo
(li) XX. 4. (1)2 rsn. IV 21. (k) Col. IV. 14. (1) 2 Tim. IV. IP.,
(ni) Ald. 9. 11.
(n) Men zie Plait. I. I. Col. I. i. IV. ro Philem. a4.

(o) 2 Tim. IV td. II. 8. (p) Phil. 1 14."
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te brengen (q). Toenmaals kon een ieder hem in het
huis, welk by gehuurd had, vinden en fpreeker. ; r). Nu
fchynt hy in eersen kerker ingeflooten geweest te zyn; zo
dat Onefphorus moeite had om hem uit te vinden (s).
Toenmaals was by ook wel bereid om te flerven (t);
maar had nogthans de verzekerde hoop, om weder in
vryheid geheid te worden (u.) Maar nu zag hy niets anders, dan zyn kort aanftaand. vertrek uit de waereld,
door eenen bloedigen dood, voor oogen, en verwachtte,
na volbragtcn loop en genreeden flryd, bereids de Kroon,
die voor hem weggeleid was (x).
„ Men werpt wel tegen dat de verfmaading van Timotheus, om de bcgeerlykheden der jongheid te vlieden (y)
eer op de eerde, dan op de tweede gevangenis van Patslus pastte. Dan de tus{chenruimte van drie of vier jaaren
maakt toch, ten aanzien van den ouderdom van 1'imotheus, geen groot onderfch.:id; en fomtyds is ook by lieden
van meer gevorderde jaaren eene zodanige vermaaning
juist niet overtollig. Maar de woorden , dat na zyne eerlie verantwoording door hem de Evangelieverkondiging
bevestigd is (z), toonen niet zo zeer aan, dat hy hoop
gehad hebbe, in 't toekomende nog de, prediking des Eu-angeliums voort te zetten; maar alleen dit, dat daardoor
voor alle anderen openbaar was geworden , dat de Christlyke leer het oproer niet begunftige. Dit was waarfchynlyk de hoofdbefchuldiging welke men thans tegen Paulus,
als een voornaam (letinfel van de gezindheid der Christenen, die nu reeds zo verhaat was geworden (a), ten
voorfchyn had gebragt. En onder zyne befchuldigers en
te„ (q) a Tim. IV. t6. (r) Hand. XXVIII. 30, 3t."
(s) 2 Tim I. i6—r8. Dezelve had hem reeds eertyds
te Ephefe, alwaar zyne huisgenooten zich bevonden, 2 Tim.
IV. i 9, veele dienoen beweezen , en waagde het thans zynenthalve naar Rome te reizen , om hem te verkwikken , en op vee
te onderfteunen. Daar integendeel zyne andere-lerhandwyz
bekenden in 4f e, onder anderen Phygellus en Hermogenes, zich
van hein vervreemd hadden, uit vreeze van zelve in ongele•
genheid te zullen geraaken, wanneer zy het lieten bemerken,
dat zy het met hem hielden. 2 Tim. I. rg"
„ (t) Phil. II. 17. (u) 1. 25, 26. (x) 2 Tim. IV. 6-8.
(y) IF. 22. („) 1 V. 17.”
„ (a ) Men zie SURTONIUS in Nerone, Cap. XVI. Aff'etii fup_
pliciis Christiani , genus Fiontinum fuperflitionis nova et malefic."
)

BYI3ELVERKLAARINC. 32I

tegen(treevers had byzonder /Ilexunder de Koperflaager
uitgemunt (b). Ondertusfchen was zyn eert{ e verhoor
voor den Stadhouder Helius Custariunus, welken Nero,
geduurende zyne afweezigheid, bykans onbepaalde magt
medegedeeld had (c), gelukkig genoeg afgeloopen. Pau.
lus had zich onder den Go:dlyken bylland zo goed verdedigd, dat, of fchoon het reeds betlooten was geweest,
om hem als eenen oproermaker, niet berooving van zyn
Romeinsch regt, den Leeuwen voor te werpen, hy nogthans voor ditmaal nog van deeze wrecde flraf verfchoond
gebleeven , en met het leeven 'er afgekomen is (d). Doch
het was veelligt bereids vastgefleld, dat by ílerven moest,
maar dat zulks misfchien tot de terugkomst van Nero
uitgefteld was. Dat zag Apostel Paulus wel vooraf, en
by vertroostte zich tiet zyne fpocdige verlostang van alle
rampen, en zynen overgang in liet hemelsch Koning
(e . Wyl hy ondertusfchen nog hoopen kon , den-ryk
winter te zullen beleeven; zo wenschte by zynen geliefden Timotheus nog ter goeder laatste te fpreeken (f): te
meer, wyl hy thans, behalve Lucas, geene zyner gewoone hulpgenooten by zich had (g).
„ Hy fchreef derhalven deezen Brief aan hem, hy mag
Zich nu te Ephefe zelve , of op eene andere plaats in
Kleira - ,lfic, opgehouden hebben; erinnert hem aan de vervolging, die hy reeds voor veele jaaren ondergaan had;
eer nog Timotheus zyn hulpgenoot geworden was, maar
waardoor hy zich nogthans niet had laaten affchrikken om
hem te volgen t h), en vermaant hem alle vlyt aan te wenden, om hoe eer hoe liever, en nog voor de intreede van
den winter, by hem te komen i . Doch, vermits het nog
onzeker was, of hy wet zyne aankomst beleeven zou, en
het
2 Tim. IV. 14, 15. verge!, niet Hand. XIX. 33.
„ (b)
Maar, dewyl hy thans, gelyk het fehynt, naar Afse te rug was
gekeerd; zo waarIchouwt Paulus zynen Zoon Timotheus, om
zich voor hem te hoeden."
„ (c) Men zie nro CASSIUS Lib. LXIII Hirt. Roman.
pag. 720 "
(d) 2 Tim. IV. 16, 17. (e) aid. 18. (f) 1. 4."
„ (g) Want Crescens was naar Galatie en Titus naar Dalsnatie gereisd ; maar Tychicus had hy naar Ephefe gezonden. 2
Tim. IV. 1©-I2."
„ (h)
2 Tim. 1II. Io--I2. (i) IV. 9 , 2I."
Y3
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hem mondelyk de noodige bevelen en onderrechting, hoe
by zich na zynen uitgang uit deeze waereld te gedraagen
had, zou kunnen geeven, zo zoekt by hem reeds in deezen
Brief tot eene getrouwe uitoeffenin; zyner pligten, en tand.
vastige verdeediging der waarheid, tegen de dweeperaclitige Dwaalgeesten, welke zich tegenwoordig reeds begonnen
te openbaaren , maar met welken het in 't toekomende hoe
langer hoe erger zou warden, op te wekken. Doch veelligt
heeft Paulus nog werklyk het genoegen gehad, om Timoheus mondelyk te fpreeken, wanneer hv, volgens verfchei.
dene getuignisfen der ouden, eerst in het acht- en zestigt{e
jaar na Christus geboorte, of, op den negen- en twintigaften
Juny , of, 't welk met de omflandigheden veel overeenkom,
ftiger is, reeds den twee- en twintigflen February onthoofd is."
Leerredenen van G. J. ZOI.I.IxorER, Predikant der Evaigeliesch Hervormde Gemeente te Leipzig. In het Neder
overgezet. Zesde Stuk. Te Arnflerdam by de-duitsch
Erven P. Meijer en G. Warnars, 1784. Belierlyen liet
Voorwerk 292 bladz. in gr. o^avo.
dit Deel, gelyk ook in het volgende, heeft de Eer
Inwaerde
Zollikofer byeen verzameld enige Leerredenen o-

ver de waerdigheid van den mensch, en de waerdy der
voornaemt}e dingen , die tot 's menfchen gelukzaligheid
behooren, Het Stuk , dat wy thans onder handen heb
vangt aen met ene overweging der waerdigheid van-ben,
den mensch , brengt ons verder onder 't oog het geen met
de waerdigheid van den mensch firydig is, en toont ons
nen, hoe 's menfchen waerdigheid door den Christelyken
Godsdienst herfteld zy. Op deze algemene voorl}elling
volgt wyders ene afzonderlyke befchouwing der waerdye
vain 'S Menfchen Leven, van de Gezondheid, van den
Rykdom, van de Eer, van de zinlyke, en van degeestlyke vermaken. Ieder onderwerp word, naer 's Mans ge
juistheid behandeld, en met na--woneprdikyz,mt
ttruk voorgefleld; ontvouwende de Leeraer telkens de wezenlyke waerdy van 't overwoogene, en toonende wyders
aen, welke gevolgen men daer uit hebbe af te leiden, of
wit ons uit alien hoofde te betrachten Elie. In zyne Leereden, by voorbeeld, over de waerdy vaan den Rykott , merkt by Vooraf aen hoe verfchillend dezelve beoordeeld
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deeld worde , en leidt ons tot ene meer geregelde en vol
zegt hy, daarby-doenbfchuwig.„Wyeorn,
niet enkel op zyne bezitting en genieting, maar ook op
„ zyne verkryging, en niet enkel op den invloed, dien
hy op onzen uiterlyken welvaart, maar ook op dien,
welgen hy op onze natuarlyke en zedelyke volmaaking
heeft , acht te geeven , en hem niet enkel naar het geen
„ by ten opzigte van ons, maar ook naar het geese hy
„ ten opzigte van anderen en van de gantfche maatfchap„ py is, beoordeelen."
Overeenkomftig hier mede is zyne daeraen volgende befchou-iving der waerdye van den Rykdoin ingericht. De
Rykdoin bezit, vooreerst , in en voor zichtelven , zonder
opzicht tot zyn gebruik aengemerkt, geheel en al gene
waerdy; maer men leert deszclfs waerdy kennen , als veen
verder nagaet, wat by ten aenzien van den bezitter, en
wat by ten aenzien van de gantfche maeifchavpy is, en
wezen kan. Zulks doende ontdekt men , dat de, langs
eerlyke wegen, zei/verkregen rykdom, ten aenzien van
den bezitter, ene veel grooter waerdy heeft , dan de aengeërfde. En dat dezelve van ene wezenlyke waerdye
word voor den bezitter, door 't rechtmatig gebruik, zo
uit hoofde van zyne byzondere genietingen, als door 't
vermaek van wel te doen; waerb} nog komt, dat dezelve
hem een middel is tot grooter onafhanglykheid, en hierdoor een middel tot een veyer oordeel over waerheid en
dwaling, recht en o ]recht, eer en fchande;
tot een
meer manlyk gedrag jegens grooten en kleinen, gebieders
en onderhoorigen; - — en dus ook, tot ene krachtiger
handhaving en bevordering van burgerlyke en mensclilyke
veylheid. Door zulk een rechtmatig gebruik heeft
dan de Rykdom ook by uitfrek ene groote waerdy, ten
nanzien van de gant/che maetfc•happy,, als voor welke dezelve, dus aengewend, van alle zyden ten hoogfte heil
-zam
moet wezen.
De Eerwaerde Zollikofer dit alles met oordeel uitgebreid, en daer uit afgeleid hebbende, dat de rykdom,
geen fchyngoed maer een daedlyk goed zynde, niet ten
enenmale ver(inaed en verworpen behoeft te worden, maer
de achting en gematigde najaging van den Wyzen en van
Jen Christen verdient, brengt ons daer op onder 't oog,
welke gevolgen hieruit voortvloeien.
„ Hieruit volgt, zegt hy, dat de rykdom voor den gee-

-

nen, die denzelven alleeniyk bezit , ma ir niet gebruikt, of
Y
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niet op de rechte wyze gebruikt, geene de minfe waarde
heeft, niets weezenlyk goeds of begeer nswaardig voor

hem behelst. Hy wordt daar door noch verltandiger ,
noch beter, noch volmaakter, noch gelukkiger. Hy heeft,
't is waar, Benige middelen , om zulks te worden , in han
maar zo lang by ze daartoe niet aanwendt, heeft hy-1en,
'er even weinig dienst van, als of by ze niet bezat. Zyn
rykdom verleent hem derhalven geene weezenlyke voor
wanneer by zich, niettegenflaande dit, op-rechtn,
dezelve beroemt, laat by zich door eetyen blooten fchyn
bedriegen, en beroemt zich darep , dat by , naar zyne
omflandigheden, verllandiger, beter, gelukkiger had kun
te zyn , dan by in de daad is.
-nebhor
„ Hieruit volgt verders, dat de Rykdom, zo dra bv eens
verkreegen is, zelfs .zynen verfandi„en en waardigen bezit
daarentegen de naaatfcliappy, waarin hy-terdcmin,
leeft, de meeste voordeelen aanbrengt; dat derhalven zyn
voorrecht meer gelegen is, in de eere van winner, verzasnelaar, opzigter, bewaarer, uitdecler van veele aan de
maatfchappy toebehooreude goederen te weezen, dan in
derzelver ui.!fluitende genieting. Immers de tyke kan toch
Hechts het geringfie gedeelte van zyne bezittingen zelf ge,
nieten, maar by moet telkens, by moge zulks verkiezen
of niet, anderen derzelver grootfte gedeelte genieten Inaten; ja by kan , onredelyke en hem zelven 1 hadelyke
jiuitenfpoorigheden daar gelasten ,) niets genieten, dat
niet te gelyk anderen op de eene of andere wyze tot
voordeel zal gedyen. fly verdient derhalven ook in de
meeste gevallen niet benyd , niet voor een nadeelig lid
der ftmenleeving gehouden te worden. Deeze is hem veel
achting en dankbaarheid verfchu)digd, voor de voor -er
deden, die by haar verfchaft, voor den voorraad en de
Iiulp, dien zy getneenlyk by gebrek en in nood by hem
kan vinden.
„ I-lieruit volgt ten derden, dat een zniddenmaatig ver
welk rechtnzaatig verkreegen en wel bejleed wordt,-mogen,'t
20 wel voor hem, die 't bezit, als voor d maatfchappy
in welke by leeft, eerie veel groo^er waarde bezit, dan liet
rvot e vermogen, 't welk niet zo verkreegen en niet zo be.
/leedwordt. Wat in de handen der vuigheid, der dom beid der d'vaasheid , der zwelgery en losbandigheid ,
verwelkt , bederft , verdwynt , vergiftigd en vernietigd
wordt, hoe zeer wordt dat niet in de handen der wyslie?d, der deugd, der naarftigheid z der mensclilievendheid,
vc.-
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vermenigvuldigd, vermeerderd, veredeld! Hoe veel leven
en werkzaamheid en blyd!chap brengt het daar niet voort!
De middenmaatige burger beklaage zich dan deswegeus
niet, dat hy niet ryk is; en [lelie, met cie goede aanwen
tegenwoordige bezittingen, niet uit tot hy-dingevazy
ryk zal zyn geworden ; maar dat hy thans doe wat hy kan
doen, en dat wel met allen yver en getrouwheid; dis zal
hy even zo nuttig, misfchien nog nuttiger zyn , dan wanneer hy werkelyk ryk ware.
„ E ndelyk volgt, uit het geene wy over de waarde van
den rykdum hebben aangemerkt, d«tvy den ryken niet, in
zo verre by ryk is, 7n7ar alleen in zo verre by zynen r}k,lona
loflyk verkrecgen heeft , en denzelven wel bef Bedt , eergin
moeten.
„ Niemand tere derhalve den ryken, die zyne fchatten
slechts aangeërfd heeft , voor dat by zich dit geluk door
een goed gebruik van dezelven waardig maakt ; en zo hy
dat niet doet, dan plaatíè men hem, niet flechts in de gedachten, maar ook in de openlyke gezegden, en in de
uitwendige behandeling , nooit boven den braat'en daglooner, nooit boven den eerlyken armen , en laate het hein
gevoelen, dat de maatfchappy zich met recht beledigd acht,
door een medelid onder zich te zien, dat zo veel ontvangt,
en zo weinig geeft , zo veele dienften begeert en zo wei
betoont, en trotsch is op voorrechten , die hy en--nige
kel aan het geval, of liever, aan de Voorzienigheid te danken heeft, en welke de Voorzienigheid hem niet zoude gegeeven hebben, indien zy dezelve voor zo gewigtig en
roemryk had aangezien, of indien zy altoos merkteketaen
en belooningen van verdienften waren.
„ Niemand eere den ryken , die , niettegenftaande alle
middelen en gelegenheden , om zyn verfland aan te kweeken, zyn hart te verbeteren , en zich verhevener geneugten te verfchaffen, onweetend, onverflandig, ondeugend,
van eenen laagen aart blyft, en geene andere verdienfte ,
geen grooter vermaak kent, dan zyne vermogens over te
rekenen, en fchatten op fchatten te hoopen. Niemand eere den ryken , die alleen voor zich zelven ryk is, zynen
rykdom alleen voor zich behoudt, zyn oor voor de item
der armoede en der ellende flopt, en zyn hart voor het
medelyden , zyne hand voor de weldaadigheid , toefluit.
„ Niemand eere den ryken, die trotsch op zynen rykdom is , zich alleen daarom voor beter dan zynen armen
broeder houdt, en de achting en eere, die by anderen beY 5wyst,
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wyst, naar den trap van hun grooter of geringer vermogen afmeet.
„ In één woord, niemand eere den rykdom in handen
van den dwaas, den onrechtvaardigen, den doorbrenger,
den hoogmoedigen , den onmedoogenden , den menfchenhaater : want rykdom kan noch dwaasheid, noch onrecht
noch zwelgery, noch trotschheid, noch-vardighe,
wreedheid, noch menfchenhaat, goed maaken; en wanneer hy deeze fouten, deeze ondeugden fomwylen verbergt
en bedekt, doet hy zulks Hechts voor de oogen van zwakke en byziende menfchen , die den fchyn en het weezen
niet van elkanderen viweeten te onderfcheiden , en zich door
elke fchaduw misleiden laaten.
„ Maar elk, myne aandachtige Toehoorers , een ieder
betoone den ryken achting, die door zyn verftand, zyne
yver, zyne arbeidzaamheid, zyne kloekmoedigheid, door
eene getrouwe en naauwgezette aanwending van zyne gasven en vermogens ryk is geworden.
„ Elk eere den ryken, die van zynen rykdom een goed,
een edel gebruik maakt , die daarmede de nyverheid zyner
medeburgeren opwekt en bevordert , nuttige handtering aan
den gang brengt, kunt'ten en weetenfchappen onderfchraagt,
goede ftichtingen onderhoudt , algemeen-nuttige uitvindingen beloont en ten beste van allen bekend maakt, en daar
midden in den overvloed beícheiden en maatig-enbov
leeft, en zyne verhevener verordening nooit uit het oog
verliest.
„ Elk eere, eindelyk, den ryken , die zich 'er op toe.
legt, om ryk in goede werken, in werken van bermhartigheid en weldadigheid te weezen; die meer voor anderen,
dan voor zichzelven ryk is; die gaarne geeft, gaarne helpt;
die niet zou begeeren ryk te zyn, indien hy niet geeven
en helpen konde; die in geeven en helpen zyn vermaak en
zaligheid vindt, en in het zelve, even als God, zyn hemelfche Vader, nimmer verdrietig en moede wordt! Ja
denzulken eere elk als den vriend en weldoener van zyne
broederen, als den plaatsbekleeder van Tefus Christus, als
het evenbeeld der Godheid zelve."
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Onze verplichting tot, en de voordeelen van eene ty dige wapening, overeenkorn/lig het berel der Overheid, in eens
Leerreden over Gen. XIV. 14, 15, 16. Door ai. HourKA MP, Predikant te Hoog -Caarfpel. Te Hoorn, by L.
Vermande , 1785. In gr. oé avo, 39 bladz.
De noodzaaklykheid „ener algemeene wapenoefening, voor gefleld in ecne Leerreden over 2 San. X. i2. Door J.
LANSB. GROENEWEG, Predikant te Watergeng. Te firn.
/lerdam, by H. Botter, 1785. In gr. ociavo, 31 bladz.
wee Leerredenen over hetzelfde onderwerp, de alge
T
wapenoefening, die elk in hare foort, naer het-men
bedoelde oogmerk, wel ingericht zyn, en daedlyk hebben
kunnen fkrekken, ter aenmoediginge der Landzaten, omn
zich in dezen van hunnen plicht te kwyten. Die van den
Eerwaerden Houtkamp is inzonderheid vol vuur, en moet,
wanneer 's Mans krachten in 't uitfpreken aen den ftyl
evenaren, de gemoederen der Toehoorderen ten llerkite
getroffen hebben. Wy kunnen ons niet wel wederhouden
van 'er uit over te nemen, 't geen zyn Eerwaerde, nopens de voordeelen der Wapenoefeninge , in derzelver ge
onder 't oog-volgen,zyThrdtenlvig
gebragt heeft.
„ Wy zullen, zegt hy, hierdoor betoonen, dat wy
liefderyk gedenken aan ons vrygevochten Vaderland, en.
tot het echte Nakroost van vrye Batavieren behooren;
— wy zullen blyken geeven, dat 'er nog oud Hollands
bloed in onze Adren ftroomt, en dat wy altbands niet
minder willen zyn dan onze Voorvaderen. Wy
zullen op onze inwendige vyanden zegenpraalen ,
op onze inwendige vyanden, die Iliode aterlingen,
dat helsch gebroedzel, die pesten en verdervers van ons
Vaderland, die niets onder 't oog hebben , dan om ons
onder een willekeurig gezag te brengen, eene omwenteling
in 's Lands Conftitutie te maken, op hoop van voordeel, en, b Schandelyk gedrag ! tot dankbetooning van
Deeze zullen wy
reeds gefmaakte voordeelen.
zy t'zidderen reeds voor het Staal,
overwinnen
voor de wraak der Burgeren; zy vlugten heimelyk, en eene algemeene Wapening veroorzaakt, misfchien, de verhuizing dier fiioden. Wee hunner — zy wilden ons
fíellen tot Slaven, op onze flaverny troonen bouwen, -\Vee hunner — zoo de donder van '^. Godlyk Alvermo-
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mogen hen niet treft, zullen zy gewisfelyk, als wy Slaven moeten worden, zullen zy gewisfelyk,
hunne
de Schanfen zyn, waar achter wy, ik,
Lyken, -- - en God geeve Gy allen die my hoort, onze Vryheid bevechten zullen.
„ Wy zullen onzen ouden roem zien herleeven; wy
zullen geene fmaadredenen meer hooren, van onze werkeboze onverfchilligheid: wy zullen geen aanfluitinge zyn
voor onze yyanden. Onze macht zal ons geducht
maken: de Vor[len van Europa zullen hunne Soldaaten
niet zoo ligt tot ons doen uittrekken , en wie zal aan
onze Bezittingen durven manken; daar wy als-fprako
een eenig Man ter befcherming van dezelven gewapend
zyn? Wy zullen gelyk zyn aan de vrye Burgers
van Noord -America, die zich Vry gevochten hebben, en
nu hunne Vryheid bewaaren: wy zullen deelen in de Burger Voorregten, en een iegelyk, wat Godsdienst by ook
beoeffend, zal dezelve, by het genot der Vryheid, Vry
kunnen beoeffenen.
„ Wy zullen eindelyk in Raat weezen, om onze bezit
te bewaren tegen binnenlandsch geweld, of buiten -tirgen
zullen onze Wyven, onze Dog--landfcheitropy:w
teren , onze Kinderen trouwhartig kunnen befchermen.
Kortom , wy zullen toonen , dat Wy voor geen hydra beeven, noch voor eersen Nero knielen.
--

„ Myn God ! — wanneer? — ach! laat het nu
zyn, dat dit zalig tyd(lip gebooren worde, waarin
een ieder zich ter wapening aanbied -- myn Vaderland! -- ik zie de Zon van uwe Vryheid herryzen,
-- dan opdagen. Aanbiddelyke Vryheid !
als wy allen uwen tuin bewaken, -- zult
ge immers na geen anderen oort heenen vlugten.,
-- Burgers! — gevoelt nu uwe beftemming." --Onze Leeraer verfterkt wyders zyne aenmoediging ook
met zyn eigen voorbeeld, zeggende, wanneer by van de
Looting van den derden Man fpreekt, „ zullen wy aarfe„ len! Neen M. H. Laat ons ons eenparig laten opfchry„ ven; laten wv ons allen wapenen; laten wy vooral die
„ vry zyn de ecrften wezen. En ziet daar, begeert gy ee„ nen Voorganger in dit werk, ik zal de eer[le zyn, ik kan
„ dien drift van myn Vaderlands hart niet langer wederIk zal zelfs de Wapenen aangorden: en heflan.
,, den
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„ den betuige ik opentlyk, dat ik het geen ik tot hiertoe
„ hebbe in het werk geheld om ULieden te Wapenen, en
„ met voordeel hebbe in 't werk geteld , dat zal ik nu niet
„ myn eigen voorbeeld bekragtigen. Gy zult niet
„ aarfelen , en hoe zond gy kunnen? om my te volgen
— dit verwagt ik, dit vertrouw ik." —

Redenvoeringen , gedaan in de Teken -Academie te dsnflerdam. Door C. PLOOS VAN AMSTEL, J "- C Mededi reëtcur van de Teken - Academie der Stad Imferdam; van
de Keurvorstlyke Schilder- Beeldhouw- en Bouwkunst-Acalerdarn , by J. Vn
demie te Dusfeldorp , enz. enz. Te Af
Behalven hetlroorwerk, 325 bladz. in gr.-tema,1785.
oëiavo.

T_^et befluit van den Heer PLOOS VAN AASTEL , om zy.I ne Redenvoeringen , van tyd tot tyd , in de bloeiende Teken - Academie alhier ter Stede uitgefproken, by een
te verzamelen, en door den druk gemeen te maaleen , on
der anderen ook met dat oogmerk , om zyne Mededirecteuren , door zyn voorbeeld , aan te moedigen , om insgelyks hunne aldaar gehouden Redenvoeringen openlyk liet
licht te doen zien , kan niet anders dan den Kunstkenneren ten niterlfie aangenaam weezen. Wy bezitten hier
door reeds eene weluitgewerkte Verzameling , en hebben
goeden grond om te hoopen , dat dezelve door meerder
foortgelyken vervolgd en uitgebreid zal worden. Langs
deezen weg mogen wy een uitgeleezen aantal van Reden voeringen, over verfchillende onderwerpen hier toe betrek
niet alleen voor eerstbeginnende ,-kely,vrwagtn;di
maar ook voor min of meer gevorderde Liefhebbers, van
de hoogfte nuttigheid kan zyn. Hier van vertrekt ons dit
Stuk ,ter uitlokkende proeve, als leverende een vyftal van
Verhandelingen , welken niet zonder vrugt opmerkzaam
nagegaan kunneti worden.
In de eerfle plaats levert by ons eerre Verhan ?eling , die
met regt aangemerkt mag worden, als lcggende een goeden grondflag , waarop het Leerltelzel der 'Tekenkunde
verder gevestigd kan worden ; nadien dezelve ltrekt , ter
ontvouwinge der natuurlyke vereischten in een Tekenaar,
en der eerlle beginzelen der Tekenkunst, of der middelen, om 'er zich bekwaamlyk in te oefenen ---- Eerre

daaraan volgende ledenvoering gaat over het gebruik, de
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nuttigheid en noodzaaklykheid der Tekenkunde in de
Menschlyke Maatfchappy , en toont ons, dat zy , ter bea
reikinge der heilzaame einden, waartoe zy uit eigen aart
ftrekt,volgens vaste grondregels geleerd en beoefend moet
worden. De Redenaar , dit voordraagende, by geleg n
huid van het weder openfl:ellen der Kunstzaale op 't Stadbuis, ten gebruike der Academie, doet zyne behandeling
deezer doffe byzonder dienen , ter aanpryzinge van deeze
goedgun[lige fchikking der Nlagiftraat : van hier gaat ook
daarnevens het Reglement , nopens het brengen , plaatzen, en verkoopen of afhaalen der Kunstílukken , op de
daar toe gefchikte Kunstkamer. Het derde Gefchrift
deezer Verzamelinge heeft ten onderwerpe de natuurlyke
beginzelen en den kunstmaatigen voortgang der Teken
wel inzonderheid om te toonen, dat de-kunst;Cred
Kunst haar begin uit de natuur der menfchen neemt, en
dat de leerwyze , op die Helling gegrond , de beste is.
Nadien deeze Redenvoering uitgefproken werd , by de oprigting van liet Stads Tekenfchool in deeze Academie, zo
gaat daarnevens een Berigt , wegens de Intekening in dit
Leerfchool der Tekenkunst. Daarby komt eene ontvouwing van den aart en de beoefening van de Poëzy
der Schilderkunst , waarin de Autheur zich voorftelt te
toonen waarin het Poëtifche der Schilderkunst bellaa, hoe
liet zelve in agt genomen en werkilellig gemaakt behoort
te worden ; als mede aan de hand te geeven 't geen dienen kan , om in de beoefening hiervan naar wensch te
flaagen. En eindelyk volgt hier aan eene Reden voering over liet bevallige in cie eenvoudige Natuur; wel
-kegrotlysI pheuingodrtva
zodanige Leerlingen , wier neiging niet zo zeer gefchikt
is tot verhevener als wel tot gemeenzaamer onderwerpen.
Eene kwaalyk geplaathe Eerzugt, gelyk de Redenaar zeer
wel aanmerkt, kan dezulken vervoeren, tot het vervaardigen van Stukken , die boven hun bereik zyn , en in welker uitvoering altoos zal blyken, dat ze flegte navolgers
der verhevene natuur zyn ; daar zy, hunne aangebooren
neiging volgende, in de behandeling der laagere onderwerpen, groote Meesters zouden hebben kunnen worden. Dit
noopt hem om in deeze Redenvoering te doen zien , dat
die bevalligheid , welke ieder Kunhenaar in zyn Werk
tragt te brengen, niet minder be(laanbaar in, met een gering, dan met een verheven Onderwerp, en dat het dienvolgens, ten aanzien van 't kunstmaatige, onverfchillig is,
of
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of een Onderwerp verheven of laag zy ; toonende te gelyk
aan , waarop men in 't laatlie bovenal agt Nebbe te geeven.
Men vindt hier des in deeze P edenvoeringen een aantal
van kundigheden, nopens dit onderwerp, ontvouwd, wel
niet alleen den Leerlingen te (lade kunnen komen -ken,
maar die alle Kunstliefhebbers met genoegen kunnen na
ze niet vermaak zien., dat men hier ter Stede-gan;terwyl
der Te enkunfle alleszins de behulpzaame hand biedt. -Zyn 'er onder onze Leezers nog zodan;igen, die zulke laa.
ge gedagten van deeze Kunst voeden , dat het, hannes oordeels , der moeite niet waardig zy, 'er zo veel werks van
te maaken ; wy raaden hen dan , onbevooroordeeld , de
tweede Redenvoering deezer Verzameling te doorbladeren,
en ze zullen, zo we vertrouwen, 'er gunfliger over denken. Men leeze, tot eerre proeve hier van, des Redenaars
voorffel , wegens den invloed der Tekenkunst op Kunflen
en Weetenfchappen , waarover hy zich indezervoege-laat
hooren.
„ Indien ik niet vreesde • dat zy , die alle fieraaden der
Tekenkunst op een lanen prvs fchynen te (':ellen, liet ook
van niet veel belang zullen rekenen of wy geregelde, fierlyke, en deftig opgehaalde gebouwen in onze Steden oat.
moeten, dan of wy, in een hoop laage en bouwvallige
hutten , hier en daar ver[lrooid, waarin nog fmaak nog orde heerscht, ons loeven moeten flyten; zoude ik de Bouwkunde hier niet behoeven by te brengen , voor zo verre
het anderszins van zelf fi)reekt, dat deeze alle haare juiste
evenredigheden, uit en inwendige fchoonheid, groc,ts.c>>_
heid van het geheel en alle rte (teelen , benevens de vast.
heid en onderlinge verbindtenis derzelven , aan de Teken-kunst verfchuldigd is. l)eeze leert den bouwmeester de
gron.iIIellingen der kunst ; deeze levert hem fchetzen cats
den platten grond en opfltal van het ganfche werk; deeze
is het, die hem, op liet papier, de wan(]:alligheden duet
ontdekken, eer hy, aan liet werk gevallen zynde, moeite
en kosten aanwendt. Duch kan het u genoegen geeven,
en fl:elt gy eer uwe Stal verfierd te vinden riet ruime en
welg,efchikte vergaderplaatfen . die uwen eerbied in den
Godsdienst opwekken : niet deftis e riacïhnizen, die der Regeering en dent Gerechte sgibnarheid 1 .vzetten, en met he.
kwaame openbanre Gehou.' en , voor tt en de nakomeling.
fchap ter voortzetting van uwen handel , bewanring van
uwen voorraad, oefening uwer Liefdaadigheid, en andere
,

-
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voortreflyke oogmerken , gefchikt; fchept gy vermaak dèeze blyken van het welvaareu onzer medeburgeren overal
aan te treffen , wanneer gy langs de Gragten en Straaten
deezer ftad wandelt? Weet dan, dat niets i volflrekt niets,
van dit alles , zonder de Tekenkunde , zonde kunnen
plaats hebben. En of gy al meende, dat dit, te veel aan
weelde gegeeven hebbende, fchadelyker-leidngtopra
door het misbruik , dan voordeclig door 't gebruik is , zoo
zult ge immers zekerlyk moeten erkennen, dat 'er zeer
veel aan eene veilige zamenwooning gelegen is, waarin
men tegen onrustige nabuuren beveiligd, en in het bezit
zyner goederen en voorrechten befchermd word.
„ Maar kunt ge zulks in een open Land verwagten ?
behooren uwe Steden niet niet wallen omringd , met vesten bellooten, te worden, welker verzorging de fchadelyke vorderingen in de Kunst van oorloogen hoe langer hoe
moeilyl:er maalsen? Doch zal immer ee Vestingbouwkunde haare regelen zonder de Tekenkunst verllaanbaar maaken? Zal de Vestingbouwer , zonder dezelve, aan zyn
heer en meester, ja aan zich zelven en zyne werklieden,
eene klaare bevatting kunnen gèeven van het ontwerp,
dat hy, ter verilerking eener plaats, gemaakt heeft? De
Tekenkunst geeft hem immers ook een volkomen denkbeeld
eener reeds aangelegde Sterkte , om de gebreken van dezelve te kunnen verbeteren, of de gelegenheid in alien opzigte naar te gaan: zelfs kan de Veldheer, zonder haar,
geen nette bewustheid hebben van liet Leger zyns Vyands
en van cie gefteldheid der Land(lreek waar in hy zich bevindt, en of het hein nodig voorkomt een veldslag te waagen; om nu niet te fpreeken van hoe gruote noodzaaklykheid de Tekenkunst tot het zamentlellen der Oorlogfchepen
en andere werken van dien aart zy.
„ Maar behaagt u, vredelievende Nederlanders, dit bewys minder, om dat het uit de Kunst des Oorlogs ontleend is. Welaan , wy zullen u, die door regt geaarte
zegt voor liet welzyn van uw Vaderland gedreeven
wordt, andere voordeelen bybrengen, die zelfs de Koophandel, en de Manufacluureu, van de Tekenkunst trekk en.
„ Het is voor den Koophandel , buiten twyffel , van het
grootlte nut, dat haare Schepen de kostbaare vragten veilig en fpoedig overbrengen. Maar wat Scheepstimmerman (*) zal in (laat zyn, op vaste gronden, te werken,
en
(*) De Heer Burgemeester NICOLAAS WITSEN was (zo verre
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en aan allerleie vaartuigen de vereischte gedaante, het
juiste beloop en ferkt2, te geeven, zoo by niet eenigzins in de Tekenkunst bedreeven is? Den Zeeman zelven
komt de ervarenheid, hier in, wel te pas, om allerleie
ftrandetl , voorgebergten, en baaijen af te tekenen, om
daar door anderen tot onderrigting en waaríchouwing te
dienen.
„ En behoeft het wel bewys , dat, tot het tnaaken
van bevallige patroonen , tot het weeven van veelerleie
ítoffen tot kleeding en fieraad, de Tekenkunst van de
uiter(te noodzaaklyl.heid is? \Vat zwier en losheid, wat
bevallige fcih.ikking van kleuren, zal 'er kunnen plaats
grypen in eerre duizendvoudige verandering, welke de
grillige mode onophoude;yk vordert; líyaldien de Teken
vinding, zoo juist van uitvoering,-kunst,zoryva
geen hulp verleent; en hoe wenfchelyk ware het, dat
deeze meer geraadpleegd, en haare wetten naauwkeuriger opgevolgd, wierden! Zullen ooit onze Fabrieken
herleeven; zullen wy immer onze vernuftige nabuuren op
zyde ftreeven; zullen ooit minder uitheemfche Rollen ge
worden door de bevooroordeelde Nederlanderen -vorde
wy zullen zulks, alléén, van de aanmoediging en verdere uitbreiding der Tekenkunst moeten verwagten. Het
zelfde heeft ook plaats in het vervaardigen van veele an
dere zaaken, in veelerleie handwerken en fabrieken, die
tot gebruik of fieraad vereischt worden; en zou men dan
zulk eerre Kunst die in alle deeze zaaken on^inthecrlyk
is, en ook zelfs den Koophandel bevordert, onder de
nuttige eerre plaats kunnen weigeren ?
„ Denkt egter niet, dat het deeze takken onzer wel
dezelve voortzetten, alléén zyn, die aan-vart,endi
de Tekenkunst verpligting hebben : ik zal mogelyk niet
te veel zeggen, wanneer ik vastflel, dat elk mensch,
ieder weetenfchap, voordeel en nut van dezelve trekken
kan.
„ Het is niet alleen aangenaam aan byzondere Geflagten ,
door middel der Teken- en Schilderkunst, de gedaante
van hunne Voorouderen geduurig voor zich te mogen
befchouwen, en hen, aan welkeil zy hunnen oorfprong,
roem, en welvaart verfchuldigd zyn, tot in de laate nako«

my bekend is) de eerfte, die, in onze taal, een uitmuntend
Werk over den aelouden en hedendaag fchen Scheepsbouw. in 167 t,
vol fraaye Kunstplaaten , in 't licht gegeeven heeft,
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komelingfchap te doen kennen, maar ganfche Natiën is
'er ten uiterfle aangelegen; door de naauwkeurige afbeeld
hunner grondleggeren en verlosferen, hunner helden-zels
en mannen van naam, derzelver gedagtenis vereeuwigd
te zien, om dezelve niet alleen geduuriglyk in hunne
harten te zegenen; maar ook, tot naarvulging van hun
doorlugtig voorbeeld, te ernstiger aangefpoord te worden.
„ De Gelchiedkundige weet, welk eene aandoening,
welk eene yver de befchouwing van het handbeeld van
den grootgin Alexander, in Ca:far, te weeg bragt; en
daar het Nederland aan geene helden ontbroken heeft,
wier voorbeelden veel eerder dan die van een Alexander,
of een Ct far, der tiaarvolgiug waardig zyn; welk een edele drift zou het oplettend befchouwen van hunne beeldtenisfen, en liet herdenken hunner daaden, in de gedagten
vernieuwende, in regtgeaarte Vaderlanders niet kunnen uit
-werkn
„ Hoe bezwaarlyk kan de Gefchiedenis de hulp der Tekenkunde ontbeeren? ik durf zeggen, dat zy, zonder dezelve, haar oog en rechtehand zou misfen. De Tekenkunde alleen is het, die ons van de waare gelegenheid der Landen en Steden in cie Aardryksbefchryvingen der oude en
nieuwe waereld, de regte begrippen geeft: zy is het, die
ons de platte gronden en gedaanten der heroemdfle Steden
vertoont, en, op ons gemak, de waereld doet doorreizen
en befchouwen. De Tekenkunde vertoont ons, niet alleen
de leevenswyze , kleeding en gebruiken der tegenwoordige
volkeren; maar haare gedenkstukken hebben ons ook het
voornaamfle licht ge;'eeven, omtrent de meeste gewoonten
eer befchaafde Natiën , in en buiten den Godsdienst: wat
zoude de Oudheidkunde, van Handbeelden, basrelieven,

munten, en gedenkpenningen , en andere vruchten der Tekenkunc^e, beroofd zvnde, toch betekenen ? Zy zou niets
dan een menigte van tegenf rydige gistingen der geleerden
opleveren , en de gefchiedkunde zelve daar door met grootere duisternis overdekt worden; gelyk ook de gedenkfcitrif
ten der Oudheid daar door niet dan te onverílaanbaarder
zouden worden.
„ En even als , tot het regt begrip der Ongewyde Schriften , en derhalven tot ue oordeelkunde , en overblyffels
der Oudheid. wyelëer, door middel der 'Tekenkunde, vervaar.iigd , volftrekt nn;;ig zyn; zal nier alzo de Heilige
,Schrift, in de taal der Jooden en Grieken gefchreven, en
dui.
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duizendmaal op de gewoonten deezer Volkeren zinfpeelen.
de, deeze zelfde midpielen vereifchen ?
„ Oerhalven kan de Godgeleerdheid, die haar licht aan
de Heilige Waarheden ontfteekt, onze meergemelde Kunst
geenzins ontbeeren.
„ Maar zou de Wysbegeerte, aan welke thans de alge
wierook toegezwaaid, en die om ltryd geoefend,-men
word; zou deeze haar niet kunnen misfen? Geenzins!
„ is het de Tekenkunst niet, aan welke de Natuurlyke
Historie haare groote vorderingen en uitgebreidheid voor
heeft dank te moeeren? wat kunnen de nieuwe ont--nailyk
dekkingen in een der drie Ryken baaten, zo ze niet mede
worden? en hoe kan zulk eerie mededeeling volle -gedl
zonder naauwkeurlge afbeeldingen der-digefchn,
voorwerpen, welke zich door het bloote oog, of, door
middel van vergrootglazen , aan den onderzoeker ontdekt
hebben? Eene woordelyke befchryving is ten uiter[le moei
alleen (taande, ten hoog(le gebreklyk, terwyl de-lyk,en
Tekenkunst het genoegen en 't geluk der opfpooring algeineen maakt , en ons allerleië gedierten, planten , en mynflofen , welke de ganfche waereld uitlevert, vertegenwoor(l igt.
„ Is liet niet even alzo in de Proefondervindelyke Natuurkunde gelegen? Hoe zullen wy onze navorfchinge tot
kennis onzer medemenfchen brengen, zo de Tekenkunde,
ter atbeeldinge van werktuigen en proeven, ons de behulp
-zamehnd
weigert?
„ De Zedekunde zelve, fchoonze haare gulden lesten
door enkel woordelyke voorl}ellingen uitdeelt, agt het niet
onnuttig zich fomtyds aan het oog, zoo wel , als door het
oor, aan haare Leerlingen aan te beveelen. De vertooning
van aanmerkelyke gebeurtenisfen ; de afmaaling der ondeugden in alle haare akelige gevolgen, en verfoeilyke eigen
verbeelding der Deugd in haar-fchapen;dtg l
waart licht , en natuurlyke fchgonheid; kunnen dikwils de
betaamlyke aandoeningen van verontwaardiging en afkeer,
of van goedkeuring en navolging, in den opmerkzaamen
aanfchouwer te weeg brengen: en dus kan ook een naauwkeurig tafereel, waarin de natuur met oordeel gevolgd, en
eerie behoorlyke fchikking in agt genoomen is, en waarin
voornaamlyk de hartstochten wel uitgedrukt zyn, niet anders dan gevoelige harten treffen; en even als door de
Dicht- en Speelkunde, met de Schilderkunst zoo naauw
verknogt, verfchillende gemoedsbeweegingeu veroorzaaken!
Maas,
7. 2
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„ Maar, Iaaten wy niet vergeeten, welke groote voordeden de Genees- en Heelkunde, zo na aan de Natuur
cie Tekenkunde trekken : kan-kundevriagfchpt,
de eerie vooral, zonder Bene naauwkettrige kennis van
kruiden en gewasfen, de natuurlyke geneesmiddelen, die
de fchoot des aardryks uitlevert; -kunnen zy geen van beiden , zonder Bene volledige kennis van de gedaanten en
waare ge(leldhei,1 des menschlyken lichaants , niet goede
uitkomst, vuorfcltrilten geeveu , of zich van eenige handgreepen bedienen ; en kan de Kruid- nog Ontieedl,unde (*), zonder behulp der Tekenkunst, niet vrugt worden geoefend, svy1 de voorwerpen zelve ons altyd niet
voorhanden zyn ; dan blykt het van zelve, van welk ce
nuttigheid niet alleen , maar van welk cene noodzaak -ie
dezelve in de .\1cnsclilyke ! llaatfchaplpy is."
-lykheid,
(*) Iu hoe verre de Tekenkunst der Ontleedkunde ten nutte kan zyn, blykt, in het uitmuntend Werk door den Profes
fhr AT,atNUS, onder den titel van Ta77tuh2 Sceleti Muscuóorunt
Corporis flu;rani, in 't licht gegeeven; waartoe de beroemde
J. WANDELAAR dc lèhoone Ana:tomifche Kunstp!aaten vervaar
heeft; om , ten Meezen opzigte, nu riet te Iprecken van-dig_
den }leer Prole fur CAMPER, die, door zone leerzaame lcstèn
in de Tekenkunst, zo veel roem als dankërkentenis, by deeze Academie, verworven heeft.

Z7uha imice in, over Geile we.'i;igeuiclite T'olk.fr egeerilog , door
Mr. R. J. scn1MvIELP>ENNINCK, Prtéi/èe7•enel /lrlvocz<rd
te mJlel clam. Uit liet L<atyn vertild, eioor Mr. A. ii.
SWANT. Te Leicle;c, by Frans de Does, 1785. Belalven dc voos, crle;z, 54 Wcaclz, in gi . octavo.
-

-
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ceze Verhandeling verdient onze opmerking wegens
de nieuwheid der Stoflc, daar de leer van 's VolksOppermacht en tic daaruit afgeleide gevolgen nooit zo
ílerk verdeedigd en zo verre getrokken is als in onze daagen, zedert een P;'ice en Priestley de denkbeelden van
Locke;, en andere beroemde mannen, nopens dit (tuk ,nade r
ontwikkeld en_ in een nieuw licht geplaatst hebben. Uit
dien hoofde is 't ook fiat fomnnigcn deeze Democratifche
beginfelen, voor gevaarlyke nieuwigheden, en politieke
Ketteryën , van Engelfchen oorfprong houden , terwyl anderen dezelve aanzien als lang verduisterde waarheden ,
welke door den Amerikaanfchen oorlog, die zekerlyk in
vee-
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veele opzichten een gebeele omwenteling in de denkbeelden, ook in ons Vaderland, veroorzaakt heeft, op nieuw
aan den dag gebragt zyn.
Zonder ons in dit getchil in te laaten, zullen wy alleen
maar aanmerken, dat deeze Verhandeling, welke de fleer
Schirnmelpe aninck, by gelegenheid van deszelfs bevordering tot Doétor in de Rechten, in 't Latyn vervaardigd,
en aan de Hooge School van Leyden openbaar verdeedigd
heeft, met zoo veel Belcheidenheid, Oordeel, en Kunde
in de Schriften der hedendaagfche wysgeeren is opgelleld,
dat dezelve van een ieder met nut en vermaak kan gele
worden , allchoon men ook al eens zich genegen voelde-zen
om het ontwerp eener welingerichte Voiksregeering onder
de vernuftige harszeni"chimmen van een Plato of Th. Morus te rangfchikken.
Deeze Verhandeling is in twee Hoofddeelen verdeeld.
Het eerste behelst een belcheuwing van den waaren aart
eener Volksregeering, terwyl in het tweede de voordeelen eener Voll;sregeering opgegeeven , de voornaamfte zwarigheden , die tegen dezelve worden aangevoerd , beoordeeld en opgelost, en eiudelyk eenige middelen voorgefield worden, die tot bevestiging van zodanigen regeeringsvorm zouden kunnen (trekken. Wy zullen onzen
leezeren in een korte fchetze van het eerlie Hoofd(Iuk de
denkwyze van den fchryver doen kennen.
De Heer Schimrnelpenninck behoort geenszins onder de
dryvers eener volítrekte Volksregeering, dat is zulk eene,
in welke de Regeering door alle burgers, hoofd voor
hoofd, beflierd wordt. Trouwens zulk een Regeeringsvorm
moet wel ras ontaarten in eene volstrekte Regeeringloosheid, die gemeenlyk niet dan met het Despotisnius van een
listigen overheers lier, die met alle de verwarringen en opfchuddingen , die hieruit ontftaan moeten , zyn voordeel
weet te bedoelen, een einde neemt; dan by verdeedigt
veel eer zulk eene Regeering, waarin het volk, aan anderen, by meerderheid van stemmen gekozen, volmacht
geeft om het gebied of de wetgeevende macht op zyneu
naam te oefenen, zodanig echter dat de Opperfile macht
in den boezem van 't volk bewaard wordt, oflèhoon het
gevolg der opperste macht, welke in het bewirzd of gebied
beftaat, aan anderen wordt toevertrouwd. Dit heeft plaats,
wanneer 'er deeze twee vereischten omtrent de vertegenwoordiging gevonden worden; voor eerst, dat liet volk hen,
aan wie het de macht, om uit hunnen naam het gebied
te
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te oefenen , toevertrouwt , vryelyk verkiest. Ten anderen ,
dat zy, die verkozen zyn, geen liet miníle recht hebben,
om tegen wil en dank van het volk in de Regeering te
blyven; welke vereischten , volgens het oordeel van onzen Schryver, zo zeer uit den aart eener Volksregeering
voortvloeijen, dat men, daar deeze niet gevonden worden, zeggen moet, dat ook waarlyk geene Volksregeering
aanweezig is.
Wat aanbelangt de wyze op welke de gezegde verkiezing moet ingericht worden : men vindt 'er die denken,
dat die wyze van verkiezing, volgens welke de burgeren
bedekt hunne ftemme uitbrengen, gelyk de gronJleggers
der Conflitutie van Georgiërs het begrepen hebben, het
meest aznnemelyk is, terwyl anderen daarentegen, om ge
redenen, oordeelen het nuttiger voor 't welzyn-gronde
van 't Gemeenebest te zyn , dat de burgers met luider
ftem en openlyk genoodzaakt zyn te tlenimen , welk
laat[le gevoelen onze Schryver fchynt te omhelzen.
— Dan het is een onderwerp van meer moeijelykheid
en aanbelang te beflisfen , aan wien eenig deel in deeze
verkiezing moet toegellaan worden, of, om hetzelfde met
andere woorden te zeggen, wie in eene Volksregeering
het recht om te flemmen moeten hebben, en zie hier de
regel dien hy deswegens opgeeft: „'er is een waarfchynlyke verwachting, dat hy aangaande het Gemeenehest wel
zal oordeelen, in welke deeze drie dingen famenloopen;
a) dat by 'er belang by heeft, dat het der maatfchappye
welgaa , a) dat hy te gelyk doorzicht genoeg hebbe , om
een bekwaam oordeel over de belangen van 't Gemeenebest te vellen, 3) dat hem niets verhindere, om naar het
gevoelen van zyn hart zyn fiem uit te brengen.
„Wat het eerlle aanbelangt, men kan niet ontkennen dat
te recht gevorderd wordt, dat het byzonder belang van
hem, die het recht van Remmen heeft, aan dat van 't
algemeen verbonden is, daar zy, die met den ondergang
van het Gemeenebest het hunne verliezen, of met deszelfs
beftaan behouden, in de grootlie liefde tot het Vaderland
blaaken zullen.
„ De waarheid van deeze zaak wordt in 't byzonder
bevestigd door de geféhiedenis der Romeinen; wanneer
namelyk in de eer[le tyden van 't gemeenebest, terwyl
ver eene maatige verdeeling der landeryen onder het volk
plaats greep, een ieder burger eenen akker bezat, op welkern by in vreedes tyd LUL leefde, welken by met zyne
,
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handen bebouwde, waarvan hy zyne kinderen en huisgezin onderhield; wie is 'er die niet door een-, ftllle bewon,4ering als buiten zich zelven vervoerd, dien zelfden Romein
oog en gedagte volgt, wanneer hy,-fchenburgmtzy
op de aankondiging van eenen oorlog en het a.mr':kken
der vyanden, het kouter nederlegt , zyn zwaard v oor 't
houweel aangrypt, met een bly gemoed zyn haanlftede
verlaat, en zich onder de Krygsbanier vervoegt, met een
onverzettelyk besluit, om als overwinnaar weer te keergin
of te flerven. Doch toen naderhand de weelde , en met
de weelde een drom van allerlei ondeugden , losbrak , toen
het met den Staat van 't genieenebest door de buitenfpoorigheid der grooten reeds zo verre verloopen wis, dat
aan het volk , door de zwaarlie knevelaryen gedrukt, van
zyne akkers voor 't grootf'te gedeelte beroofd, niet an-lers
dan de naam van Vaderland overig was , terwyl alleen de grooten het Vaderland in de daad bezaten , zag
men dat zelfde volk naar 't heilige gebergte, (moratein f^crum) de wyk neomen , zyn Vaderland aan deszelfs noodlot overlaten, ja zelfs de Dwingelanden , welken het hadt
weggejaagd, begeerende te rug te roepen.
„ Het tweede vereischte , namelyk dat de burgers doorzicht genoeg dienen te hebben om bekwaamelyk over 't
gemeenebest te oordeelen, heeft geen nader betoog nodig,
want het zelfde vermogen dat de gefchenken op de behoeftigen hebben , heeft gewoonlyk de gladde tong eens
doorslepen Redenaars, dien het weinig moeite kost om dc
onnozele gemoederen van onervaaren burgers tot nadeel
van 't gemeenebest op zyne hand te krygen, op hen die
buitengemeen bot en dom zyn. De ondervinding heeft
de waarheid van deeze zaake, ten allen tyde, geleerd."
Na deeze vereischten vast gehield te hebben, is 'er niets
overig, dan om uit het gantfche volk zodanig eene orde
te vinden, waarvan men verwachten kan, dat zy uit zodanige leden der maatfchappy zal zyn te famenget}eld,
waarvata ten mintien het groot1 e gedeelte de gezegde ver
bezit; en onze fchryver oordeelt, „ dat aan alle-eischtn
de burgers, die of eenig land van Bene matige waardy,
of in de t}eden eenig huis vry bezitten, of oenig ander
eigendom, zo het maar van dien aart is, dat het veilig
bezit daarvan met het behoud van den t}aat verknocht is ,
het recht van ítemmen moet gegeeven worden, mits dat
zy een behoorlyken ouderdom bereikt hebben, niet meer
onder de vaderlyke macht of dienstbaar zyn,en, voor dat
leun
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hun het Remrecht worde toegellaan, een plechtig onderziek omtrent Lenige, 't meest voorkomende , vraaglfukken ,
het welzyn van den ftaat betrellènde, door een daar toe
aangelteld perfoon ondergaan hebben."
Men ziet dus dat hier door de gemeente heffe van den
burgeritaat van den toegang tot de volksvergaderingen geweerd wordt, waar door alle verwarringen, omkopingen
van hemmen, en andere nadeelen , die door een ligt opgeruid gemeen, dat niets te verliezen heeft, ontltaaq kun
worden; terwyl hier door zelfs nog dit voor -ne,vrmyd
voor 't gemeenebest zal voort%loeijen dat de besten-del
onder 't gemeen door hunne naarfligheid en zuinigheid de
vereischte bezitting zullen tracht.n magtig te worden , het
geen niet weinig zal toebrengen om de vlyt onder 't gemeen op te wakkeren en deszelfs zeeden te verbeteren.
Vervolgens gaat onze Schryver over, na alvorens eenige
tegenwerpingen , die men tegen fommige der vooríchrevene vereischten zou kunnen inbrengen, beoordeeld en opgelost te hebben, tot de befchouwing, welke magt het
volk voor zich moete behoude op hen, aan welke de zorg
der algemeene belangen is aanbe'.-olen, en hy is van oor
dat het aan het volk volkomen vry moet liaan om-del,„
hen, die op deszelfs. naam eenige eerambten lheklee_len,
van den post, dien zy kwalyk waarneemen , te ontzetten,
en anderen in derzelver plaat„ te ífellen, als trede dat 't
liet volk veyftia om de verrichtingen van zyIie gemachtigden , naar zyne vrye verkiezing te verbeteren , te veranoereu
en te vernietigen ; „want zegt hy, daar alles, wat van hen,
aan wier zorg liet volk hunne zaaken heeft toebetrvuwd ,
verricht is, zyn kracht eeniglyk ontleent van de toeilemnling der burgeren , welke , ten zy het tegenitelde uit
te kennen gegeeven, ftilzwygend derzelver-drukiywoe
daaden fchynt te vergezellen, blykt wel ligt, dat, dor
de,n tegenhelden wil der bondgenooten ,die dingen, welke
door hunne gemachtigden verricht zyn, zonder krenking
echter van het recht van andere mogendheden, kunnen
verbeterd,, ja vernietigd, worden.”
Dan het is eene mneyelyke vraag , of ook het
volk , als de opperfile macht, bezittende , het recht heb
be , om zyne gemagtigden , over liet kwalyk waarneeneemen van hun ambt , te ffraffen. Zyne gedachten
omtrent dit fink komen hierop uit, „ dat het volk geen
bet minfte recht heeft om zyne gemagtiden, uit hoofde
Van }act kwilyk waarneetnen vu hui:,I it post, te (trafen,
ten
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ten zy het hun van kwaade trouwe kan befchul.ligen , en
deeze met allerduidelyktle bewyzen aangetoond kan. worden . welk gevoelen zich niet alleen door de billykheid
der zaake zelve ; maar ook door het algemeen nut íchynt
aan te pryzen : want zoo uien zegt , dat ook zy moesten
geltraft worden, wier raad, of fchoon ter goeder trouw
gegeeven , aan 't gemeenebest , door eenige voorvallen
misíchi.en, die het meníchelyk doorzicht niet voorziet,
fchadelyk zy geweest, dan zonde het ligtelyk kunnen gebeuren, dat oníchuldigen,door het volk,'t welk niet zelden gewoon is de daaden naar derzelver nitfag te beoordeelen, veroordeeld wierden ; waardoor veroorzaakt zoude
worden , dat de gemagtigden des volks, wanneer zy za
dat hun welzyn niet van hunne braafheid, maar van-gen,
de gevoelens van het volk en de algemeene gerugten , af
niet volgens hun eigen oordeel te werk gaan, en-hangt,
niet langer dat gevoelen vryelyk zouden durven uitbrengen, 't welk zy tot welzyn van het volk 't meest dieuíiig oordeelden; maar liet welk die of deeze uit het volk ,
wiens raagt zy te vreezen hadden, mogte behangen; waar
een ieder ligt het nadeel , 't welk hieruit voor het-van
gemeenebest ontslaan moet, befpeurt, want hierin nanet
voornamelyk liet voordeel eener volksregeering beftaan,
dat zy, aan wier zorg het volk zyne zaak heeft aanbetrouwd, vrylyk en ongeftraft dat Beene kunnen doen,
waar door zy zich verzekerd houden dat het algemeene
welzyn bevorderd wordt; maar dat zy tevens niet, on Yefiraft, bedrieglyk ih, de algemeene zaaken verkeeren, hunne hyzondere belangen aan de algemeene voortrekken, de
paalen van hunnen post te buiten gaan, en hunne macht
misbruiken kunnen."

Reyle7nent voor de L tyn/che Scltoolen in liet Prtrirjsch
Gelderland. Gelder, Gedrukt by N. Schalfrath, Geppriyiiigeerden Boekdruikker. 1785. iaa,Svo. 204 bl.
, en niet zonder reden , heeft men geklaagd , over
V eeltyds
de verkeerde inrichtingen en leerwyze der laagere fchoowelke alleen

gefcbikt zyn om de jeugd te lee
len, zo die
ren leezen, fchryven en cyfferen , als die, in welke in de
beginfelen der Latynfclie en Griekfche taalen onderwys
wordt gegeven. Beider gebrekkigheid moet zekerlyk ten
grooten deele worden toegefchreven an de geringe bekwaainZ
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kwaamheid van veele Schoolmeesteren. Vooral heeft dit
plaats in de eerstgeccelde fchoolen, in welke den meesteren doorgaans eene grootere veyheid in de inrichtinge
van het onderwys en de keuze der boeken, welke de
Schoolieren gebruiken, wordt toegeltaan. In de Latynfche fchoolen is de meester genoegzaam altoos verboncien
aan eene vaste orde, van welke by niet mag afwyken, hoe
zeer ook de meer dan gemeene vlugheid van fomnmige jon
traagheid van begrip in-ande--gelin,ofdaturyk
ren, Bene onderfcheiden behandeling en leerwyze fchyi;e te
vorderen. Misfchien is dit over het geheel genomen nog
best. De Schoolmeester gelykt eeni g zins den Rechter,
die verplicht is de duidelyke letter der Wet te volgen in
zyne uitfpraaken, niettegenlbaande daaruit, in verfcheideil
gevallen , hardigheden voortvloeijen voor byzondere perloonen. Maar zoude het beter zyn, dat men alles overliet
aan de willekeur des Rechters, en deuzelven alleen den
algemeenen last gaf ntn naar reden en billykheid te oor
naasten? Die bedenkt,-delntusfchmazyne
met welke zwakheden en driften het hart des Rechters, zo
wel als dat van andere menfchen, bezet is, zal hartlyk
neen zeggen. Zoo heeft de Wetgeevende Magt het ftuk
altoos begrepen. Lu wy zien niet, waarom men den
Schoolmeesteren een recht zoude toeftlan . dat , om gewig
tige redenen, den Rechteren geweigerd wordt. Eene
vastgeílelde orde dient derhalven ingevoerd en gevolgd te
worden. Maar welke is de beste orde, de beste inrichting der fchoolen, welke men kan uitdenken, invoeren, en
han: haaven ? Deeze is eeue zwaare vraag, aan welker oplosfinge veele belkwaame mannen gearbeid hebben. Inzonderlreid heeft men in de Brandenburgfche Staaten, onder de
regeeringe van den tegenwoordigen Koning van Pruisfen,
zich zeer flerk toegelegd op de verbetering van het Schoolweezen. Het (lukje, waarvan wy nu verslag zullen doen ,
behoort hiertoe. Het behelst een nieuw Reglement voor
de Latynfche fchoolen van het Pruisfifche Gelderland, op
last van zyne Pruistrche Majefteit ontworpen door den
Raadsheer P. U. CONINX, als daartoe Gedeputeerden Commisfaris van den Hove van Gelderland , en door denzelfden
Hove bekrachtigd en ingevoerd.
liet werk is verdeeld in drie Afdeelingen, welker eerfte
zeer kort is, en handelt van 't gelal esa verdeelinge der Latyn/clte Schoolen. De tweede handelt van de begeuacrnlieicl
en vlyd der Profesfure^a, [zo fehyne:a daar de Leermeesters
ge.^
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genoemd te worden] 't opzicht over defelve, fchooltyd, voorts
Rlgemeene manier van onderwys. Deeze Afdeeling behelst veele heilzaame inrichtingen met betrekkinge tot den
algemeenen trant van onderwyzen, welke op de fchoolen
moet gebruikt worden. Hiervan zullen wy den Leezer
een haaltje mededeelen.
§. 18. Zegt de Heer op{leller „ De leermeesters moeten
in 't geeven van 't onderwys aen de jeugd, de volgende
dry Grondregels als heylig aanzien.
I. DAT 'T PUBLYK ONDERWYS DE VAEDERZORGE ZOO
VEEL ALS MOGELYK NADERE.
2. DAT DE ONDERRIGTING DEN GANG OF LOOP VAN
'T VERSTAND EVENAERE.
3. DAT DESELVR 'T VERVOLG VAN 'T LEEVEN TOT
DOELWIT HEBBE."

Elk van deeze grondregels wordt vervolgens breedvoeriger verklaard en aangedrongen. Zeer veel fraais zouden
WY, indien wy 'er de plaats toe hadden, nopens den eeruien grondregel uit het werkje kunnen bybrengen, ranke :ide
den plicht des Leermeesters, om zich, zo veel mogelyk, te
fchikken naar de onderfcheiden vatbaarheid zyner Leerlingen, om deezen te leeren op hunne daaden opmerkzaam te zyn, en niet aan een oogenblik kort genoegen een
toekomend veel grooter genoegen op te offeren — om , onder het uitleggen der oude Schryveren , en het geeven van
Exempels, aan de jeugd te gelyk de liefde der menschlvkheid en der deugd, den afkeer van de ondeugd, nevens de
grondregels van waare eere en vroomheid, in te boezeroen
— om, in het vermaanen, berispen en bellraffen, op Bene
voorzichtige wyze te handelen , zo dat alles ingericht wonde
tot verbetering van den fchuldigen, en de midlagen, die
uit kinderlyke onachtzaamheid ontuiaan , niet verward worden met die van wederfpannige ongehoorzaamheid, voor
boosheid , gewoonte van liegen , vloeken , en dier -bedacht
om niet toe te laaten, dat iemand, uit hoofde-gelyk—
van verfchillenden Godsdienst, eenige verwytingen gedaan ,
of eenige haatelyke naamen worden gegeven, maar in tegendeel de met de Christelyke Religie zo zeer overeenkomende verdraagzaamheid aan de Leerlingen ingeprent worde, ten welken einde het Gebed, dat voor en namiddags
voor den fchooltyd gedaan, en waarvan aan het einde van
dit werkje een voorfchrift gegeven wordt , zodanig moet
In--
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ingericht zyn, dat die van eene andere dan de Roomfche
Religie 't zelve konnen mede bidden , enz.
Men neeme hier in aanmerkinge, dat de fchoolen in het
Pruisffche Gelderland te Gelder en Venray door Rootnsch.
gezinde Leermeestercn bediend worden, en de eerstgenielde in het byzonder ftaen onder het opzicht van den Prior
van liet Carmeliten Klooster te Gelder.
Het geene over den tweeden Grondregel gezegd
wordt, zullen wy geheel uitfchryven. Het is kort en zal
tevens den Leezer eenig denkbeeld geeven van den ftyl,in
welken dit werkje gefchreeven is.
„ S. 31. Den Meester zal 't oogmerk van den tweeden
grondregel, naementlyk DAT DE ONDERR1GTING DEN GANG
OF LOOP VAN 'T VERSTAND MOET EVENAEREN, bereyken,
warn eer by altoos van 't eenvoudig tot 't te zaemen gevoegden, van 't bekend tot 't onbekend, van de pratyk
tot de Theorie, en van de confequentien of gevolgen tot
den grondregel overgaet: dan dit is den natuurlyken flap
van 't vernuft; daer de tegengefftelde handelwyze alleen
den fchreed der konfte is. Niets moet vervolgens van al
't geen aen de Jonkheid geleerd of aen hun geheugen
word toevertrouwt, onverftaenbaer gelacten worden; men
behoort hun klaere begrypen , breedvoerige befchryvingen
en duydelyke denkbeelden te geeven van de dingen , waerop men de aendagt der Leerlingen wilt vestigen , zonder
bun van een zaeke afgetrokke woord -befchryvingen voor
te houden, welke voor hun ydele klanken blyven , zonder
dat aen dezelve in hun Hoofd eenige de minne beduydenisfe gehegt is. Door een eenvoudig en nier de vatbaerheid der jonge Leerlingen gefchikt onderwys moet men altyd den eeroen grondflag leggen tot de wysgeerte der
jeugd : gemakkelyl.e en voorbereydende kundigheeden moe.
ten voor -aen, eer men tot on emakkelyker en verheevener
kundigheedeu overftapt. Bovenal moet men bedoelen hun
door voorbeelden van alles, wat hun omringt, en daeglyics voorkomt, oplettend te macken, hun oordeel moet
nicer als hun geheugen worden beezig gehouden ; terwyl,
eensdeels, de verveelende, vermoedende en affchrikkende
kunstgroepen , welke hun in den grond vreemd zyn , derzelver aendagt niet als kunnen verllrooien; anderdeels, alles aen de oelfening en verfterking van oplettentheid en
oordeel by de onderrigting moet ondergefchikt zyn.
6. 32. 't Is vervolgens ook weezentlylz noodig dat den
M eester vooral de Stofte en Regels , waar over by eciie onder-
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derrigting of lesfe gaet geeven , zelfs volkomen doorgronde,
en zich niet alle jever bevoorens toelegge ,om duidelyke begrypen daervan by te brengen; dan den arbeid van den
Meester llrekt altoos tot verligting van die der Leerlingen.
Hy moet de Lesfen zoeken aengenaem en aentrekkende te
macken; veele vraegen doen, en zulks in den toon der
gemeenzaeme, vriendclyke famenfpraeke; doen leezen en
herleezen, mitsgaeders dacrover redeneeren, dewy! dit 't
best in 't geheugen prent; als mede de vlui;tige gedagten
der Leerlingen door aenkleevende uitleggingen in den toom
houden. by ziet niet daerop , dat ichielyk, maer eenig
en alleen dat met vrugt worde voortsgevaeren : dan het
komt 'er dog niet np aen om fchielyl:, meer om goed te
leeren. Hy verwekt de gemoederen der jeugd door den
fmaek en liefde der \Veetenlchappen en door 't vooruytzicht der weezentlyke voordoelen die dezelve naederhand
voor hun wclvaeren daer nyt zullen trekken. IIv helpt de
geringe fubjecten, en die van een traege vatbaerheid zyn;
by ]aet hun zonder wanhoop de weinige kragten , en middelen, die zy 'hebben om zig te verhefffen, in 't werk leggen , dikwils heeft immers den tyd , den moed en de vol
geheel bequaeme Leerlingen gevormt van die , wel-herding
hunne traagheid overgelaeten, nooit tot eersen zee--kean
keren trap van geleerdheid zouden gekomen zyn."
Op §. g9. Wordt te recht aangemerkt, dat „ niets eenen zo onmiddelbaeren invloed heeft op 't vervolg van 't
leven ,op 't geluk van den l lensch • en van 't gezelfchap,
als 't onderwys in den Godsdienst en de aenleyding tot
de deugd." Hierop wordt aengetoond, hoe gebrekkig tiet
Godsdicníl ige onderwys ware, het geen voor deezen an
de bovengemelde fchoolen werd gegeven. En daarna volgen verfchciden uitmuntende regels , welke men in zulk
een onderwys behoort te volgen. Inzonderheid vindt mein
hier zeer nuttige aanmerkingen over de Boeken, welke men
den kinderen behoort te laaten leezen. Na billyke afkeuringe van alles wat dc grondflagen der Zedekunde ondermynt,
de driften aanflookt , bedrog en fchalkheid als bevallig voordraagt, of door vertellingen van fpookfels enz, angstvallige
denkhelden geeft , vervolgt de Heer Schryver : „ Veel
meer moeten de Meesters de Ouders aenraeden van hunne
kinderen te bezorgen en in de lcedige ueren te doen leezen
;i hriften waerin , zonder lafheid en zonder al te ílerk de
teerhartigheid op te wekken , waere Charac`lers gefcliiliert
en getleltheeden zyn voorgedraegen, overeenkomílig met
die,
-
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die, wacrin de Jeugd zig bewind: dergelyke werken, waerinne de zedeleer de jaeren en omltandigheden der teere jeugd
naby komt ,en onder deszelfs bereik geplaatst is, zyn 't onderwys voor kinderen van den Baron de Perponcher; 't onderwys van een Vader aen zyn Zoon door den/elven Schryver; de gedigten van van fllphen en 't Hoen; de zedelyke
fa,nenfpraeken door la Fite; de leerzaeme gefprekken voor
de Ycugd; de tot de opvoedinge betrekkelyke werkjens van
van Campe, bezonderlyk den nieuwen Robin/on Crufoë;
vau [Pels, ]3erquin , de gevallen van Telerachus , enz."
De derde AMeeling der Werks fpreekt van de bezondere
lecz svyzo welke de Meesters gehouden zyn te volgen.
Deeze Atrcclin$ behelst weder twee onder(ieelen, waarvan liet éérlle beltaat uit eenige vooraf aende bernerkinaen,
i. wegens de LatynJche fppraekkonst. 2. Omtrent de Sc iooloeijeningen ,net betrek op dezelve fpraek, 3. flenbaende 't
onderwys in dc Moedeulyke taet, voorts in 't Hoovduitsch,
CyjJerkunde, Geographic, &c. 4. Betrefende de onderrigting
in den Casltolyken Godsdienst.
Na eenige aanmerkingen over de ongepastheid van den
Leerlingen de regels van eene taal te doen leeren in came
taaie, welke zy niet verftaan, en het afkeuren van eenige
ouderwetíche en kwalyk ingerichte fchoolboeken , het aanbevicelen van laatere gefchriften van de Heeren Goulier,
Ring;nuller, Braun, Scheller, Faber en Tricot, wordt
den Leermeesteren aanbevolen vooral in liet begin de
lesfen ten uiterften eenvoudig te maaken , en flechts weinige der noodzaaklykfte regelen voor te draagen ,— den Leerlint, eerst in zyne moedertaale zo met de kennis der deelen van de Rede als met de Conjugatien , of tydvoegingen,
gemeenzaan te maakes, eer zy hem tot de Latynfche doen
overgaan - - niet zo zeer het woordelyk reciteeren van den
eenen regel naa den anderen, zonder dat dezelve volkomen
wel begrepen worden , te ei1'chen , als wel de opmerking te
vestigen op den inhoud en de fubftantie der regels — in
Benen en denzelfden fchooltyd nooit te veel regels der Latynfche fpraake voor te netmen — de regels, welke men
den Leerlingen wil doen opzeggen, eerst geheel duidelyk
uit te legen, bearypelyk te maaken, en door voorbeelden
op te helderen, en daarop den Leerling eerst een of meer
voorbeelden te doen opzeggen, op welke de regels toepas felyk zyn — alle Konstwoorden vooraf duiddyk te verklaaren, eer men ze doe van buiten leeren — de verfcheideuheid zo wel als de overeenkomst tusfchen de Latynfche en
de
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de Moedertaal te doen opmerken — dat Beene Latynfche
woorden goed zyn, welke niet by de oude Latynlche Schryvers gevonden worden; dat alle woorden , die men gebruikt, ook eigen moeten zyn in den zin, waarin zy gebruikt worden; dat geene woorden uit hun zelven cierlyk
zyn, maar alleen door de fraaie denkbeelden , die zy uit
dat, om cierlyk Latyn te fchryven, 't noodig is,-druken,
dat men een keus van woorden weet te doen , en de kragt
derzelve kenne zoo wel als hunne wanre afkomst of oor
-fprong,ez.
Duch wy zouden te verre uitweiden, indien wy alles,
wat ons in dit werkje pryswaardig voorkoomt , Hechts in
een k rt begrip wilden voordraagen. Wy zullen daarom
van de fchooloeffeningeu weinig zeggen. Onder deeze heeft
voornaamelyk onze aandacht getrokken de aanbeveeling om
den Jongelingen, vooral in den beginne , niet uit het Neder
maar uit liet Latyn in het Neder -duitschneLay,
te doen overzetten, en met het eerstgemelde te-duitsch
wacluen, tot dat 'er reeds eenige kennis d@r taaie verkregen
zy. -- Doch van ddne fchooloeffening zullen wy ver
doen met de eigen woorden des Schryvers. „ De-flag
vierde SCHOOLOEFFEI\INt; ," zegt by bl. 104, „ is die van
RECTJFiCATLE of Herstelling, door den geleerden Abt RFSEwlTS, en den Engelfchen Spraekkonftenaar CLARKS, ira
zyne inleiding tot de Laty;afclae teel tot Parys in liet jaer
1773 gedrukt, zoo fterk aengepreezen. Deeze oefening
beítaet dacrin: dat aen de Leerlingen eenige ftellingen ei
ftukken uit eenen ouden Schryvcr gedie`feert worden,
in welke met opzet veele misflaegen invloeijen : die door
hun zomtyds in de Schooien , zomtyds te huis, volgens de
regels der fpraeke , waerin zy reeds onderweezen zyn, moe
worden verbetert; als by voorbeeld den Meester geeft-ten
hein op, deeze gebrekkelyke [lellinge vita bene ac"rusèJcio
feneétus jucundus,fed vitium ej/icio vita i:pfu mole/lus, daerby
voegende cie regelmaetige vertaeling in de Moederlyke
fpraek , enz."
Het tweede onderdeel deezer derde Afdeelinge behelst
bl. 136 liet werk , dat in elke byzondere Clasfe moet verricht worden. Dit is ook zeer wel ingericht. Evenwel
heeft het ons eenigzins verwonderd • dat men s'en eerst beginnenden, uittrPl:Ze1S uit SULPICIUS SEVERUS, EUTROPIUS, en SEXTr'S AUHFLIUS, Schryvers van de 4de en 5de
Eeuwe, in handen geeft. Zie bl. 147. Uit deezen zul len zy nooit zuiver Latyn leeren. En het is vooral van
liet

348

REGLEMENT VOOR LATYNSC}IE SCIIOOLLN,

het uiterfte belang voor eerstbeginnendenr dat zy gcene an
dere Schryvers gebruiken, dan welken de taal, die geleerd
moet worden, in haare zuiverheid voordraagen. Zyn NE
pos en PHIFDRUS te zwaar voor Aanvangelingen , gelyk
niet geheel kan ontkend worden, men zoude de Colloquia
van ERASMUS of de Diclogi Sacri van CASTELLIO kunnen
gebruiken; van welke de eerstgemelde, indien wy ons niet
bedriegen, in fommigc Schooien van ons Vaderland tot on«
derwys der eerstbeginnenden dienen.
Achter het werkje is erne lyst van ingellopen drukfeilen
geplaatst. Doch het ftiuk had, ten opzichte van taal en fpelling, eer het wierd uitgegeven , wel eens mogen worden na
iemand die der zuivere l ederduirfche taaie vol -gezindor
komen kundig ware. Her lust ons juist niet feilen op te zoeken in een boek, waarin zo veel pryswaardigs voorkoomt.
Doch wy kunnen niet nalaaten eenige Ger;nanismi hier aan
te tekenen. Hiertoe worden wy te meer genoopt , daar zedert eenige jaaren veele, en daaronder zeer leezenswaardige,
werken, uit het Iloogdttitsch; door luiden, die misfchien liet
Hoogduitsch en zekerlyk liet Nederdnitsch Hechts gebrekkig
verflondcn , zodanig vertaald zyn , dat men dikwyls zuiver
Hoogduitsch Iceze niet Nederduirfche woorden: en he.t te
vreezen ftaat , dat onze taal , indien men niet op zyne hoede zy, eerlang tot een vreemd mengelmoes zal verbasteren.
-- In dit werkje leezen wy hl. 27. reg. 9 /filter voor
ondeugd; bl. 44 reg. 2z uitsaara;;acn voor uitzotecicringcu;
bi. 51 reg. g dan voor went en dus menigmaal; reg. t6 gezelfchap voor maatfc;Ih-7ppy; bI. 75 reg. 6 buiteurc;eliteeden
voor onregelmaatighede;z; bl. 79, reg. 4 memoriren; bl. 1 1,
reg. tt zich vinden voor gevonden worden; bl. Ieq., reg. 21
bemerken voor aantekenen; bl. 138 reg II ovrigen voor
voor liet overige. Misfchien behoort ook hiertoe, dat men
in den eerften naamval der woorden van het mannelyk geIlagt hier altoos tien gefteld vindt, in plaatze van de.
T oomkecs voor deeltjes, bl. 117 reg. 2 en toom voor
deel; bl. 170 reg. 25 is misschien ruim zo veel Brabandsch
als Hoogduitsch. Op bladz. 185 reg. to word gefproken van eenen vloeibciaren ftyl. Deezen misga; tekenen wy hier te gereeder, om dat wy denzelven reeds meernaalen ook by Nederduitfche Schrvvers, uit liet midden van
Holland , hebben aangetroffen. I'loeihaar° is dat vloeien
kan • niet dat wezenlyk vloeit. Men behoort te zeggen
eereen vioeienden flyl. Zie over het byvoegfel baar, xulnacornit, Proeve van Taal- en Dichtkunde, bl, 485 enii
of in den nieuwen druk, II Deel, bl. 52o enz.
4nec-
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,4needoten wegens Rusland. In gerneenzaame Brieven, gefclrre,'e7
uit Petersburg. Door w. RICHARDSON. Tweede Deel. Te 4rnferdam, by J. Yntema, 7784. In gr. octavo, 201 bladz.

rt het berigt, dat we, by de melding van het eerfle Deel
deezer A,aecdoten gegeeven hebben O, heeft men kunnen
opmaaken, dat deeze Brieven eere reeks van byzond.enccdezn
behelzen, die men niet een leerzaam vermaak kan nagaan;
en dat dezelven, terwyl ze ons deeze en geene opmerkclyk.e
gefchiedenisien ontvouwen, byzonder zeer wel gefchikt zyn,
om ons het nationaale chargé er der Rusfèn, uit hunne denken handelwvze, kennelvk te maaken. Ter nadere proeve hier
van zullen 'wv, uit dit tweede Deel, dat voorts van denzelfden aart en de eigenfie uitvoering is , als het eerie,
eenen Brief overneemen, welke beraaldlyk dit onderwerp betreft; waarin de Heer R,'chardfon zig over liet nationale cha
ratïer der Rusfen aldus uitlaat,
„ De Rusfèn hebben zekerlvk meergevoeligheid dan beftendig_
heid. Zy hebben leevendige gewaarwordingen ; maar daar zy zelden hunne reden gebruiken tot her vormen van algemeens regels
van gedrag voor den loop des leevens, zyn hunne daaden,
als voortvloeiende uit veranderlyke en wufte getnoedsbewe gingen,-vispcltuurig en zelfs onbeCtaanbaar met elkander.
„ 1k heb, by voorbeeld, gehoord, dat zy fomtyds, in vertrouwelven omgang, z chzelven uitlaaten in geftrenge c
verontwaardigende uitdrukkingen tegen cie tegenwoordige befluuring der St,ratszaakcn. — -- „ Dat zy altoos moetcat
„ geregeerd worden door Vrouwen of Vreentdelin:•en ; of
door Vreemdelingen, die, men weet niet hoe, verheven
„ zyu ; of door pert oren, die van zichzelven niets uit nu t
„ tends bezaten, luiden van gisteren, en die tot hooge waar
„ digheden zyn opgeklommen door misdaaden en laage in„ fchikkelvkheid," -- zyn, by zulke gelegenheden, de
gewoonc Voorwerpen van hun misnoegen. Zy werken dan
zichzelven op tot heftige aandoeningen, die zy befchouwen
als dcugdzaame verontwaardiging , en patriotfche gevoeligheid.
Zy Ipreeken zelfs van veranderingen en omwentelingen
,., Dingen ", zullen zy zeggen, „ die eens gebeurd zyn, kun„ nen weêr gebeuren"; en dus bedaart de heftigheid hunntr
gemotdsbeweegingen, en wordt in woorden uitgeput. Ande
re gewaarwordingen komen op, en brengen andere overtui_
gingen mede. -- „ De tegenwoordige Regeering is gelukkig geweest in haare onderncemingen; men heeft Laurie_
ren geplukt; de Staatszaaken worden beffuurd met mee..
en wysheid; zy zelven leeven in veiligheid; en dit nier a,-
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leen, zy genieten misfchien rykdom en eer; hoe Plecht zou„ de het dan in hun zyn ons verandering te wenfchen; hoe
„ ondankbaar! hoe fchuldig! zelfs aan verraad ! zy verdienen firaf! misfchien zal die hun overvallen! hunne makkers
„ kunnen eveneens denken als zy zelven! kunnen verontwaardiging gevoelen! of voor zichzelven vreezent het gevaar is
dringende, en moet voorgekomen worden." Door zulk een
nieuw ftelièl van gevoelens wechgefleept, hebben zy berouw,
belyden hun misdryf, en verraaden hunne vrienden door het
diep gevoel, dat zy hebben van hunne overtreedinge. Uit
hoofde van deeze uiterfte, door de reden niet befluurde of
getemde, gevoeligheid, is het naauwlyks waarfehynelyk, dat
de Rusten zelven, hoe zeer zy, by lomniige gelegenheden,
gevoeligheid, verontwaardiging, of veyheidsliefde, mogen te
kennen geeven (gelyk ik fommigen hunner met meerdere heftigheid dan eenigen Brentfordlchen vryheidszoon hebbe hooren
doen) immer Benige groote omwenteling zullen uitvoeren, indien niet eenig behendig, indringend, en flandvastig Vreemde
voordeel doe met hunne voorbygaande vervoeringen.-lingzy
De voornaamfte beluurders hebben doorzicht genoeg om dit
gebrek des charaEters te befpeuren , en zyn , niettegenfiaande
2y, misfchien, dikwyls bericht ontvangen van verraaderlyke
gefprekken, evenwel zeer gerust. Terzelfder tyd toont deeze
trek in het Volkschara &er der Rusfen, hoe noodzaaklyk het zy
voor derzelver Vorften, zonder dat anon hen van onbetaamelyke
achterdochtigheid kan befchuldigen, dat zy een waakend oog houden op derzelver daadgin, en maaken kennis te hebben van
derzelver heimelyke bedoelingen (*).
••„ Ik geloove waarlyk, dat de onhandvastigheid, het afwyken van de waarheid, en zelfs de trouwloosheid, welke den
kusten fomtyds worden te last gelegd , niet zo zeer de uit
bepaalde ondeugd, als van ongeregeld gevoel.-werkflszynva
Zy kunnen zich als ondeugend vertoonen, niet om dat zy han
devroegere
aanmerking
van
den
Schryver,
Dit
Iaat
op
eene
wegens
de
()
Rusfifche verfpieders, waaromtrent by het volgende meldt.
„ tiet fpreckeu of fchryven over ftaatkundige onderwerpen is bet volk
verboden. De!ieizerin vtrtdlt hun, dat, dewy! Naare moederlykc zorg voor
hra.re waarde onderdaaneil haar den nacht zonder flap, en den dag in bezig
doet doorbreng u, — en ik geloove waarlyk, dat Naare nachren zo-heid,
tlaaploos als haarti dagen werkzaam zyn, --= het niet noodig is, dat zy
zich verder eenige moeite geeven, umtreot zaaken van Staat, dan door met
onbepaalde gehoorzaamheid te handelen, zo als zy beveelt; en om te kracht.
daadiger haare waaide onrlerdaanen te bewaaren voor onnoodigen arbeid,
vermaant zy ben niet alleen , maar bcvetlt werkelyk het fpreeken, fchryven
en denken over ilaatkundige onderwerpen, na te laaien. De verfpieders zyn
bezig: de Grooren, die neen veràaclit houdt, worden vap naby in het oog
gehouden. Want
Geen Fleerfehap onder hen, in wiens Paleis
Zy teen bedienden huurt."
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delen uit verkeerde beginfelen, maar dewyl zy geene befiendige beginfels hebben. Zy kunnen nooit tot zichzelven zeggen
video meliora proboque, deteriora fequor (*) , om dat zy , wat zy
ook doen, of zelfs misdryven, altoos denken, dat zy rechtmaatig handelen. En dewyl zy zelden op het voorledene te rug
zien, of zich over het toekomende bekommeren , hebben zy ,
in de aankweekinge hunner zedelyke beginfelen, Weinig voordeel van de ondervindinge.. Zy zyn gebaarde kinderen; de
fchepfels van het tegenwoordige uur; zy zullen de driftigfte
genegenheid uitdrukken in de driftigf}e taaie; zy zullen de
dolf'ce woede ultdrt;kken in de wraakzuchtigfte bewoordingen.
Maar, gelyk men niet te veel moet Raat maaken op de voordeden, welke men van hunne vriendfchap meent te raapen,
zo behoeft men ook niet grootlyks bevreesd te weezen voor
hunne verouderde of heimelyke vyandfchap. in oogenblikken
van eene uitneemend goede luim, zal een Rus groote beloften
doen; bv is h.erin geheel oprecht; zyne gewaarwordingen, doen
hein op dien tyd belang Rellen in uw geluk; naar die gewaarwordingen bedaaren, andere belangen neemen zyn hart In . hy
had nimmer een oogmerk om u te bedriegen ; maar zyne beloften worden niet vervuld. Indien gy over eenig voorval beangst
fchynt, en de zaak niet volkomen is zo als gy ze wenschte,
neemt uw Rusfifche vriend ieverig deel in uwe wenfchen; by
zoude niet gaarn uwe beangstheid willen vermeerderen, maar
hy weet, dat de 'zaak niet volkomen is zo als gy ze begrypt;
by ziet 'er, evenwel, eenige omffandigheden in, die met uw
verlangen overeenkomen; deeze zoekt by uit; by is onwillig «
eene onaangenaame waarheid te vertellen ; en indien by u niet
een behaagelyk verdichtfel vertelt, by berust te minoen uwe
ongerustheid. Strenge deugd moge dit misfchien onoprecht•
heid noemen; maar de Rus bedoelt geen bedrog, en befchouwt zyn gedrag, niet als bedriegelyk. Op gelyke wyze
zult gy fomtyds perfoonen van den hoogflen rang, zelfs in tegenwoordigheid van vreemdelingen, in heftige twisten zien
uitberften, (voornaamelyk, wanneer zy met de kaart of op de
billiard fpeelen) en elkander ten 'mrnfen met geweldige drift
behandelen. By deeze gelegenheden wordt hehne eigen taal,
al hadden zy te vooren Fransch of Hoogduitseh gefproken,
het voertuig van hunne gebeden en wenfchen ; en de houding
van derzelver fpreekwyzen en uitdrukkingen fchynt voor eene
zo zuivere en eerbiedige verkeering beter gefchikt dan die der
westerfiche taaien. Weinige minuten daarna, zyn zy even bezadigd als of 'er niets gebeurd ware, en fchynen elkander te
liever te hebben om deeze voorbygaande opwellinge : Perfooa
nen van eene zo ongeregelde gevoeligheid zyn, naar dat de
gelegenheid is, zeer dapper, of zeer lafhartig; en zo zyn de

Rug(*) „ Ik zie en prys het goede: en volg nogtlians het kwaad,"
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Rusten. Somtyds zal het geringfie gevaar hen kleinmoedig
manken; en op andere tyden zoudt gy u verbeelden, dat zy
onvatbaar waren voor vreeze, of geen gevoel van gevaar
hadden. Deeze natuurlyke gefchiktheid wordt in hun Leger
verbeterd door de ftrengfte krygstucht; het is volkomen beftaanbaar niet dit bericht, dat kleine genietingen hen opvoeren
tot het toppunt van gelukzaligheid, en dat geringe verliezen
of te leurfïellingen hen tot wanhoop nederflaan. In gevolge
hiervan betuigen zy hunne gelukzaligheid door vertonningen
van kinderlyke ligtzinnigheid; en hunne neerflagtigheid eindigt

dikwyls in zelfsmoord. De onmiddelyke vertooning van ffraf,
of het vooruitzicht van kwaad, dat hunne zinnen treft, mag
hunne beweegingen bedwingen, maar is van weinig krachts,
wanneer het buiten het gezicht of op eenen af(Iand geplaatst
is. Een van hunne voornaamfte Tooneeldichteren, en by heeft
inderdaad een groot deel vernufts, heeft, behalven de geweldige drift en heftigheid, welke aan zyn beroep gehecht zyn,
ook te ftryden met de voorbarigheid en ongeregelde gevoelig
welke zo gemeen zyn onder zyne Landsluiden. De-heid,
Gouverneur van Moscow, alwaar by doorgaans zyn verblyf
houdt, had bevel gegeven, dat men een van zyne Treurfpelen zou vertoonen. De Dichter werd zekerlyk geëerd door
dit blyk van oplettendheid; en de Gouverneur bedoelde inderdaad denzelven eer aan te doen; ook was 'er niets, dat
met reden tegen de vertooning konde ingebragt worden. Maar
men had den Dichter in Bene korfele luim aangetroffen. fly
telde zich tegen de vertooning niet onbetaamelyke geweldig.
held, en behandelde den Gouverneur niet ruwe oneerbiedig
Keizerin, welke zich niets laat ontfnappen , ont--heid.D
ving hiervan bericht; maar den geest des Dichters eerbiedigende, terwyl zy de dwaasheid van den Rus beftrafte,•fchrcef
zy aan hem met. gemaatigde geftrengheid, en zeide hem:
„ Dat zy, hoe zeer ook vermaakt niet zyne navolgingen der
driften, de weezenlyke vertooning derzelve niet konde ver.
draagent'

„ Perfoonen van het traks gemelde charaéler zyn dikwyls
vloeiend van taaie, en wellpreekend in hunne uitdrukkingen.
Zy zyn ook gefchikt, om door de vermogens der welfpreckendheid bewerkt te worden. Zelven vol van gevoeligheid,
neemen zy ligtlyk deel in de gewaarwordingen van anderen.
Zodanig zyn de Rusten. Wanneer ik eens wandelde
langs den Galerinhoff, op eenen tyd, waarin, door het weg
gemeentehap tusfchen die l raar,-nemrifchpug,de
en een tegen over liggend eiland, was afgebroken, zag ik
Benen Rus, die wat beter gekleed was dan een gemeene
boer, bezig met eenige koeien in Bene boot te brengen , niet
oogmerk om dezelve na de overzyde te doen overvoeren. Hy
had ze juist, niet groote moeite en behulp van twee of drie
Ichul-
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fchuitevoerders, aan boord gekregen, wanneer een cnderoftieier, niet eenige lioldaaten , op de plaats kwam, en oo groote
haast fcheen_te hebben om over de rivier te komen. 'Er was
geene andere boot; hy beval daarom, op een toon van groot
gezach, den vetweider, of osfenhoeder, of wat hy ook ware,
zyn vee uit de boot te neemen , en hem onmiddelyk te laaien
overf}eeken. De Rus wilde hier node aan; de Officier drong
'er op; de Rus (prak 'er tegen; de Officier werd toornig; de
Rus fammelde nog; en een foldaat (prong, om der gramfchap
van zynen bevelhebber genoegen te geeven, in de boot, gaf
den man een flag, en Eineet deszelfs muts af. De Rus íl:elde
zich , oogenbliklyk, en men zou zeggen door eene onvrywillige
aandrift, in eerre der fehoonfle houdingen, welke ik ooit gezien
heb. Hy droeg een lang kleed , dat met Benen gordel om zyn
lichaam was vastgeher-ht ; zyn - voorhoofd was hoog en kaal;
het hair aan het achtere gedeelte des hoofds was kort en grys;
zyn baard lang; zyne trekken wel gevormd ; en zyu gelaat
fcheen, niettegenfaande den hoon, welke hem was aangedaan,
niet ontgeld; hy ligtte zyne handen op; by pleitte met nederige onderdaanigheid ; by klom toen op tot tegenfpreekende
toonen ; daarna (prak hy om mcdclyden te verwekken; en
fturite eindelyk eenen ftroom van woorden. Elke verandering
in zyne aanfpraak werd gevolgd door overeenkom(lige veranderingen in het gelaat en de houding des Bevelhebbers, tot
welken zy gericht was. Tot dat hy, ten laatflen, geheel endergebragt, zich keerde tot den geenen, welke den klap ge
verwoede wyze. De-gevnhad,zlfoegpn
Redenaar nam, ondertusfchen, zyne muts op, zette dezelve
op zyn hoofd met eene zegepraalende houdinge, en roeide
onmiddelyk wech met zyn vee, na zich eens of tweemaal
voor den Bevelhebber gebogen te hebben, terwyl deeze bezig
was den foldaat te kaltyden. Dat de Rusten , van allerlei rang, zeer veel van muziek houden, is niet minder beflaanbaar tiet het voorgaande bericht, dan hunne vermogens en
vatbaarheid voor de welfpreekendheid.
„ Met één woord, de gebreken in het nationaale charaéler
der Rusten fchynen my toe, meest te ontdaan uit gebrek van
befchaavinge. Indien zy geleerd wierden het voorledene te
overdenken, en het toekomende vooruit te zien, zouden zy
ook aanleiding krygen tot het vormen van grondflellingen en
algemeene regelen ter beauuringe van hun gedrag. Zy zou
dan luisteren naar de reden, en zedelyke beginfels zou -den
hun gezach weder krygen. Maar zy zullen nimmer na--den
denken of vooruitzien , tot dat zy door eenig bovendryvend
belang tot deeze beoeffeningen bewogen worden: en zulk eet
belang kunnen zy nimmer hebben, tot dat zy eene volkomen
veiligheid hebben voor hunne perfoonen en bezittingen. Hoe
stoet dit te wege gebragt worden ? Dit is een gewichtig
Aa3
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tig vraagnuk, en groot en onl'rerflyk zou de roem zyn van
den Vorst, die inderdaad verlangde deszelfs oplosfing te verflaan. On(lerflyk zou de roem zyn van den Vurst, welke meer
dan twintig milioenen menrchen wilde hefellen in het bez`t
der rechten van verf andige en redelyke weezens. Maar moet
dit heldentluk verricht worden door éénen perfoon, en op
eens? Dit geloove ik niet. Het moet het werk des tyds zyn,
en door elkander opvolgende veranderingen voortgezet worden, Op eens vryheid te geeven aars twintig. millioenen iaa_
ven, zoude hetzelfde zvn als of men zo veele roovers en
vernielers on het menschdom los liet. Eer Slaaven het volle
bezit der Vryheid kunnen ontvangen, moeten zy derzelver
zegeningen loeren kennen, linaaken, en gebruiken. Dit,
evenwel, moet trapswawyze geschieden; en, wanneer men het
naar een geregeld ontwerp wil doen,. moeten zy, welken
zulke dingen in hunne raagt hebben, letten op den groei der
Vrvheid op die plaatzen, in welke zy van zelve, en zonder
eeni„; voorbedacht oogmerk, voortsproot. Indien een willekeurig Vorst bedoelde den grondflag van een zo voortreffelyk beftek te leggen, zoudo het misfchien oorbaar zyn te beginnen
met groote voorrechten te geeven aan Steden, in welke knop
gedreven , en handwerken geoeffend wierden. Het-handel
zoude ook dienftig zyn zodanige Landfchappen in hunne rechten te herftellen als voormaals eenige vryheid mogten genoten
hebben, van welke zy nog eenige fireelende geheugenis konden behouden hebben. Ik ben te meer genegen deeze ge
papier te Hellen, dewy! fommige Rusli;n , en-dachtenop
vooral die in de nabuurfèhap van Archangel, die, gelyk
ik gehoord heb, grootere voorrechten genieten dan hunne
broeders, doorgaans beschreven worden als eerlyk, bekwaam,
en naar(iig, en, inderdaad, van een chara&ier zeer verfchillende van dat der overigen.
„ Maar ik laat zulke Utopifche be(piegelingen vaaren; en
zal alleenlyk myne wenfchen te kennen geeven, dat het klei
gedeelte des menschlyken geflachts, dat weezenlyke Vry--ne
heid genien, dezelve moge behouden, en 'er een betaamelyk
gebruik van nraaken."
Uit een laateren brief kan men afleiden, dat iemand den
Heere R-chardfon Bene bedenkelykheid geopperd heeft, tegens
zyne gedagten wegens het Volkscharaël:er der Rusten ; welke
bedenkelvkheid by in dien Brief beantwoordt; waarom wo
dit zyn 5nrwoord ook hier plaats zullen geeven : dus luidt het.
„ Waarlyk, myn Heer, ik moet nog by tnyn gevoelen blyven, dat de Rusten, in het algemeen, een groot deel van
kwalyk geregelde aandoenlykheid vertoonen. Dit is een chara&er,, waarvan men dikwyls voorbeelden ziet in byzondere
per(bonen. Maar ik onderilelle, dat Rusland het eenige land
is, waarin liet zich zo algemeen voordoet, dat het een hoofd-

trek
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trek worde in het nationaale chara &er. Het vertoont zich,
denke ik, in de onbelendigheid der Rusten, in derzelver wis
overgangen van den eenen harts--pelturighd,nfcyk
tocht, of den eenen Raat des gemneds, tot den anderen. Men
heeft hun trouwloosheid te last gelegd; evenwel ben ik geneigd
om te gelooven, dat de verlèhynfelen, ter ftaavinge van eene
zodanige befchuldiginge ingebragt, by nauwkeurige nafpooringe, dikwyls zouden bleken niets anders te zyn dan de veranderingen en grillen van ongeregelde gevoeligheid. Men kan
hier niet tegen inbrengen, dat zy , in veele gevallen, fterke
blyken van wreedheid vertoonen. Gy zult met my toeflemmen, indien gy u bedenkt, dat gevoeligheid en aandoenlykheld de menfchen kunnen vervoeren tot gramfchap en verontwaardiging. Deeze gemoedsbeweegingen kan men als zeer
gepast aanmerken ; en , indien dit gebeure in gemoederen, die niet gewoon zyn aan bedaard overleg, zullen derzelver geweldige buitenfpoorigheden weinig wederftand vinden;
en dit is nog meer het geval', wanneer de zeden der luiden
ruw en onbefchaaf'd zyn. Menfchen van groote aandoenlykheld, of, in andere woorden, menfchen, die Iigtiyk bewogen
worden , zyn , zelfs in befehaafde tydperken , meer dan perbonen van eene koelere en minder aandoenlyke geteltenisfe,
in gevaar van vervoerd te worden door kwaadaartige en onmenschlyke heftigheid, indien hunne driften niet onder behoorelyke beftuuring ftaan. De Grieken waren een gevoeliger
Volk dan de Romeinen, evenwel vertoont een fchrander waar
uitmuntend oordeelaar, over de menschlyke na--nemr,
tuur, hen, als bloeddorffiger en wreder. „ Hoe egit eivis
Romanus ante te nemo. Externi ifti aunt mores. Usque ad
fanguinem incitari folet odium, aut levium Gra;corum, aut
immanium Barbarorum (*)."
„ De uitdrukkingen en fpreekwyzen van genegenheid zyri
onder de Rusten zo buitenfpoorig, als die van hun fchelden
grof en geweldig zyn. De zachtheid en rykheid hunner taaie
pleiten ook voor men gevoelen. [Met één woord, geef
den Rusten behendigheid en ftaudvastigheid van geest, het zy
uit zedelyke bedenkingen, het zy uit zucht voor hun belang;
leer hen uit vaste beginfelen te handelen, en gy zoudt fchielyk zien, dat zy zo wel een achtenswaardig, als moedig,
Volk wierden."
(') [CtcEro pro LIGARIo C. 4. [Dit heeft geen burger van Rome ooit vóór
U gedaan. liet zyn vree;nde zeden. 4l1een by de wispeltuurige Grieken, of de
aèoeste Barbaaren, wordt de haat tot bloedjlorting toe gedreven. Maar
aten moet hier eico hefchouwen als Redenaar, wiens belang het was den
haat van Tuaeito tegen Lzcau1Us in het aflchuwelyl:Re licht te plaatzen, en
wiens woorden , derhalven , niet zo veel betekenen, als of zy in Bene Wysgeerige Verhandeling voorkwamen.]
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De 1'1"1js,Teer aan fret Hof. Oosteifche Gefchiedenis. TeAmf erdam,
by W. Holtrop, 1784. Behadven hes Voorbericht, 210 bladz.

in octavo.
fort van Staatkundige Roman, welke de verbetering
E ene
van een veronagtzaamd en daar door bedorven Ryksbellier

ontvouwt. Onder het dekkleed eener Oosterfche Gefchiedenisfe , lévert dit Gef'chrift eene reeks van wel overdagte lesten,
die, terwyl ze aan Staatsbeflierderen nuttig kunnen zyn, tevens haare leerzaamheid hebben voor alle 's Lands Ingezetenen; om hen het heilzaame veeler inrigtingen te doen gadethan, en te noopen om den Staatsbeflierderen de behulpzaame
hand te bieden , door eene gewillige beantwoording aan hunne
inzigten, ter bevorderinge van 's Lands welweezen.
In den aanvang wordt ons Mizrini afgefchetst als een doorgeoelénd Min, die het Rille landleeven verkoos, en in den
ledigen tyd zyner beroepsbezigheden zig vermaakte in wysgeerige oefeningen, waardoor by eerlang ontdekte de groote keten
van regren en verpligtingen van den mensch, en dat groot en
verheven famenfiel van algemeene broederliefde, 't welk by
als den grondllag van het geluk aller volken, en van alle derzelver byzondere leden, aanzag. Met deezen Mizrim geraakt
O;ymandias, de Koning van Egypte, by eene toevallige ontmoeting in gefprek; dit heeft ten gevolge dat de Koning hem
ten Hove ontbied, en voorts deezen Landman tot zyn eertien
Staatsminister aanflelt; 't welk eerst marring onder de Hovelingen veroorzaakt, doch vervolgens vleiery te wege brengt.
Mizrim, zich niet kunnende onttaan, onderwerpt zich aan 's
Vorfien wil, en legt het vervolgens 'er op toe, om den Koning zodanige maatregels in te boezeroen , die het Egyptifche
Ryk in zynen luister hert}ellen kunnen; 't welk ook, op het
volvoeren dier maatregelen, den gewenschten uitslag heeft.
— In de ontvouwing hiervan fielt ons de Schrvver Mizrim
voor, als in veelerleie omftandigheden met den Koning fpreekende, over deeze en geene misvattingen of verkeerde inrigtingen; met aanwyzing van 't geen de regtmaatigheid en 't algemeene nut vordert; van 't geen 'er gedaan moet worden om
het daartoe vereischte • in 't werk te ftellen, en het bedoelde
te bereiken. Mizrim vindt intusfchen meermaals merkelyken
tegenfland by de Hovelingen en Amptenaaren; doch de Koning is te wel overtuigd van het fchrandere doorzigt en de
goede trouw van Mizritia, om hun gehoor te geeven. En
Mizrim weet, door de gegrondheid zyner redeneeringen, door
zone befcheidenheid en gemaatigdheid, door zyne onverzetlyke
Randvastigheid voor 's Lands welweezen, al dien tegenfland
te boven te komen • en elk zyne maatregels te doen eerbiedigen; zo dat by eerlang, naast den Koning, het meest bemin -
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minde voorwerp van de liefde der Natie wierd.
Ten
befluite vermeldt ons dit gelchiedverhaal nog, hoe Mizrirn,
by de geboorte van een Erfprins, door Oj ymand as overgehaald
werd, om zyn voorneemen van zyn ontslag te verzoeken, en
dan zyne rust te neemen nog eenige jaaren uit te (lellen, ten
einde voor de opvoeding van den jongen Vorst te zorgen : 't
welk hy onder 's Hemels zegen zo gelukkig verrigtte, dat dezelve die groote Vorst werd , welke naderhand, onder den
naam van Manes, het groote voorbeeld voor alle Vorfien is geworden. Zie hier nog, ter proeve zyner denkwyze over de
manier van regeeren 't geen by den Vorst Ofynrandias deswegei;s
deed opmerken, en 't welk hy dan ook cfen Erfprins al vroeg
ingeboezemd zal hebben, om hem dus tegen alle eigendunkelyke overheerfching te wapenen.
„ Laaten wij, (zegt hij, oogende op een voorgaande gefprek,) Laaten wij ons den eerfen grond van alle burgertttaatfchappijen, voor dat 'er immer Benige overeenkom(len gemaakt
zijn, herinneren, en vast (lellen, dat alleen de behoefte de
menichen bij elkander gebragt, en dat liet zorgen voor hunner aller onderlinge belangen hunne vereeniging duurzaam gemaakt hebbe. De mensch zig door eenen inwendigen trek tot
gezelligheid voelende overhaalen , om gemeenzaamheid niet
zijne natuurgenooten te zoeken, heeft, wel verre van de eer
heilige en onveranderlijke rechten , welke hem de natuur-ife,
gefchonken had, te willen opofferen; integendeel dezelve wr-i!len uitbreiden en bewaaren, en niet, voor dat hij niet anders
kon , zig aan banden willen laaten leggen. De eerue van alle
rechten is de eigendom van zijnen persbon, van alle de ver
welken aan zijnen perfoon eigen zijn, en het vrije-mogens,
genot van alles , wat hij door de oefl'cning van die vermogens
verkrijgt; zonder dit zou de eigendom van zijn perloon niet
anders dan een bloote . klank en eene beguicheling zijn Dit
is het eerRe en voornaamfte, dat hij van de natuur ontvangen
heeft; dit is iets 't welk men hem, zonder onregtveerdigheid,
en zonder gevaar, van door anderen , die meer vermogen hebben, op gelijke wijze behandeld te worden, niet kan beneemen..... Geen mensch ter weergild heeft derhalven recht,
om, op welk eene wijze zulks ook moge wezen, eenige aan
te maaken op den eigendom van den perzoon van zij -fprak
naasten; ten minften zolang hij van zijne vermogens geen-ne
fchaadlijk misbruik maakt, in welk geval men hem niet reden,
even als fan eenen dwaas , de vrije oeffening van zijne vermogens beneemt. Het is enkel in de hulp van onderling
vereenigde menfchen , waar een zwakke , welke zijne belangen onder de hunne vermengd heeft, uit hoofde van zijn
natuurlyk recht , een bolwerk tegen de onderdrukkingen van
eenen herken zoekt, en vinden moet.
Aas
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„ Dus ziet uwe Majefteit , dat onze Egijptifche wetten, te
gen de twistzoekers , dwingers en geweldenaars gantsch niet
willekeurig, maar eerr e uitfpraak van de volmaakte orde der
natuur zijn; welke gewild heeft, dat ieder voor zigzelveh ademen en leeven , en hierin door niemand gedwongen zou worden.... Van het recht van eigendom op zijnen perfoon moet
noodzaaklijk het recht van alle zijne vermogens, volgens zijnen
wil, in den uitgebreiditen zin , behalven voor zo verre hij daar
anderen mede zoude willen befehadigen, naar de maat van
het verstand , de wijsheid , de kragt , en het vooruitzigt, 't
welk hii ontfangen heeft, te gebruiken, afgeleid worden; en
hieruit volgt eindelijk liet recht van alles, wat men op eene
zo wettige wijze, door het gebruiken van zijne vermogens
zonder daarmede Benen anderen benadeeld te hebben, verreegen heeft, vrijelijk en ongehoord te genieten..... En enkel
om dit alles in den naam van de Godheid, van de Natuur,
en van onze Maatfchappij Ilaande te houder] , is uwe Majefteit
over ons tot hoofd, tot vader en belluurder van onze groote
familie, tot koning aangebeld. Gij hebt niet anders te doen
dan dit, en dit is het geen men regeeren behoorde te noemen.
--- Maar zo liet dan niets anders is , dan zie ik 'er niets
moeielijks in, dan heb ik maar de zaaken haarets loop te laaren.... Dit is zo, mijn Vorst! en ik verwagtte ook dat uwe
Maje!'teit mij dit zou zeggen, en mij daar door doen zien,
dat gij mij begreepen had. — Ik begrijp dus, dat de koningen eigentlijk niets te gebieden te hebben.... Neen, myn
Vorst! Zij hebben niets te doen dan te gehoorzaawen ! — Aan
wie ?... Aan de natuur. Na dat zij zig met al hun vermogen hebben toegelegd, om haare leslèn wel te verftaan, heb
zij cp aarde niets te verrigten, dan eene goede tucht te-ben
onderhouden. De wetgeeving behoort der Godheid toe, en
dit is de reeden waarom 'er niets willekeurig is.... ,.Wat zou
'er van het menschlijk gellagt geworden zijn, indien de Voor
zelve geheel aan deszelfs droomen en inbeel--zienghdt
dingen had overgelaaten?... Sla maar uw oog op die volke
welke van dien weg, dien de natuur haar had voorge--ren,
fchreeven, afgedwaald zijn. Zij zijn met groote fchreeden ten
verderve voortwefpoed; ter naauwernood zijn hunne naamen in
geheugen gebleeven. (=lebben dan de koningen op aar
niets te doen, dan eene goede tucht te onderhouden ?...-de
Via, mijn Vorst! Zij moeten waaken voor den perzoonlijken en
zaaklijken eigendom van ieder hunner onderdaanen; zij moeteh
die geenen, welke de rechten van hunne onderdaanen (then.
den, ftraffen; zij moeten alle de wegen vrij en open laaten;
voor 't overige aan een ieder onverlet ]aaien, om zijne zaakes
te verrigten , zo als hij het goedvind ; die geenen , welke een
da l weg ingaan, daarvan waarfchouwcn; de ontwikkeling
.
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van alle vermogens, door de meerdere uitbreiding van de rech
ten der vrijheid, ten fterklen aanmoedigen; en, in een woord,
niemand in het vrije gebruik van zijne redelijke vermogens ver
dan dwaazen, fchurken en bedriegers; en dit alles-hinder,
ziet uwe Majefteit is, met elkanderen genomen, eene goede
tucht onderhouden — G^j bezorgt mij daar waarlijk veel gemak, mijn lieve MIZRIM, terwijl gij mij het gewigt van mijne
Souverainiteit voor ooggin Itelt. (k dagt van den morgen rot
den avond niet, dan om wetten en ordonnantien te maaken,
welke niemand nakwam: want naauwlijks heeft men eene wet
gemaakt, of men moet weder eene tweede maaken, om de
eerfile te doen gehoorzaamen ; en telkens wist men door ver
mij al weder van vooren af te doen b©--wenschtuivg,
ginnen; dan had ik eens fpel niet de Geestlijkheid, dan met
de Gerechtshoven , dan weder met den Adel.... Ik geloof het
zeer el, Yeide Mlzeivl. De eerde en de gevaarlijklie van
alle dwaalingen , in welke de menichep vervallen zijn, was,
dat zij iets te gebieden hadden ; — dit heb ik reeds menig
eer gehad van uwe Majelieit te zeggen, en ik zal-malend
dit nog menigmaalen te herhaalen hebben : want dit vooroordeel is zeer moeiliik te overwinnen. Belehouw. deeze getveevene ftof : de rechte en de verkeerde zijden verschillen merkelijk van elkanderen ; de rechte zijde is veel aangenaamer
voor het oog , dan de verkeerde zijde; maar het weeflèl is
een en het zelfde, en alle de draadgin haan met elkanderen in
ee,ie onderlinge gemeentehap. Dit is ecue juiste (childer,j van
de natuurlijke en zedelijke orde; — haar weetlel is een en
het zelfde; zo gij in de eene een draad doorfnijd, zal liet in
de andere ondervonden worden. Zy hangen wezentlijk aan
elkanderen , zonder dat iets van alles , wat de mentchelijke
droomen vermogen, dezelve eenigzins van elkanderen cheiden
kan.... De natuurlijke orde wil dat ik loeven zal, alleen om
dat jk leef. De zedelijke orde wil, dat gij mijne rechten zult
eerbiedigen. Daar, waar de .mensch de natuurlijke orde ver
daar Cchendt hij ok de zedelijke orde: — want de-brekt,
firaf volgt op de misdaad. Niets is, noch in 't eene noch in t
andere, willekeurig. -- Maar, mijn goede en wijze MIZRIM 1
zouden dan de menfchen, toen zij maatlèhappyen aangingen,
wanneer zy eens onderrigt waren geweest, wat de natuur van
hun tot bevordering van hun gemeen belang vorderde , het niet
wel zonder koningen hebben kunnen flellen i ... Neen! even
weinig als kinderen het zonder hunnen vader kunnen Rellen :
want, hoe wel zij ook onderrigt mogen wezen, zij hebben altoos iemand nodig, welke het oog op de beweegingen van alle
houdt, welke den algemeenen arbeid be[luurt, de eensgezind.
beid onderhoud, en hun belet van zig onderling te verwarren.

Daarenboven zijn 'er altijd dwaazen en flegthoofden , tegen

wel-

360

DE CVYSGISCR AAN HET HOF.

weke de goede en braave lieden , welke hunnen tijd daar toe
niet kunnen misten , moeten befchermd worden. De vader en
vorst moet voor het onderhoud en de beicherming van de inwendige rust waakes, en het algemeene middelpunt der zaamgevoegde belangen veezen. Men is aan hein eerbied eu gehoorzaamheid voor zijne befcherming en onderrigtingen verfchuldigd, en dit maakt dat geene uit 't welk wij menschlijk gezag
noemen»"

Speélatoriaade Schouwburg , X IIIde Deel, Th flmierdam , by
Pieter Meyer, 1784. Behalven de Voorrede, 379 bladz.
in oEavo.
Dit XIIIJIe Deel van een Werk, dat de aandacht der Natie
niet reden tot zich trekt , bevat , naar gewoonte, drie
Tooneel pellen.
Het Ecrile , in deezen bundel voorkomende , draagt den
naam van De Ouderlvetfche Trant : en de Inhoud komt hier op
uit. — De braave en eerlyke Hofraad Reinhart is, door zyn
huwlyk, waaruit by twee kinderen heeft , Lodeivyk en Yeannette, vermaagfchapt aan den Overlie van Attdorf en Vrouw
van Zwetz, de Oom en Tante van zyne Vrouw. De Overlie
is geen kwaad man, maar laat zich leiden tot flechte flappen
door Vrouw van Zivetz , zynde ten uiterften trotsch, en geheel ingenomen met haar Adelyk Geflacht. Zy rekent zich
daar door bevoegd tot de onbefchoftfe haudeiwyze omtrent
den Hofraad Reinhart , die ondertusfchen de goedheid heeft
gehad van haar en haar broeder meermaalen van knellende
fchulden te verlosten. Zy neemt de ongehoorde veypostigheid
om zelf over de tafel van haar broeder Reinhart bdfchikkingen
te maaken, die daarop haar vry hartig toefpreekt, het geen zy
zo euvel opneemt, dat zy niet broeder de Overfte vertrekt.
Deeze , fchoon eenigzins in de maatregels van zyne zuster
treedende , vindt weinig genoegen in zynen aftogt met eerre
hongerige maag , en hunne (marten worden verzwaard, door
dien de Zadelmasker met eene Rekening voor eene ftatiekoets
van den Generaal te voorfchyn komt : zynde deeze koets de
prys, waarvoor de zoon van den Heer Reinhart een Vendrigsplaats in eerre Compagnie zou verkrygen ; doch Vader Reinhart
hadt den brief, waarin hem de beraaling van dezelveopgedraagen wierdt , niet de aan flukken gescheurde brokken in een
Couvert te rug te zenden, beantwoordt. Vrouw Zivetz vindt
egter middel om door een rechte feeksachtige Eireek den Zadelmaaker eenige unren uit te (lellen. De Kamerheer van
Wilsdonk komt midlerwyl verneeuten . wat toch de flukken
van dien brief, die de Overlie op de Parade ontvangen hadt,
beduidden. Hv verneemt dit , en met één dar Vader Reinhart
net
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niet zeer genegen is, om. zyne Dochter Jeannette aan hem ten
huwlyk te geeven De Luitenant AItdorf in Hollandfchen dienst ,
en ,eannette Reinhart, flooren dit gefprek ; de laatfle meldt,
dat zy , op liet ontvangen van een briefje van haare Tante,
haaren Vader zo verre heeft re vreden gefield , dat by haar
op den maaltyd zal verwachten. Heer Reinhart kan het niet
lang niet dat gezelfchap, waartoe ook de Kamerheer Wilsdonk,
een Saletrekeltje zonder deugd , behoort, uithouden : hy zon dert zich dus af. en krygt een bezoek van den Zadelmasker,
uit wien•hy verflaat, dat Vrouw van Zwetz heit aanmerkt als
haar' Rentmeester , uit welke dooling Reinhart hem Ichielyk
redt , waarop de Zade!maaker tot de Citatie befluit. Vrouw
van Zwetz en de Overlie vinden zich zeer gebelgd over de
afwezenheid van den Gastheer Reinhart aan tafel , maar by
werpt hun de betaaling der Koets van den Generaal ras voor ,
die hy eater aanneemt, mits , dat zy zich fchriftlyk verbinden .
nooit weder over zyn drempel te komen : hierop ' ertelt Vrouw
van Zwetz, dreigende, dat zy haare iynen tegen den Hofraad
zal laaten fpringen. De Overfle, zich gehoond achtende, w1
niet. Reinhart duëlleeren , die den man fchielyk nederzet , en
door verfiandige redekavelingen hem zo verre brengt, dat by
befuit zich van de flaaverny van Vrouw van Zwetz te ontdoen,
waarop hy, zo door de edelmoedige gift van een Goudbeurs
van den Hofraad, als mede door het aanbod om by heng in te
komen woonen, tot de hartlykf}e dankbaarheid genoopr wordt.
Hierop zoekt de Kamerheer Wilsdonk den Iloiraad tot oneerly_
ke vonnisten, vooral omtrent zekeren Amptman, Beil, over te
haalen, doch te vergeefsch. De jonge Reinhart hadt intuslèhen
affpraak gemaakt met Wilsdonk, om hein zyne Zuster in harden
te leveren. Met dat oogmerk bezield, waarvan Vacirr Reinhart egter onkundig is, verzoekt by om met de nieuwe Pa- ren
een tourtje met zyne Zuster te doen; het geen hem zyn Vader
voor dien dag weigert, waarop de jonge Reinhart, mede door
Tante van Zwetz bedorven, zyn' Vader op de fchamperfte wy_
ze beleedigt , die zyn gezag gelden doet door hem te lasten
opsluiten. Voorts blykt de liefde, die 'er plaats heeft tusfchen
den Hollandfchen Luitenant en 7eannette, die, in eeneZamen.
fpraak over dit onderwerp , door Vader Reinhart overvallen,
hunne eerlyke oogmerken te kennen geeven , die zich daarmede zeer wel vergenoegt , en zyne Dochter aan den Luitenant
ter bruid geeft; middelerwyl brengt de knecht Frederik een
Louis d'Or, en een briefje aan Wilsdonk, door den opgefooten
jongen Heer aan hem ter bezorging ter hand geleld , aan den
Hofraad, die zyn ondeugend oogmerk daar uit ontdekkende,
den Luitenant en zyn Dochter verzoekt na de beftemde plaats
te ryden, om daar de zaak ten vollen te onderzoeken. De
Amptman Beil komt hierop den Hofraad over zyn proces fpreeken, en flcekt hem, ter omkooping, een rolletje papier met ducaa-
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caaten in de hand ; vervolgens ontneemt Wilsdonk den Hofraad,
uit 's Vorften naam , zyn ampt, en Reinhart doet zynen ongeheorzaanien Zoon I;orle-wyk , als Recruut, door den Majoor van
Waren aanneemen. Vrouw van Zwet.z meent zich nu wel dapper op den braaven Reinhart gewroken te hebben , en befehimpt hem over het verlies van zyn ampt; maar de Zadelmaker komt juist om zyne penningen , en zegt, dat , in ge
niet betaalt, haar twee Deurwaarders wachten; (dit-valezy
was, daar de fchuld voldaan was , alleen gefchikt om haar te
vernederen,) intusfchen komt 'er bericht, hoe de Luitenant
over den ontdekten aanlag van Wilsdonk , _7eannette betreffende, gezegepraald heeft. Wilsdonk, die hierop met den Luitenant en _7eannette weder te vcorfchyn komt, wordt van zynen fchandelyken aanflag overtuigd , en de Geheime Raad
Schenk, een byzonder Vriend van Reinleart, hadt zich by den
Vorst vervoegd , en hem onder her ocg gebragt, wier by in
den Hofraad verloor, en wie Wilsdonk was : het geen uit de
omkooping, door den Amptman in 't werk geleld, nog klaarer en klaarer bleek. Deeze Heer Schenk dan geeft, op order
van den Vorst, Reinhart het Ampt van Geheimraad , en Wils
geheel in zyne hand gelleld : dus ziet Vrouw Zwel.--donkis
Naare Mvnen zonder vrucht gefprongen. Uit deezen
Inhoud blykt, hoe vol verwisfeling dit Tooneelfpel zy, en de
keurigheid van de Charaélers, waarvan wy hier te lande mis
ook wel voorbeelden hebben, maakt dit de aanpryzing-ichen
waardig.
Het Tweede Spel is, de Geestdryvery, of Yean Calas, Historisch Treurfpel , naar het Hoogduitsch van den Heer c. F.
WEISSE. Een weluitgevoerd Treurfpel, schoon op een eenigzins on; ewoone manier, wat de Tydsverdeeling aangaat, voor
betreffende een perfoon, wiens ongelukkig vonnis en-gefld;
fn•af deeze beichaafde en verlichte Eeuw tot eerre onuitwi€chbaare ichande firekt.
Het Derde en Laatfie Spel draagt den naam van Het Tveegevegt , Tooneelfpel , naar het Hoegduitl :he van den Heere Jt:sTER. Het geval is van deezen aart. Whipall, een ge weinige
maanden getrouwd , met de Dochter van eenen Brofienhal ,
wordt, door zynen Schoonbroe.ler, op eerre hevige wyze gehoond, terwyl zyre Vrouw afwezig is. Zy dagen elkander
uit, en op het oogenblik, als by gereed is om te vertrekken
niet Milfon , zyn Seconde , komt zyne Vrouw onverwacht
te huis : deeze ontdekt uit zyn gelaat , dat 'er iets gaande is,
maaneen brief, die Milfon had laaten liggen , en gefchikt om
haar , naa het te houden Tweegevecht, ter hand gefteld te
worden, ontdekt haar gedeeltelyk het geval; terwyl zy zich
hierover hevig ont[lelt, komt Vader Brollenhal, die door reden kaveling alles aanwendt, om het Tweegevecht af te keeren ;
doch te vergeefsch. Broftenhal de jonge laat zich aandienen.
— Whi-
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•---- Wiiigall vliegt ter kamer uit. Broflenhal hem
agter aan. — Deeze komt nog tydig genoeg om beider Pifooien in de lucht af te fchieten. Intuslchen voedt Mevrouw
Whigall de eisfelykfte denkbeelden , op het hooren der fchoten.
Gelukkig egter wordt zy verrascht door eenen beteren uitflag,
en door de Edelmoedigheid van Whigall , heeft 'er eene volkomene verzoening der Partyen plaats , het welk een genoeglyke
uitkomst aan dit Stukje verschaft.. Het zelve laat zich
zeer wel leezen ; en wenfchelyk ware het , dat zulke zedeleerende Spellen éénmaal op het Tooneel de plaats van zouteboze klugten mogten inneemen.
,j ulia Grunt hal. Een Kostfchool Gefchiedenis. Uit het Hootiduitsch. Te Rstterdr^m, by ' D. Vis, 1785, in of avo. 354
bladz.
it werkje is rechtrtreeks ingericht tegen de Kostfchoolen
der jonge ,juffrouwen. Wy zullen eerst een kort verflag
van het beloop der Gefchiedenis geeven, en dan Benige aan
hetzelve mededeelen.
-merkingop
Yulia Grunthal, gebooren in het Dorp Lidenau, wordt tegen den wil van haaren Vader, genen braaven eerlyken Duitfcher, op een Kostfchool te Berlin beheld op het f'terk aan ftaan van liaare Moeder, die door den omgang met eenige
aanzienlyke Dames deeze wyze van Opvoeding de geichiktfe
rekende, om het geluk haarer Dochter te bevorderen. In het
begin heeft yulia veel te !lellen niet haare bocrfche zeden,
en met de zuivere beginfelen, die haar Vader haar heeft inge_
boezemd. Allengskens verdwynt egter haare boerschheid en
met één ook haar onfchuldig chara& r. Zy raakt meér en
Ineêr aan de yue'tuitery der mode overgegeeven, doet een ris •
je na Linderun niet haarti Leermeesteres, Marianne haare boe zemvriendin, en andere fchoolmakkertjes. Naa eenig Tydsverloop fterft haare Moeder, en Grunthal hertrouwt met gene
Vrouw, die geene volwaste Stiefdochter by haar in huis ge doogen wil. Ondertus(chen raakt lul a, al verder en verder,
van {treek door het leezen van Romans , die de vlam haarer
driften meer en meer aanblaazen, en wel byzonder door gene
iiriefwisleiing met den Broeder van Marianne, gehouden door
middelen van den Kapper van h®t Kostfchool. Vader Grunthal
geeft een bezoek aan zyne Dochter, en vindt hanr,.buitett
veeeten van haar Mademoifelle , die zy door een valsch

D

voorgeeven bedroogen halt, op eerre publieke dansparty.

Door den tyd raakt zy van liet Kostfchool, en ter woon by
haar Neef en Nicht Folk; by dezelve verveelt haar de tyd in
het eerst zeer, en de Predikant Eiche maakt zyne opwachtingen by haar, die zy, naa eenigen tyd , volkomen afzet , tercwwyi
zy door den Broeder van Marianne fchandelyk bedroogen
wordt. Naa deeze teleurftelling wordt zy gemeenzaam met
Kaaren Neef Falk; dit loopt eindelyk ze verre, dat Falk eene
fchei-

364

JULIA GRUNTHAL.

fcheiding bewerkt tusfchen hem en zyne Vrouw, en met 7u-

ha een huwelylc aangaat, het welk natuurlyk van een slecht

foort is. Onbetaamelyke en hoogloopende verfgillingen brengen hunne zaaken in den war; Falk gaat door met een Dienst.
meisje ,en 7ulia met een' Rushfchen Graaf.
Deeze Gefchiedenis verhaalt Vader Grunthal grootendeels aan
den Predikant Zeehnan, wiens Vrouw 'er zeer fterk voor was,
om haar Dogtertje op een Kostfchool te bezorgen. Dit geeft
tusfchen beide gelegenheid tot zeer nuttige aanmerkingen over
dit onderwerp. — Het ítukje is op eene uitlokkende wyze gefehreeven , de flyl der byzondere perfoonen wel in het oog gehouden, en het Charaaer doorgaande wel bewaard.
Wy gelooven, dat de meeste Kostfcboolen voor Jonge Juf
dien aart zyn ,dat ze, over het geheel befchouwd,-frouwenva
meer naa- dan voordeel te weeg brengen. 't Is ons bewust ,
dat daar menig een geheime Minnehandel aangevangen en voortgezet wordt; dat het bezef van pligt daar dikwerf verdoofd
wordt door de ydelzinnige vermaaken , en dat het flegte
kweeklchoolen zyn, om goede Huishouders en braave Huis
te vormen; maar, met dat al, komt ons de fchildery-moedrs
hier te 1}erk voor; en wilde de Schryver al zo ('preekend een
hoofdbeeld in zyn tafreel hebben, mogt hy, onzes achtens, 'er
meer bykomende beelden , van beter alloy, hebben bygevoegd.
— Met dit alles, egter , is dit Stukje voor alle Huismoeders, die
in de gedachten van ,juffrouw Grunthal en Zeelman , wegens de
Kostfchoolen, fiaan, leezenswaardig.
VaderlandJche Zang, toegeivyd aan. 1Vederlands Inrvoonderen. Te
4m/lerdam, by J. Sluitman van der Meer, 1785. ' Behalven
de Voorrede, gr. 20 bladz. in gr. oElavo.

Een welmeenend, vryheid en vredelievend, vers, verdeeld in
een Voorzang, en drie Zangen, die dan zamengenomen den
Vaderlandfchen Zang uitmaaken. Men zal eer klaagen over
het te veel redeneerende, dan over het zwellende, in dit Rukje.
Trouwens de Schryver van hetzelve toont lietertot redeneerende voorlellen , dan tot verhevene voorbrengfels van Dichterlyk
vernuft,gefchikt te zyn. De Leezer oordeele uit het volgende,
en de Auteur zal niet kunnen klaagen, of Wy laaten met die regels zyn voortbrengzel recht wedervaaren. By raadt dan, en
niet zonder grond, zyne edeburgers.
„ Leest voor en teegen..... laat geen driften u beroeren....
„ En onderzoek 's Lands recht net een befcheidenlieid... .
„ Leert hoe zich Neêrlands magi tweeledig onderfcheidt ;
„ Eén, die 't bevel Heeds geeft, en. Eén die 't uit moet voeren.
„ De Staaten van ons Land bekleeden 't hoogst bewind.....
„ 't Stadhouderlyk be/luur moet hun bejluiten /erken,
„ En hun bevelen met getrouwheid uit doen werken,
„ Naar ieders eed en pligt, die hen aan 't Land verbintli.

A L G E M t E N E

VADERLANDSCHE

LETTER - OEFENINGEN.
De Pybel verdeedigd, door YSBRAND VAN HAAMELSVELD 9
Vierde Deel. Te ilmflerdam, by J. Allart, 1735. Baha/yen de hoorreden 388 bladti. in gr. oltavo.
der tegenwerpingen van 't OngeM etloof,hetterbeantwoorden
krenkinge van 't gezag des Bybels, ontleend

tiit het gedrag van deze en gene Perfoonen, aldaer met
lof gemeld, voortgaende , flaet de Hoogleeraer hier , eerstlyk, liet oog op de Profeten des Ouden Verbonds; en
vervolgens op Jezus Christus benevens deszelfs Apostelen.
De algemene befchuldigingen tegen de Profeten, en de
voornaemite bedenkingen over zommigen hunner bedryven, die opmerking vorderen , worden hier ten bondigf e
tegengegaen; en even zo wederlegd de gewigtigfle bedenkingen, die tegen het gedrag van Jefus en deszelfs Apostelen te berde gebragt worden. Hier by komt nog, in
dit Deel, ene oplosfing der Tydreken- en der Aardrykskundige zwarigheden in de Heilige Schriften, mitsgaders ene
verdediging van de Byhelfche Geflachtrekening (*). Einde lyk neemt zyn Hoogeerwaerde hier ook nog in overweging
het flak der Wonderwerken; doch het zelve te breedvoerig zynde voor dit Deel, zo bepaelt hy zich in dezen,
tot het overwegen van de mogelykheid der Wonderwerken; het aentoonen, dat wy dezelven zeer wel kunnen
gelooven, wanneer ze door goede en onloochenbare getuigenisfen bekrachtigd zyn; en het beweren, dat zy inderdaed .zeer veel kracht van bewys hebben , om het gezag
van een Godlyken Afgezant en ene Godlyke Openbaring
te (laven. En hierop zal hy zich in 't volgende Deel ver
le-

(S) De Hoogleeraer zich hieromtrent voor tegenwoordig
richtende naer den aert van zvn Werk , geeft fn de Voorrede
te kennen, dat hy ten oogmerke heeft, het Tydreken-Geflachten Aardrykskundige van de H. Schrift, vervolgens, op zich
zelve in afzonderlyke Gefchriften te behandelen; waerover 's
mans arbeidzame en oordeelkundige geest ongetwyfeld nog al
enig nieuw licht zal kunnen verfpreiden.

vUI. DEEL. M.Q. LTTT. NQ. 9.

Bb

366

Y. VAN HAMELSVELD

ledigen, tot een afzonderlyk onderzoek van de Wonderwerken in de Heilige Schriften versneld; niet oogmerk,
om de tegenwerpingen der Ongeloovigen , of hunne ver
te ontzenuwen. In de be--dcaijnge,s^
handeling der hier opgenoemde onderwerpen heerscht alleszins ene kiaerheid van voorlellen, waerdoor de Hoog
liet ongeloof ten krachtigtle tegengaet, en zyn ge--lera
fchrift byzonder gefchikt is, om zodanige kundigheden in
te boezemen, die den Leezer tegen den geest van twyfelary wapenen. Men neme tot ene proeve hier van 's
Mans aanmerkingen (i.) over de intrede van Jefits in Je
een Ezel, onder de toejuiching des Volks ; en-rufalemop
(s.) over zyn y ver in 't reinigen van den Tempel, door
het uitdryveu van de Wisfelaers en Verkoopers; als mede
(g.) over zyne harde redenen tegen de Farizeen gevoerd;
welk een en ander her Ongeloof in dat licht 'poogt te (lellen, als ware hier uit af te nemen, dat Jefus op een Waereldlyk Koningryk doelde. Laten wy, niet onzen geachten Sc'bryver, liet een en ander wat nader befchoutyen,
„ Men wil dan (*), zegt by, dat de optogt van ,hefas
in Jeru[itlem een befteld werk was, om nu liet Koningryk
te aanvaarden. ,7efizs zal daartoe het Paaschfeest hebben
willen waarnemen, en, om aan zyne Leerlingen een fchyn
te geven , als of Ily alwetend ware , hen out eene ezelin
gezonden hebben, die daar en daar zou ílaan, terwyl by
echter vrienden genoeg te Bethaniën had, om met eenen
derzelver af te (preken , om op eene zekere plaats eene
Ezelin en derzelver veulen klaar te zetten, dat zyna Leerlingen zouden zeggen : de Meere Izeeft ze vara nooclen, om
dan die beesten aan hun te laaten volgen. Vervolgens
reed by op den Ezel ter ('cad in , en werd door het Volk
begroet als de Koning van Israël, niet alleen zonder dat
1-1v zich daar tegen verzet, maar zelfs verdeedigt Hy liet
geroep der kinderen. (lat nog voort bleef duuren tegen de
Farizeen, Matth. XXI. enz. (f)• - Deeze geheele
befchuldiging is zo ongerymd, dat men geene andere weder„ (*) .Horus enz. 131. 29.; , 296. Toon zweckYefu. ii fIbfchn. 6."

„ (.t) Voorgaande Disten hebben met deeze intrede van
gefpot. als voor hem onhetaamc1yk, en noenen die eeiie

.7efus

zeldzaaine Cavalcade. CHARLES BLUNT, Annales of Rea%on p.
16. Toch dat het niet onbetaamlyk was , naar de zeden van
het Oosten, op eenen Ezel te ryden . als ook dat hier Beene

itrydigheid in het verhaal der Euangelisten gevonden word,

maar
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derlegging behoeft, dan den Lezer te verzoeken, om de
gefchiedenis zelve te lezen. Het verdichtzel nopens
de afspraak van Jefils met iemand , ter bezorging an eenen Ezel, is zonder eenigen grond, en uit de lucht gerepen ,indien zulk iemand zodaanig een vertrouwd vriend
van ,7efus was, dan zou by ook deszelfs Leerlingen ge
hebben, en waartoe zou dan de leuze, dc Heere heeft-kend
ze van nooden, gediend hebben ? Hier kan men de ongerjymdheld van dit verdichtfel met handen tasten. --- En
wat den optogt betreft. Wat is 'er toch in denzelvcn,
het welk na eenes aan(]ag op het Koningryk gelykt '? Een
vermaard Profeet, door zyne leer en wonderen bekend,
reed op Benen Ezel, gevolgd van zyne Leerlingen, ter
flad in, en word van eene fchaare van menfchen vergezeld, die I Iem als den lvlesfias begroeten. De flad raakt
in beroering , en men vraagt , wie is deze ? En welk is het
antwoord? Deeze is de Profeet van Nazaresla in Galilea.
Matth. XXI. io, ir. Daar zyn geene wapenen, daar is
geene toerusting, daar word niets ondernomen tegen de Romeinfche bezetting, niemand word beleedigd, de Overheid
of de tomeinfche Bevelhebber bemoeien zich niet het geval
niet, met den avond is alles weder [lil; En jcfus gaat uit
de (lad naar Bethanien, en overnacht aldaar. Niets van eenen aanfiag op het Koningryk! om nu te zwygen, dat, by
de rechtspleging met ,?efus gehouden, dit een groot punt
van' befchuldiging tegen Hem zou geweest zyn, indien 'er
zelfs eenige cie miníle fchyn van eene onderneeining op het
Koningryk geweest was. Maar hoe kon 'er fchyn voor wezen ? t-let geen Yefus op dien dag verrichtte, was, dat 13,1
weldaadig door zyne wonderkracht in het openbaar bli,a,len
ci2 kreupelen, die in den Tempel tot hein kwamen, genas.
la maar ! wrs dit geen daad van Koninglyk gew Id ,
dat ,7e/us zich aanmaatigde, dat Hy, een geesfel van touwen
gemaakt hebbende, uit den Tempel dreef alle, die kochten
en verkochten, en dat Hy de tafelven der wisfelaa,s -omkeer
Duiven verkochten?-de,nzitlorged
Match. XXI. 12 enz. (*). Doch ligtelyk kunnen wy aantoomaar eene vervulling van de Godrpraak , Zach. IX. 9. hebben
wy reeds aangetoond 1 D. Bi. p77. en II D. Bi 183."
„ (*) vom aweck 7efn 1. C. § 7. Horus er.z. Bladz. 297.
WOOLSTON Discours I, on the miracles of our Saviour pag. 22fegq.
heeft reeds deeze daad van lasos als onmogelyk, ongerynid,
en ten hoogften aantlootelyk nrgegeven."
Bb .
-

-
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toonen, dat deeze daad en bedryf van den Zaligmaaker geen
daad van oproer noch geweld, veel minder liet begin was
van zynen aanflag op de Koninglyke waardigheid. Voor
eerst lette men op, dat 7efus tot tweemaal toe den Tempel
gereinigd heeft, eens by den aanvang van zyne bediening
Joh. Il. 13, 4. en wederom by deeze gelegenheid, van
welke Matth. XXI. en Marc. XI. fpreken (*). is dit nu
zo, gelyk het zeker is, dan vervalt immers alle voorwendzei voor de befchuldiging, als of ,7efus hier iets oproerigs
verricht heeft. Ten tweeden: de Joden van dien tyd, de
vyanden van den Heiland , vinden in deeze gebeurtenis
geen blyk van oproerigheid , zy vinden 'er het bedryf in
van eenen Profeet, die yvert voor het huis van-God. Alleen vragen zy 7efus by de eertte gelegenheid, Joh. 1I. iS.
Iaat teeken toont gy ons, dat gy deeze dingen doet? En by
de andere Marc. Xl 28. Door wat magt doet gy deeze dingen, en wie heeft u deeze magt gegeeven, daa gy deeze dingen doet i Het word ook in 't geheel niet aangeroerd onder de punten van hefchuldiging tegen Yefrss ingebragt, by
zyne verhooring voor Pilatus. Ten derden zien wy eens
bedaard, wat 'er gefchied. Je/as, gelyk ons de echte gefchiedenis verhaalt joh. I1. 15 , by de eerfle gelegenheid,
maakte een gee. fel van touwkens, niet om de menfchen daar
mede te faan, gelvk de Schilders wel eens onoordeelkundig genoeg verbeelden , maar om het vee voort te dryven (t). (Waarlyk een geesfel van touwkens is een minpas.,, (*) Verge!yk ons Ilde D. Blad. 204, en voeg bv het
geen daar gezegd is, SCHUTTE Fl. haarboeken Ifle D. Bi. 312.
alwaar by liet gevoelen van Bisfchop PE.ARCE wederiegt, welke
meent, dat '7oharnes het geval op eene verkeerde plaats verhaalt, vereelvk de algemeene Bibliotheek Iíle D. Num. 2. Bladz.
152-156. SEMLER in zyne Beantwoording van den Schryver
'corn zweck 7efu, B'adz. 222. meent insgelyk dat het een en 't
zelfde geval is; doch dat het gebeurd zy in het begin van Yefus bediening, en alleen door de andere Euangelisten hier geplaatst, om, het geen door 7efus in den Tempel openlyk ver
elkander te voegen. Het komt my echter tot no -ric,htsby
toe duidelyk voor, dat het twee onderscheidene gevallen zyn."
, (t) De fchryver van Horus 'verdraait dan de geheele ge
als by zegt Bladz. 297: „da zeigt 'er Eieb erst-fchiedns,
„ recht als einen geftrengen Herrn. Stricke nahm 'er, flechte
„ daraus eine Peittche, peitschte die Ochfenhiindler, die Tatt„ benkriimer damit fort,"
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pasfend gereedfchap voor iemand, die eerie onderneeming
doet op den troon, en by de tweede gelegenheid lezen wy
zelfs niets van den geesfel.) Vervolgens dreef , efts alle
de kopers en verkopers met hunne fèhapen en osfcn uit den,
Tempel enz. gevende voor reden, dat het huis zyns Vaders een Bedehuis voor alle Volken behoort te zyn, en niet
een huis van koophandel, veel min een fpelonk van moordenaaren , eerie plaats van onrechtvaardigheid. Is hierin
iets, dat naar Bene bedoeling zweemt op de Koninglyke
waardigheid? Waartoe zou dan een aanval op deeze kopers.
en verkopers dienen? dan •had men eenen aanval op de Romeinen, en die het met hun hielden , eer moeten verwagteu.
Tea vierden: Dewyl voords ,fiefs dit zyn bedryf genoeg,
en ter befchaaming zyner vyanden, verdeedigd heeft, hehoeven wy daarin niet wydloopig te z y n. Wat ook de Deistcn ter verfchooning inbrengen voor dit kopen en verkopen
in den Tempel, het was onbetamelyk en onbclUaanbaar met
de heiligheid der plaatze. Om nu niet te fpreken van de
onrechtvaardigheid en ongeoorlofde winzucht, die hier zal
uitgeoefend zyn , alzo dit niet uit de duidelyke woorden der
gefchiedenis , maar wel uit de omllandigheden, is op te maken. Eindeiyk, zonder dat men hier iets won,ierdaad;gs
behoeft te flellen (*), kan men zeer wel begrypen, hoe 7efs dit alleen heeft kunnen verrichten. Het gezag der Profeelen was eerwaardig onder het Jodendom, zy waren het,
die recht hadden, om de misbruiken in den Godsdienst te
herflellen, of te doen herlellen. - Hier was een openbaar
misbruik, het welk den Godvruchtigen reeds lang zal geërgerd hebben, thans komt se/us, en eerwaardig in zyn
gelaat, krachtig in zyne redenen, dryft Fly die lieden, die
hier hunne plaats niet moesten hebben , en zich des wel bewust waren, uit den Tempel, alles bevestigende met de
aanhaaling der Godfpraaken. Hier behoeft men aan
geen recht der Zeloten te denken, veel minder blykt het,
uit het echt gelchiedverhaal, dat hier iets ftrengs, dat
hier eenige verkeerde drift in , efeas heeft plaats gehad. Hy
han„ (t) HIItRONYMUS

Comment. in Matth. XXI. Op. T. IX. p.

Si. houd dit bedryf voor het grootte van JP^UUs wonderwerken, gelyk ook oaicnNes by LAMP6 aangehaald, Comm. ad
°joh. 1. c. vergelyk SALDENUS Otia Tlzeologka lïb. II'. Exereit.
I. doch dewy! de Schrift hier van niets gewaagt, en men de
geheele gebeurtenis zonder een wonderwerk zeer wel begry-

pen kan, is 'er geen grond voor deeze llelling."
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handelt bedaard, maar ernftig en deftig. En wat
men 'er meer byvoegt, zyn eigen vonden, in een hart gefined, dat tegen ,^efus en den Godsdienst vooringenomen
is. Maar ook dit zal een blyk zyn , dat Je/us op het
aardsch Koningryk doelde, dat by de Farizeën zo hard heeft
aangefproken. „ In het begin gaf fly den Schriftgeleerden
en Farizeën wel goede woorden, en zocht hen met eeni„ gen fchyn van zyn llfesfaasfcIi p te overtuigen; maar als
„ dit niet hielp, begon Hy hen te fchelden , en by het
„ Volk in kleinachting te brengen, waarmede Hy niets min„ der bedoelde, dan het Volk tegen de Overheid op te hit„ zen, de Overheid te doen afzetten, en zich de regiering
„ aan te matigen (*)." Ongegronde beíchuldiging zeker! Waar leest men, dat. ,7e/us eerst gezocht heeft niet
zate woorden , de Farizeën tot zyne party over te haalen ?
.7ohacnnles de Dooper had hen reeds naar het leven afgebeeld,
als by hen Jlrlderenkroost noemde ( j ). En waren dan die
Schriftgeleerden en Farizeën, welken Je/us hunne geveinsdheid en huichelaary onder het oog bragt, de Overheid
der Joden? En indien zy het al- waren, zou dan je/us niet
regtftreeks tegen zyn oogmerk gehandeld hebben, dat By
deezen zich tot vyanden maakte? Wy weeten immers, dat
zy zeer ongaarn zich aan de Romeinen onderwierpen , en.
derzelver juk droegen. Hoe yverig zouden zy geweest zyn,
om se/us toe te vallen, en te onderfteunen, by aldien I Ty
een waereldsch Ryk had willen oprichten, en een oproer
aanvangen tegen de Romeinen? Maar als By hun leerde,
dat de waare hryheid daarin beftond , dat men van zondigen
afliet, en dat Hy daartoe ook gekomen was, om hen van de
Zonden te verlosten, en dus waarlyk vry te maaken, Joh.
VIII. g4. dan zyn zy hevig op IIem gebeeten, en zoeken zynen dood."
- -

,

-

„ (.) IVom zweck 7efu 1. c. Horns enz. Blad -,. gil. Cnrsus
vond deeze hardheid van Jefus woorden reeds onbetaamlyk
voor Hem, ORIGRNFS contra CCL SUmi. Lib. H. pag. 70I. Hy
was echter te ver(,andf'g, om daar uit te hefluiten, dat Jefus
het op het Koningryk had toegelegd."
„ () Mrnth. II1 7. Onze Vertaaling heeft Adderen- gebroedfels, liever Adderen kroost, want de Adders naaren levende
jongen, en broeden geene eieren uit. Zie j. v. LIER Verte.
over de Drentfche flea ger en adders. Bladz. 92."
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Leerredenen van J. VAN LOO, Predikant te Ootmarfum.
Eerjle Deel. Te Utrecht, bij A. van Paddeuburg. Behalven de Voorraden, 407 bladz. in gr. o5lavo.
neoordeelkundige ontvouwing vit het te behandelen
Eonderwerp,
ene klare en nadruklyke voortleliing van

het leerzame, en een ernilige aendrang van het betracht
verenigen zich by uithek in deze Leerredenen; die in-lyke,
ene manjyke tael, met ene treffende deftigheid, zonder
ene gekunfrelde well'prekendheid, door den Lerwaerden
van Loo opgelleld zyn. De volgende onderwerpen worden hier in behandeld. Het fchadelyk bedrog der Zonde,
Spr, XI. 181. Simeon in den Tempel, Luc. 1I. 26 •- 3s.
,jezus het voorbeeld van den Christen , i Pet. 1I. 2I. De
Christelyke zagtmoedigheid naar liet voorbeeld van yeztis,
Matth. XI. 29b. Geeft de gejchiedenis van den bekeerden
kwaaddoener grond, om zyne bekecring uit te flellen tot een
/lerjbedde? Luc. XXIII. 39 --43. De opgewekte jongeling
vain1jrain, Luc. VII. Ii--- IS. De grootti goedertierenheid
van God omtrent de menfchen , Ps. CXXXVI. ia. Gods ga
barmhartigheid omtrent de Zondaars, Ps. CXIX.-deloz
i56a. De heerlykheid van Gods liefde omtrsni zyne Kinderen, i joh. I1L 3a. Gods heerlykheid in de Sneeuw, Ps.
CXLVII. i6a. Tot een ftael van 's Mans wyze van voor
uit zyne Leerreden over 't misbruik, dat-f'eln,di
velen van 't voor-beeld van den bekeerden Moordenaer
maken, zyne vergelyking, tusfchen dien begenadigden
misdadiger, en €ie ilervenden, die hun leven hebben doorgedroomd, in het voeden van het rampzalig wanbegrip,
dat het altoos tyds genoeg is, om zig te bekeeren.
Zyn Eerwaerde. het Guangelisch getchiedverhael, betref
voorgevallene zo met den enen als anderen-fendht
moordenaer, en 't gefprek van Jezus ter dier gelegenheid,
in een dnidlyk en aendoenlyk licht geplaatst hebbende,
gaet daerop over, om te toonen , dat, integenover(lelling
van 't misbruik, 't welk zo dikwils van deze gefchiedenis
gemaakt word, alles in dezelve juist gefchikt is, om een
ieder van het dwaes uitftellen der Bekeering af te raden;
oen welk voordel by dan wyders ene gemoedlyke toepashug hecht, die ene erndige waerfchouwing tegen allen
uitdel van Bekeering, en aenmoediging ter ware boetvaerzy, die genegen zyn, om deze
digheid, behelst.
geschiedenis te misbruiken , befchouwen den zogenaemden
be•
13b4
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bekeerden Moordenaer gemeenlyk als een overgegeven guit
tot op het oogenblik toe, waerin by uitriep, Heere, gedenk aan my. Dan de Eerwaerde van Loo doet zeer duidelyk zien, dat men tot deze vooronder) elling geen genoegzamen grond heeft, en dat het geheele beloop der
gel'chiedenisfe, in die tydsomllandigheden, ons veeleer
doet denken , op een mensch , „ wiens bekeering , al ee„ eigen tijd vooraf begonnen, alleen voltooid is gewor„ den op het kruis: wiens bedrijf in dezen toont, dat
„ hij, reeds in de gevangenis, van de duisternis tot het
„ licht, en van de magt des Satans tot God was overgebragt geworden." Indien men al de hoogere waerfchynlykheid van dit laetfte denkbeeld niet wilde erkennen, men kan althans de mogelykheid niet lochenen: en
dit zo zynde vervalt het wraekbare fteunzel , dat men
'er in waende te vinden. Hiermede verbind zyn Eerwaerde, om dit misbruik te krachtiger tegen te gaen, de opgemelde vergelvking, en vervolgt aldus.
„ Onaangezieu alles, wat voor het tegendeel pleit,
blijft de groote menigte verkleefd aan het verjaard, het
oud vooroordeel, aangaande dezen Man. Wel aan dan,
het zij eens zo -- ik vooronderftel het voor een oogenblik met u --- het zij zo, dat hij eerst op het kruis is
bekeerd geworden -- dan nog M. G. H. (6 ' denkt dat
ik nu onwijs worde, om u van uwe gevaarlijke dwaasheid te genezen) dan nog is dit voorbeeld niet gefchikt
om dien zinnelozen waan te koesteren, die reeds duizenden bedrogen heeft; nog misfchien treurig misfchien! duizenden bedriegen zal; en die het oogmerk van de geheele prediking der zaligmakende Genade
Gods tot dus ver aan uw hart vernietigd heeft. Indien
gij oogen hebt Ni. H. gebruikt ze dan, en ziet. 'Er is
geen waarheid in de. waereld, indien dit geen waarheid
is, dat deze vooronderftelling zelfs u geen regt geeft,
om eene bekeering op het fterfbed te wagten; dat zij aan
uwe hoop van, na een zondig leven te hebben gevoerd,
zalig te zullen Herven, geene gronden geeft. Komt
geeft mij, bid ik ti, tiwe onbevooroordeelde aandagt , terwijl ik met [weinige hoofdtrekken eene vergelijking zal maken, tusfchen dezen hegenadi;den misdadiger, en de fier
hun leven hebben doorgedroomd, in het voe--vend,i
den van het rampzalig wanbegrip, dat het altoos tijds genoeg is, om zig te hekeeren.
„ De Misdadiger wist met ougetwijfelde zekerheid, dat
hij
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bij flerven moest, dat 'er geen hoop van ontkoming was.
Welk een kragtige drangreden voor hem , om op zijn toekomftig lot te denken; om van de weinige oogenblikken,
welke hem nog overig waren , gebruik te maken.
Maar onze kranken! fommigen weten dit niet met
zekerheid, anderen kunnen dit opmaken uit den
aart hunner ziekte, maar zij doen dit niet zij paai en zigzelf met de hoop van her(Iel -- zij worden hierin
getterkt door anderen zij verwijderen alle voor(tellingen, vermoedingen van het tegendeel van zig zij
vleien zig met een harfenfchimmige hoop — ach! bij zulke krankbedden valt het voor een mensch, die weet wat
fterven is, moeielijk zijne traanen te bedwingen — zij
vleien zig dikwils nog, fchoon de levenskragten reeds zijn
weggekwijnd, de adem korter gaat, de pols zig optrekt,
het gezigt begint te breken, en alles aankondigt, dat de
dood in aantogt is, om deif nedervellenden flag te geven.
Daar ulaan wij dan, Predikers van 't Euangelie,
maar waartoe? kunnen wij bij menfchen , die zig zoo
vleien, iets uitrigten, net alle onze voorhellingen van
Gods 1 egtvaardigheid en Heiligheid, met alle onze bedreigingen, met alle onze opwekkingen tot fchuldbekentenis
en geloof, met alle onze toeroepingen van haast u! haast
u! eer het te laat is, om uwe ziel te behouden? kunnen
wij met dezelve in het hart dringen , daar het groot ge
dat aan dezelve kragt kan geven, ontbreekt.
-wigt,
„ De bekeerde Misdadiger had kennis van verfcheiden
noodzakelijke waarheden van den Godsdienst, en hij
wend zijne korte levensoogenblikken aan , om met deze
kennis zijn voordeel te doen. Maar onze kranken !
- De deerniswaardig(le onkunde, veroorzaakt door
het fchandelijk verzuim van de gelegenheden ter onderwijzing, of valfche, dikwijls -tl!erfchadelijktte 'begrippen beheerfchen hen, en maken hunne bekeering tienvouwig
moeielijker, als zij uit naaren aart is. Of is het ziekbed
de beste plaats, om onderrigt in de waarheden van het
Euangelie te ontfangen ? Is men dan gefchikt om voor
af te leggen? Zal dan de waarheid minder te--ordeln
genifand van het verduisterd verfland, en het verwilderd
hart, ondervinden, dan in gezonde dagen? Maar
laaten de zieken kundig, wel onderwezen, zijn. Maakt
ieeze omflandigheid het waarfchijnlijker, dat zij het hart
zullen openen voor de waarheid. Dwaasheid! T. Zij
hebben ze duizendmaal gehoord, en liet hart is verhard
l3 b g
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gebleven, en zullen zij ze nu , met een lusteloze, ver
ziel, met een hart, dat woest en ledig is van al--zwakte
len opregten ernst naar bekeering, en waarin de natuurlijke afkeerigheid, door ligtzinnige, talloze verwerpingen
der waarheid, op eene onuitdrukbare wijze vermeerderd
is geworden, -- zullen zij ze nu hooren, — zullen
zij nu raakbaar zijn sloor de beminnelijke en kragtige drang
geloof en deugd? Hoe weinig kent hij den-rednto
mensch, (lie zig dit wijs maakt!
De bekeerde Misdadiger had vrijheid van geest, om,
in het midden zijner Rekende fmarten, aan de belangen
van zijnen onftertelijken geest te denken. Maar hebben dit alle kranken? Kan iemand onzer zig dit onfchatbaar voorregt beloven? Kunnen wij over den aart der
ziekte, die ons in het graf zal (lepen, willekeurige bei}ellingen maken? -- Eene koude trilling bevangt mij
T., als ik mij in de verbeelding plaatfe bij die tlerfbedden, waarop ik ongelukkigen zag zieltogen, gefchokt door
fluiptrekkingen, beroerd door bedwelmingen, verhit door
ijlhoofdigmakende koortfen, of neergedompeld in gevoel
afgemarteld, door langdurige-losheid,tbzwjkng
benauwende ziekten, en in onmogelijkheid gebragt, om
op eene bedaarde redelijke wijze met hun verfland te
werken — ach ! zij waren op liet punt van fterven , en
wisten het niet, en konden 'er niet aan denken — zij lagen daar hijgen;ie, gierende , uitgeput, worllclende met
ftervende kragten tegen den aannaderenden (lood , bedekt
roet het koude doo,dzweet, en zij konden niet aan Hem
denken, die hen zo zou roepen voor zijnen rigterlloel!
----- welk een gezigt ! ! ! Kan slit uw geval niet zijn? Wie
verzekert u van liet tegendeel? ---- Eu indien het zo
ware, wat wordt 'er van u, Zondaar? God! wat wordt
'er van hein , die U te vergeefs laat roepen, nodigen en
bidden ? ?
„ De bekeerde Misdadiger tlierf in zonderlinge omflancli:;heden, in een tijdsgewrigt, dat eenig was , en eenig
blijven zal. Hij hing naast het kruis van het vleeschgeworden Woord, aan wiens wenk het heelal hangt, en hij
zag de natuur án beweging om dit lterfnur te verheerlijken. Zal dit Beziet, nog ver(Ierkt door alles, wat de
flervende Jefns fpr k en deed, niet l.ragti ; op zijn hart
hebben gewerkt? Niemand onzer kan zo iets verwasten,
en evenwel troosten 'er zig veelera mede. Het is zo T;
God, die oneindig is in Barmhartigheid, kan uwe laatfle
kranky
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krankheid zo inrigten , met zulke buitengewoone treffende
omltanili heden vo „rzien, dewelke uit haren aart : efchikt
zijn, om uwe opf.ierkfaaniheid op uw toekoinflig lot te
bepalen, en u te bewegen tot het untvlugreu van den
dreigenden toorn owes liters. Hij kan dit doen T.
maar zal IIij dit doen? Nu ik vooronder
dit, maar ziet nail aan den booswigt, die aan de an--ftcl
dere zijde van feft.s hangt, wat zulke onlftandiglicden
uitwerken op een hart, dat, met langgekoesterde boosheid doortrokken, vastgeworteld in de ongeregtigheid is
ziet hem fterveu in zijne godloosheid, en leert, wat
het natuurlijk einde van een mensch is, die, onaangezien de Item van God, van Jefus, van zijn geweten, zig
door zijne blinde driften heeft laten heen voeren tot het
verfmaden van de lesfee der waarheid en der deugd —
treedt toe, Zondaars ! ziet den verharden Moordenaar fterven; en beeft! beeft voor de gevolgen uwer dwaasheid! — beeft voor de uitwerkíèlen van Bene niet drift
gekoesterde zonde! beeft voor de onmenfchclijke
gevoelloosheid, die onvermijdelijk volgen moet, op het
aanhoudend onderdrukken van zijn geweten • en die ook
dan, wanneer de Vader der Barmhartigheid in uwe laatlte
oogenblikken, door Bene vereeniging van plegtige omftandigheden , uwe ziel wilde rukken als een brandhout uit het
vuur, derzelver laagt verflompen zoude ! !”

liet noodzaakelyke doch welgeregelde gebru ik der Rede in 't
Eiuk van den geopenbaarden Godsdierasl, doorn. coNttAOt,
Hoogl. 'in de H. Godgei. in de beroemde Iylooge Schoole,
te Franeker. Uit het Lazyn vertaalt. Tweede Uit ave.
Te Rotterdam, by H. Maronier. In quarto 68 bladti.
2demael de onderfchei.'en denkwyzen over het gebruik
der Rede, in 't duik van don geopenbaerden Godsdienst, in deze dagen weder enigzins verlevendigd worden, is 't niet ongepast, slat men den onderzoekgragen
Lezer op nieuw de Rcdenvoerin:, van den Hoogleeraer
Conradi, over dit onderwerp, voor meer dan 30 jaren
reeds vertaeld uitgegeven , aenbiede. 't Lot van foortgelyke Schriften is veelal, dat ze, hoe gretig ook by de
eerlte afgifte gelezen, eerlang in raketten weggeleid en
genoegzaeni der vergetelheid overgegeven worden. lnttusfchen zvn 'er dikwerf nog al onder, die een beter lot
ver-
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verdienen, en wel waerdig zyn, dat ze der vergetelheid
onttrokken worden; en onder dezulken mag men ook deze Redenvoering met het hoog(le regt plaetzen; des derzelver lezing aen alle de zodanigen , die begerig zyn om
dit gewigtige Stuk te onderzoeken, wel aengeprezen moge
worden.
Zyn Hoogeerwaerde behandelt, in de cerfte plaetze,
dit onderwerp in 't algemeen; ontvouwt deszelfs aert,
doet ons de uiterften , waer toe men dikwerf overgetlagen is , opmerken; en toont ontegenzeglyk , dat het gebruik der Rede, in 't ftuk van den geopcnbaerden Godsdienst, niet dan onbezonnen, en tot nadeel van den
Godsdienst, gewraekt kan worden, des het in tegendeel
rcgt ernftig te handhaven zy. Na dit algemene gaet
by over tot een meer byzonder betoog van de drie vol
Dat, men zonder het gebruik-gendVorftl.()„
der Reden, en den byttand van het natuurlyke Licht,
„ geene genoegzaatne vaste overtuiging van de Goddely„ ke Openbaaringe , welke de Christenen eerbiedigen ,
„ hebben kan. (2. Dat, zonder het gebruik der Reden,
„ de wanre en echte zin der Goddelyke Openhaaringe
„ nimmer van ons verftaan, noch van de valfiche en on„ echte kan onderfcheidleu worden. ( 3.) Dat liet gebruik
der gezonde - Reden noodzaakelyk is om het gewicht
„ der geopenbaarde Waarheden zelve te kennen en te beproeven." Om dit laetfte Voorfcel te overtuigelyker te
behandelen, zo vestigt by de aendacht afzonderlyk., op
de Geboden, die men te betrachten, de Leerftukken, die
men te gelooven, en eindelyk de Beloften, die men te
hoopen heeft. llicraen hecht de lledenaer voorts
ene aenmoediging van 't gebruik der Reden; met ene ne
tegen alle waenwysheid en on--vensgadwrfchoui
bedagtzaemheid ; ons tevens aenradende het afleggen van
a!le vmoroordeelen in 't onderzoeken der Godsdienftige
Weerheden ; en dat onderzoek te doen, met een oprecht
Godvruchtig gemoed , onder de ernstigfte gebeden tot dein
Allerhoogften, om zynen zegen over onze poogingen.
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Het gebrekkige der Rede, vooral in den Godsdienst, svysgeerig voorgefleld, door Pin,oxENUS , onder geen Gezindheid
behoorende: aan den Eerwaarden Heere PA[Lvs VAN
HEMERT. Te Amflerdam, by M. de Bruin, 1785. In
gr. ocáavo. 24 bladti.
an dit Stukje kunnen wy den Lezer niet veel leerVzaems
belnoven. Het heet een wysgeerig voortel,
hebben 'er niets van den wysgeerigen leertrant

maer wy
in gevonden. Philoxenus heeft, zo wy anders het gevoelen van den Heer van Hemert wel verllaen, den aert van
't gefchil niet wel gevat: by verwart het redelek vermogen, en ' t misbruik , of liever liet verwaerloozen van 't
zelve, onder een. Naer zyne bevatting is de 1?; ede niet
t'ertemael bedorven, maer gebrekkig, ziek, en wel in zo
verre, dat zy zeer wel blind en verduisterd in Goddelyke
zaken genoemd mag worden. Dan, ter flavinge dezer itelliuge, hebben we geen Wysgeerig bewys in dit Gefchrift
aengetroifen. Edoch, wat zullen wy zeggen? Indien des
Schryvers helling gegrond zy, en deze ziekte der Rede ,
gelyk by beweert, hare trappen hebbe, dan is inogelyk
onze Rede te ziek om de kracht van zyn bewystrant te
vatten; of de zyne te ziek om het Pluk naer den eisch
te voldingen. En hoe zal de zieke Rede daeromtrent iets
befisien! Elk zy hier derhalve voor zich zelven
omzichtig op zyne hoede : want als de blinde den blinden
leid , loopen zy beiden groot gevaer van in de gracht te
vallen.
Geneeskundige Eleciriciteit, door w. VAN EARtvEvEt.D. Lid
van het Provincia'd Genootfchap te Utrecht, der Maat
Landbouw, en Apotheker te flníflerrlam.-fehapyvnd
Te Amflerdenn, by J. B. Elwe en D. M. Langeveld._ Bahalven het Voorwerk en Bladiv. 387 bl. i:i gr. 8vo.
n dit Boekdeel, deelt ons de Heer
een
I aantal
Waarneemingern mede, omtrent de werking der
BARNEVELD

Eletriciteit op het Menfchelyke Ligchaam, die voor den
Geneesheer en Natuuronderzoeker, heide, van zeer veel aan belang zyn.
Wy zullen dan onzen Leezer met
de onderwerpen daerin voorkoomende wat nader bekend
maa-
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maaleen, eu den zaaklyken Inhoud daarvan kortelyk me-

dedeelen.
Het Boek zelve is in Twee Dee/en gefplitst, waarvan
het eeríle wererom in de volgende Hooj?lJlukken. In liet
Eerfle Hoofdftuk geeft cie Schryver Bene verklaaring van
den noodigen Toedel om Geneeskundig te Elec`trifceren.
liet tweede Hoofd luk bevat een onderwys , om eene Eleíhrizeermachine, en den noodigen "Toellel, tot Genees
Proeven, wel te gebruiken. In liet Derde Hoofd--kundige
uk befchouwt de Heer v. Bacrneveld de uitwerking der
Ele&riciteit op het dierlyke Lichaam. Schoon dit
lluk zeer moeielyk is, om te verklaaren, zo gelooven wy
tog, dat men , hoewel op een bepaalden affland , met
meerder zekerheid daarover kan oordeelen, dan over de
werking der meeste Geneesmiddelen. Ten tnintle de meer
gevorderde kennis omtrent de werking van het Principir,m
vitale, en deszelfs analogie met de werking der Eietlrike vloeitlof, hebben aan dit onderwerp veel licht bygezet.
Dog wy wyzen onzen Leezer omtrent dit íluk tot
de Verhandeling van onzen Schryver, die zeer veel leezenswaardig daarover bygebragt heeft. — (mtrent
de wyze op welke de Eleclriciteit naa den verfchillenden
aart der ziekte, en den toehand des Lyders, deelt de
Seibryver zeer nuttige Voorfchriften stede. — Gaarne, zegt
by, had ik deeze voorfchriften willen bekrachtigen , met
het .gezag van groote Mannen, die lang voor my gezlectrifeerd' hebben. Dan ik heb even min daarvan kunnen ontdekken, als dat ik getracht heb te vinden, hee en op
welke eene wvyze zy hunne Lyders, die geneezen werden , eledrifeerden. — Onze Schryver fchynt dan roet liet
voortreflyk Werk van den Fleer cnvnr,r o, no met dat
van Mr. NAIRNE, over de Geaieeskundige Eleciriciteit, bekend geweest te zyn.
In liet Tweede Deel komen de Proeven en Waerneeminge zelve voor, die de Schryver zeer naauwkeurig en omftandig mededeelt. Daar het Geneeskundig nut der
Eleáriciteit, alleen , door Proeven en Waerneemingen moet
beflist worden, en deeze meer afdoen dan alle vruchtlooze
redeneerin en, over de lilac/us ogendi; zo ooideelen wy
dit Tweede Deel ook als het gewigtigfte, waardoor de
Schryver de Geneeskunuige Eleftriciteit verrykt heeft.
De opregtheid, waarmede de uitílaa der Proeve word
medegedeeld, verdient den billykften lof. - – Van de
zes-en veertig, welke de Heer v. Barneveld geëlc&ifeerd heeft,
zyta
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zyn 'er twintig volkomen, en elf gedeeltelyk, geneezen, tien
hebben niet kunnen geneezen worden, en de overige vyf

zyn weggebleeven.
Wy, voor ons, hebben dit Boek niet veel genoegen ge
dat de Schryeer, wiens werkzaamen-lezn,hop
aart ons bekend is, dit onderwerp verder zal voortzetten,
en zyne nadere Waarneemingen daaromtrent opgeeven.
— Een enkele Proefneeming zullen wy, onzen Leezeren,
uit dit werk nog mededeelen.
„ HARMINA GoBB , een jonge Dochter van omtrent
so jaaren , kreeg, v or 5 a 6 jaaren, in den Winter, een
lammen Arm, die zig van de helft des Opperarms tot aan
de uiteindens der Vingeren uitf'rekte, en welker lamheid
door cie Vorst veroorzaakt was; de verlande deelen waren niet alleen beweegeloos, maar ook tevens gevoelloos,
zo dat haar :arm, om zo te fpreeken, levendig dood was;
levendig wegens de circulatie van het bloed, alzo de pols
als in den anderen arm floeg, en de natuur-flagdervn
warmte geëvenredigd was aan de andere; dood -lyke ,
om dat zy zig kou branden zonder gevoel, en nogthans
een brandblaar ten voor(chyn kwam, en op zyn tyd weder genas; alsmede , om_ dat zy zig kon fnyden dat het
bloed volgde, terwyl zy niets gevoelde: ik kneep en drukte haar aan dien arm en vingeren, flak haar op verlcheidene plaatzen met een fpeld, zo dat het bloed uit het
vleesch kwam, zonder dat zy oenige pyn of prik gewaar
werd.
„ Dit, gevoegd by een vyfjaarigen tyd, dat zy reeds
in dien ttaat was geweest, deedt nov vreezen voor haare
herhelling: ik durfde zo v-el van de ^electriciteit niet hoopen ; maar de uitkomst ging myne veriv achting te boven ,
tot myne en Naare rechtmaatige hlydfchnp.
„ ik vooronderftelde dat Naare. geneezing, zo zy die door
de ele&iciteit verkreeg, langzaam zoude gaan, en dat wy
met geen kleine hoeveelheid electrikc ftof toeiedieren, kon
daarom nail ik terstond een flesch van 2q.-denb(ta;
duim bekleed gigs, om haar felhokken toeiedienen, frellen,
de den eleétromeier - duines ati and van dein eerhen conductor der eledtrifeer-machine: het was op den 4. Auguft. t78ó 9
dat ik dit , voor 't eerst, met too icïhokken beton; op den
zelfden dag nog eens, en voords op de volgen^`e sagen,
tweemaal , te weeten , 's morgens en 's avonds herhialende, in dier voegen, en met dien voorfpoed . als frats zal
blyken : ik (lelde de vier eerftte nagen den electrometer een
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derde duins, en de twee volgenden twee derde duims,
van den eerhen conductor van het werktuig; vermeerderende dagelyks de fciiokken , zo dat ik door doezen arm ,
ten einde van den zesden dag, zynde de twaalfde electrifeering, reeds tusfchen de 300 á 400 fchokken liet doorgaan; flellende een koperen knop, die ik, geïfoleerd door
een glazen pyp, vasthield, en met ééne der beide zyden
van de flesch vereenigd had, op de vinseren, en een anderen foortgelyken aan den opperarm, ter plaatze daar de
lammigheid en gevoelloosheid begon, fomtyds de geïfoleerde knoppen verwisfelende, om daardoor den firoom
van den electriken fchok te veranderen.
„ Wanneer ik binnen den omtrek der verlamminge
bleef, gevoelde zy even min van de fchokken, als een metaaie conductor daarvan gevoelt, wanneer de fchok 'er
doorgeleid wordt; maar zo dra ik iets hooger kwam,
gevoelde zy het duidelyk, doch niet verder dan zig
het leven in den arm uitftrekte: nieuwsgierig om
te beproeven, hoe ver de zenuwen gevoelloos zou
kunnen worden, ten opzichte van de elec`friciteit,-den
of liever, hoe veel eledriciteit'er noodig ware, om in een
verlamd gevoelloos lichaam leven te bel Buren, fchokte ik
dat gevoellooze deel met een flesch van 45 duim bekleed
glas, en één duim affrands van den eletrometer, dan zy
gevoelde niets: ik klom langzaam op , met herhaaling van
fchokken , tot een flesch van 150 duineen bekleed glas, eer
zy iets gevoelde : dit gevoel was zeer diep in den arm gelegen, en ik geloof liever, dat het zig alleenlyk, in een nog
niet volftrekt gevoelloos zenuwtje ontdekte, dan dat ik
zonde durven vooronderftellen , dat wy, in de toen nog leveulooze zenuwen , eenig gevoel bragten : indien iemand
dit zonde willen tegenfpreeken, zoude ik vraagen; waarom
gevoelde zy het alleen in de diepte, en niet in de uitwendigere deden, waardoor de eleétrike fchok hoofdzaakelyk
doorging? want dit is zeker, dat de elec`trike ftof altoos den
korttien weg neemt, naar de plaats zvner beftentming, dat
is, de plaats des evenwigts; derhalven zal de ftof meer
door de oppervlakkige, dan door de inwendige deden van
het lichaam, dat tot een geleider gebruikt wordt, heen
gaan, om de electrike ftof van , den binnen- naar den buiten
-kantderflsch
te brengen.
„ Dat nu de fchok ook in de diepte gevoeld werd, hangt
af van de grootte der flesch, die, meer ftofs bevattende,
altoos van den geleider meer plaats inneemt, en derhalven ,
nu
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nu dieper gaande dan alle dc voorige fchokken , die diep
liggende en nog levende zenuwen kon tretlèn , en darom , hoewel weinig, nogthans gevoeld werd: een flesclt
van 2o6 duimen bekleed glas, bragt het zelidie gevoel
voord: zy kreeg niet, getyk meesttyds andere lyders,
ronde of bonte vlekken, op de artr.en of handen, van de
fchokken : liet weinige of e t dat zy tot nog toe van de
elec riciteit had, fchoon flerk geappliceerd, bragt ons niet
te rug van onze onderneeming, aangezien zy moeds, en
ik gedulds genoeg bezag , om liet werk voordtezetten.
IL vermeerderde het getal der fchokken, tot i000
daags, en nam een flesch van 36 duimen bekleed eias,
Rellende den eleétrometer één duim van den conduecor:
toen ik haar nu in 't geheel agttien maal 'geëledrifeerd
had, begon zy in haar' opoerartn , iets laager dan de gewoonlyke afscheiding, tus(kfhen het leven'ige en doode,
gevoeliger te worden, zo wel van hoven op den arm,.
als aan den binnenkant, het welk zig van dag tut dag,
van boven af, langzaam naar beneden uitllrekte, en door
my onderzocht werd, wet het prikken van een fpeld,
die ik op een' affland van een lyn van een duim, in
het vleesch kon ftceken, of zy liet alsdan niet gevoelde,
na dat die honger of laagvr door my geloken werd.
„ Te gelyk dat het gevoel in de zenuwtjes van de
huid wederkeerde, begonnen ook de dieper gelegene zenuwen te herleeven, en zy gevoelde nu altoos den fchok,
zo verre liet leven wedergekeerd was, het welk , na de
veertigfile eleélrifeering , volkomen gebeurde: fl:erk begat
haar gantfche arm , nu onder de elthrifeeriiig te zweeten,
en die fomtyds zo nat werd als of by uit liet water gehaald was , zo dat de droppelen van haare hand en vingeren afdroopen; waaroni ik haar ried, een mode baaije
handfchoen te vervaardigen, en die aantetrekken, als zy
uit myn huis ging, oio te beletten dat deeze uitwaafeming
niet verhinderd, tiaar integendeel bevorderd werd; te
meer, om dat zy any gezegd had, dat deeze ongef}elde
arm, altoos , zeer vatbaar en aandoenlyk voor de koude
geweest was.
„ De pink en de duim waren de eerflen die levendig
werden, en zig langzaam konden heo eegen; voord' de
volgende vingeren, doch de middenfle vinger het laatst,
het zy dat ik die minder elearifeerde, of dat 'er andere
redenen voor waren : een plaits zo groot als een docaton,
boven op de hand bv den pols, tcrwyl zy lam was, geVII. DEEL. ALG. LhTT. No. 9.
Cc
branti
„
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brand en weder geneezen zynde, keerde het laatst van alle deelgin tot het ,gevoel weder.
„ 'Fut dus verre gevorderd , was zy nog niet in (laat
om iets te verrichten, en liet fcheen , dat ik, met op deeze wyze voordtevaaren , ook niets meer vorderde: ik nam
derhalven ceti groote leidfche flesch, houdende io2 (luimen bekleed glas, (ielde den electrometer een halve duim
van den eerílen conductor des electriken werktuigs , en
gaf haar 's morgens en 's avonds, telkens ioo Z too fchokken; dit was van dit gewenscht gevolg, dat zy, na ver
a 6 dagen , iets met haare vingeren kon aan -lopvan5
meer gevoel, als ook beweeging, in hand,-vaten,ry
arm en vingeren kr.eg.
„ Dit deed my bLílniten, om de electriciteit nog meer
te vert erken; ik flgilde den electrometer nu voortaan &n
duim van den eerhen conductor , met dezelfde flesch , en
na eenige dagen nati ik een flesch aan, van i36 vierkan
duimen bekleed glas, door welk een en ander ik zeer-te
aanmerkelyke vordering befpeurde, en zy in (laat gefield
werd om reeds het een en ander te kunnen verrichten:
by voorbeeld, een kopje met vocht overtegieten en aan
den mond te brengen; een anderen den hoed van het
hoofd te neemen; voords de muts en boezelaarsband vasttebinden : dan door deeze zwaare fchokken werd zy zeer
vreesachtig, om zig te laaten electrifeeren, gemerkt door
het wederkomen van het gevoel , die harde behandeling, haar dagelyks meer pyns veroorzaakte ; daarby
kwam nog* eer, kleine opening, zekerlyk ontflaan door een
blaar, die aan den binnenkant des arms, op de Biceps,
door de electriciteit veroorzaakt, en voords doorgebroken,
van wegen de fchuuring van het linnengoed, aanmerkelvk
grooter geworden was, en vervolgende met een digestief
verbonden werd: waardoor ik op deeze plaats den geïfoleerden knop niet meer dorst plaatfen; en alzo ik op andere plaatfen, door die hevige fchokken, meer blaartjes gewaar werd, keerde ik weder tot zachtere behandeling,
heemende een flesch van 4o duimen bekleed glas, en drie
vierde duims afllands des electrometers; telkens als ik
haar electrifeer,le 700 a Boo fchokken, en dus fomtvds
i600 op én dag geevende, voegende daarby, een linimenturn, uit un ;. neruin. ol.• caj'apoet. en fpir. fl. ar•nmo2uac, met ivy=a /leert-zout bereid , om zachtjes mede te fineeren, ten einde daardoor de geneezing meerder te bevorderen.
Naar
i

„
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„ Naar maate zy nu meer her(lelde, begon zy ook mier
te verrichten , en de huishouding waarteneemen , waarom
ik haar vo irds maar ééns daags electrifeerde, tot dat ik
haar, op den 29 September, en dus in ruim zeven wee
ken, byita too maal geëlectrifeerd had; zo hevig en aanhoudend, als ik durf vermoeden dat ooit iemand de electriciteit is toegediend: zy vertrok van den Heere v.. D.
13...., op wiens verzoek ik dit ondernam, kort daarna,
naar haare geboorteplaats .11melo, daar zy nu voortaan
haar vaders huishouden waarnam, vlas fpon, en van vee
niet verwondering ontmoet werd: ik liet haar een li-len
medeneemen, en ried haar, om met de minite-rimcntu
koude in den vaderenden winter, van haar mode baaije
handfchoen gebruik te naaken ; en niet te werken in koud
water, ook, als het vroor, binncns huis te hlyven, en
zig, by die ongelegenheid, met het linimenturn te finee-

rea.
„ Zie daar een treffend voorbeeld van de veelvermogen•
de eigenfchappen des electriken vuurs : een treffend voorbeeld van geduld en kloekmoedigheid in myne patiente
twee noodwendige vereischtens , die ik , in myne lyders aan
als de middelyl:e oorzaak van her--trefnd,hcouw
flelling: want boe gem.iklvk ook een vaartuig op het water bewogen worse, fnelt hetzelve, niet zonder de middelyke hulp van wind of riemen , door de golven."

liatechi..mw der Heelkundige Ontleedkunde. Door F. A.
wEtz. M. D. Eerfle Stuk. Te Huurleen, by A. Loosjes
Pz. 1784, in gr. ivo, 151 bl.
et fchynt thans algemeen de mode te worden, om
H bona
alle Weetenkli ppen , zo wel die voor kleine
welke Voorwerpen

Kinderen gefchikt zyn , als ook die
voor meer geoefende verbanden zyn, in Kztechismi voor te

dranaen.
Wv Remmen gaarne toe, dat zodanige onderwyzingett
voor kleine Kinderen haare groote nuttigheid heeft.
Dog voor Menfchen, die zig reeds op eersen hbpaalden Tak
van Studie hebben toegelegd
voor Heelkundigen, voor
Proedkun.tigen, is zodanig een onderwvs niet alleen veet
te omfagtig, en verwekt niet alleen , in plaats van int..,
een tegenzin tegen de Studie; maar het komt ons zelf voor,,
dot foortgelyke Weetenfchappen niet vatbaar zyu voor Bene
Cc :.
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zodanige behandeling.
---- Het zy ondertusfchen verre
van ons , hieromtrent iemand te berispen : een yd,er handele in deezen na zy:,e bete overtuiging. De Katechi>mus,
welke wy thans voor ons hebben , is eene Vertaaling uit
het flongduitsch , die , onzes bedunkens , zonder nadeel voor
de Kunst , wel had kunnen achtergebleeven zyn.
Ten minsten wy hebben niets in denzeiven gevonden, dat
nier reeds door anderen herhaalde reizen gezegd is. Hierby komt nog dat dit werk als een Compendium voor
Leerlingen veel te wydloopig is. Ten min(len dit eerste
Stuk bevat niets anders dan de Been- en Spierbefchryving.
Onze Leezer mag ,uit de vergelyking van dit Stukje, met de Tabellen van Schaarfèhnaid, beflisfen ,of onze
oordeelvelling gegrond is , of niet.

Verhandelingen van liet Bataviaasch Genoot/clap der Konfun en TVeetenfcImppen. Tweede Deel. Te Rotterdam,
by R,. Arrenherg, en te ./lm/lerdanm, by J. Allart, 17él4.
Behalven liet Voorwerk, 593 bladz. in gr. octavo.
Deel bevestigt de gunftig e gedagten die wy
JJ itonstweede
van her Bataviaafche Genootfchap , op liet door-

bladeren van liet eerlie Deel, gevormd hebben (*). Hetzelve behelst tog , niet minder dan het voorige, een aan
Verhandelingen, over eene groote-talvnezswrdig
verfcheidenheid van onderwerpen.
By den aanvang ontmoeten we eene Verhandeling over
de Historiekennis, gefchikt om te toonen, wat men in 't
op ('rellen , zo der algemeene als eener byzondere Historie
hebhe gade te than, en waarop men, in de beoefening
der Gefchiedkunde, bovenal agt behoore te geeven; welk
alles byzonder hetrekkelyk gemaakt wordt tot de Ooster
Historie. Verder vervolgt men hier de befchryving-fche
van het Eiland Timor; met eene melding van eenige naby
gelegen Eilanden; waarby ook komt een herigt van het
Eiland Borneo. !)c voornaamf{e byzonderheden deezer
Gewesten, zo verre ze tot nog bekend zyn, worden hier
ontvouwd. En daaraan is ehegt eerre Lyst der geestlyke en waereldlyke Keizers van ,7apaln dienende tot een
vervolg op Ka/nmpfers be(chryving, waardour deeze Lyst
tot den tegenwoordiger tyd gebragt wordt; geevende Let
Ge.
(*) Zie Alg. Pad. Letteroef, IVde D. bl. 16a.
,
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Genootfchap te gelyk te kennen, dat liet hoopt gelegen
te zullen hebben om de afgebroken Historie van Ja--heid
pan, Chronykswyze, aan te vuilen. Een Treurgezang
over de Belemmeringen , niet een moedopwekkenden leezang aan liet Batavivasch Gtnootichap, begaat hier de volgende plaats; en verder levert men ons eene voortgaande
ontvouwing van den tegenwoordigen that des Landbouws
in ie Ommelanden van Batavia; by welke gelegenheid de
Arakbranderyen, en de Katjang-Tuinen byzonder nagegaan worden. Wyders, eerre Proeve over de verfchillende gedaante en koleur der Menfchen ; mitsgaders eerre befchryving van eene banke Negerin uit de Papoelche Eilanden; benevens die win den Groo*en 13orneooichen Or•ai?„ Outasag of den Oostindilchen 1'072g0, welke tlukken ver
aan de hand geeven.-fcheiynbzodr swegn
Ook wordt hier de in 't voorige Deel aangevangen 5yuan/die Historie agtervolgd ; en daarby gevoegd Bene
Proeve van liet Hoog Gemeen en Berg Javaansch, dienende , nevens an„!cre Proeven , in deeze en gcene Stukken
gcplaat^t, ter hevorderinge van de kennis der taalen in
deeze Gewesten. Voorts geeft meis ons een kort verhaal
van den ooríprong, voortgang en tegenwoordige getleltenis der Deeulche Zending op de kust Coromandel, met
nevensgaande aanmerkingen over dit onderwerp.
Verhandeling over de doodltralfie en het pyniren,
Eene Verhandeling
welk een en ander, volgens deezen Schrvver, flegts ten
uiterfie zeldzaam plaats behoorde te hebben.
Waarneemingen over het verbeteren van onze Hollandfche Zeekaarten, die, nevens andere reeds bygebragte opmerkingen over dit Stuk , haare nuttigheid kunnen hebben. —
Ecne Kedenvoering over de Inenting, gcfchikt om de Ingezetenen van Batavia tot derzelver gebruik aan te moediEen berigt raakende de (amber; eene begen .
fchryving van de Wouwouwen, en een berigt omtrent het
Katoen (pinnen en weeven; dienende deels ter ophelderinge der Natuurlyke Historie, en deels ter onderrigtinge
Eene Historifche opheldering van
in den Handel.
z Chron. XXII. 14. in welke de bedenking van den Heer
de Voltaire, (die Davids fchat op tien duizend millioenen
Hollanufche Guldens begroot,) dat men bezwaarlyk gelooven kunne, dat David zulk een fchat by een zou hebben
kunnen krygen, tegengegaan wordt. Onze Schryver merkt
deswegens aan, dat men, in de onzekerheid van 't opmaaken deezer berekeninge, zich op beter grond kan hon,
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den aan de berekening der zodanigen, die Davids fchat
bepaalen, op de (omme van twintig duizend vyf,ionderd
en achttien tonnen gouds, of ten hoog(ie genomen op
drie duizend millitenen; en be vest tevens, dat het, wanneer men de omllandighe :en van mien tyd behoorlyk gadetlaat, zo bezwaarlyk niet valle te gelooven, dat David
deezen

dus berekenden Schat

byeen

zou hebben kunnen

brengen. Hieraan volgen Benige l ydragen tot de Natuur
Historie, behelzende de befchryving van een gryzen-lyke
Otter, die om(lreeks Batavia gevonden wordt, den Junovogel van Malakka, den Kuikenaief van Java , den Doorn
Zie hier, uit-Ro.^IpalmendhsrgtiPoelpam.
hoofde van dc zelfs byzonderheid, het berigt, dat men
ons van den juno-vogel mededeelt.
„ Deeze fraai geteekende Vogel wierdt door den Heer
Gouverneur van Malakka, P1ETEt'. GERARDUS DP BRUYN,
die met zo veel goedheid als iever het doelwit van 't Bataviaasch Genootfchap behartigt, overgezonden, zynde dezelve hier geheel vreemd, en misfchien nog nooit van te
vooren op dit Eiland gezien.
„ Tot den Nederduitfchen naam, by welken men hem
op Malakka noemt, fchynen de ronde vlakken, die deszelfs dekpennen versieren. aanleiding gegeeven te hebben;
komende dezelven zeer veel overeen met de oogen, op de
hartpennen der Paauwen, de geliefde vogels van Juno.
Ook zweemt de gedaante van den, mede in het gellacht
der hoenderen te huis behDorenden , Malakfchen Juno-vogel, iets naar die van de Pauw, fchoon hem de lange en
prachtige (taart ontbreekt.
„ De Bek is grysaehtig wit, langachtig en verheven
rond: het bovengedeelte daar van fluit met een haak over
het benedengedeelte. De neusgaten zyn met een wit
kraakbeenig vlies overwelfd, Het voorhoofd is plat, en
met korte zwarrachtige veeren bezet. De tlaapen zyn met
eersen blaauwachtigen huid bekleed, die by de bek begint,
en zich tot achter het oor uitbreid. De oogen zyn tamelvk groot en leevendig. De oorgaten met dunne aan den
'zinnenkant uitgegroeide hairen gedekt. Het achterhoofd
is met donkere veeren versierd, die iets te rug gekruld
zyn, en daardoor eenigzins een kuif manken. De hals is
lang en met bruine veeren bezet, die zwart gefchakeerd
zyn. Aan den voorhals zyn deeze veeren iets lichter en
gasachtiger. De vleugels zyn lang. De tien eerll:e veeren

trap dezelven, of de roeipennen, hebben blauwe ribben,

en
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en zyn, ter eener zyde deezer ribben , geelachtig van
grond, met veele bruine regelmaatig gef elde vlakken : ter
andere zyde van de ribben hebben ze, behalven deeze tekening, nog een langs de ribben heenloopenden ílreep,
die wit gellippeld is. Van onderen zyn ze grysachti ; niet
donkere vlakken. Op deeze roeipennen volgen twaalf lange dekpennen niet witte ribben, die, ter Bene zyde vant
die ribben, licht grys en wit van grond zyn niet bruine
vlakken, en, ter andere zyde, lichtgrys van grond met
bruine vlakken cn een langsioopenden bruinen ílreep,
naast denwelken eene ry ronde oogen geleld is. Deeze
oogen, die omtrent drie vierde duim in doormeeter houtien, vertoonen , in een zwarten kring violette, olyfgroe•
ne en geele coleuren, en hebben allen omtrent tegen liet
midden een klein wit oogje. Op den benedenkant zyn decze pennen meest van dezelve tekening als boven, maar ilauwer. In het bastaard vlerkje (laan vier kromme roeipennen
meest bruin van coleur. De wigvormige flaart is omtrent 9
duits lang, en heeft 12 bef}ierpennen, die zoo van boven
als beneden meest zwart van coleur en met witte flippen bezaai 1 zyn ; zy (leekt wegens de laagte der dekpennen maar
weinig uit. De veeren van de rug, borst en buik zyn bruin
niet zwarte vlakjes. De beenen zyn maatig lang en ongefpoord; boven met bruine donsveeren, en beneden niet eene hoogroode huid bekleed. Drie vingers der Voeten (laan
naar voores, en één achterwaards; alle vier hebben witte
nagels. De laagte van den Kop tot het einde van de flaart
bedraagt omtrent 22 voet. -- Het Wyfje is veel kleeuer, de veeren van haar kuif zyn horftelachrig, en de coleur doorgaans bruin en zwart gefchakeerd. I)e vercieringen der flag- en dekpennen van het Mannetje ontbreeken
haar mede."
Wyders behelst dit Deel nog eene Prysverhandeling over
de heerfchende ziekten van Batavia, en de middelen zo
ter geneezinge als voorkominge van dezelven ; waarby ook
nog gevoegd zyn eeuige bekroonde antwoorden en berig.
ten. Deeze laatflen behelzen een voorlel wegens het
fpoedig en duurzaam verhelpen van liet toeneemend hout
aantekening nopens eene-gebrkdZuinols;er
algemeene ziekte, de Knokkelkoorts genaamd; eerre Ver
Buikloop; een berigt raakende de Aard -handeligovr
22 January 178o; de doodlysten van Batavia;-bevingd
en een berigt van de hoogte der Barometer en Thermometer op $ritavia, Cabo Goede Hoop en Nimgazaki in 't jaar 1779.
Cc4
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VADERLANDSCr1& CHRONYK.

I/ci erla;adfche Crony,i of ja.:r oeh van Holland, Zeeland
en Friesland: van de vro^yde tydcn af tot op den dood
van Hertog fldbr echt vaus 1'.°ijer1; den Nes- en tivintigften Graaf van 11e/land en Zee/and, voorgevallen in
Hi;zt.rrzaand van den jare 1000CÍ' 1 ; waarin ook ver
zaken, betreijetide een/ge Nabuurige Landen-f<.Treid
voer „omen. Te Leyden, by P. van der N yk en D. Vygh.
2e /1;zzJ erdam, by jac' t us van der Burgh en Zoon,
I . Met Privi/e;ie. Iiehalven liet T7oorbericltt, tri
biadzyde.n in gr. octavo.
eeze Va lerlan jfche Chronyk behelst een beknopt verD
L haal der Gelchiedenisfen van ons Vaderland , inzonderheid van de Landen van Holland, Zeeland en Friesland;
beginnende van de allervroegfte tyden, en eindigende met
den dood van Hertog Albrecht van i;cijcren, den zes- en
twintigben Graaf en I-leer deezer Landen, in wiens leevensverhaal,en wel voornamelyk in de drie latfte jaargin,
de Uitgeever van dit laat(Ie gedeelte deezer Chronyk ceni zins hreedvoeriger,,dan wel de Opficller van de levens.
verhaalen der vroegere Graaven, geweest is. De Op(Ieller , namelyk , van het eerlte ged-else deezer Chronyk,
werd, gelyk ons in de Voorrede bericht wordt, door den
dood verhip. 'Ierd deezen zvnen arbeid te vervolgen , waardoor men genoodzaakt geweest is dit werk een tyd lang
te (haken i tot dat eindelyk een ander kundig en weidenlend man zich opdeed, en aanbood, om hetzelve van onder de Drukpers te verlosfen , en het levensverhaal van
Hertog Albrecht van Beijeren ten einde te brengen; welk
gunstryk aanbod de Eigenaars van dit Werk des te sneer
vergenoegen gaf , om dat dleeze Man , behalven zyne
kunde , ook in een zeer na.; uwe vriendfchap verbonden
was met den Vryhei.ilievenden en Ilistoriekundigen Vaderlander, den Ileere Mr. DANIEL VAN ALPHEN, die, gelyk
by aan den overledenen Op('teller zeer veele oude Gedenkhukken , ter opheldering van de nog bedekte waarheid
der Gefchiedenisfen van ons Vaderland • zeer edelmoedig
had medegedeeld , nu ook aan Hem, die thans de zorg
en voltooijing van dit Werk op zich nam , den vryen toegane tot de onder hem berustende en nog onuitgegeeven
ouwe en echte Documenten en Charters, voor zo verre
zulks tot de uitvoering van dit Werk nodig was. verleend, en tevens vryheid gegeeven heeft ,om van alle dezel,
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zelve zodanig een gebruik te maaken, waardoor aan de
duisterheid der Historiën eenig licht konde worden bygezet ; zo dat hier niet alleen verscheiden Charters , door
den evengemelden Heere vare 11Lplacra medegedeeld ,worden
aangehaald, maar men ook eei>ige verhaalen van gebeurde
zaaken vindt aangeteekend , die men te vergeefs by eenigen anderen Historielchryver zoeken zal, en door welke
zommige dui,terheden der Gefchiedenis worden opgehelderd, terwyl men ook eenige, íchoon weinige, oorij)rongkelyke Gedenkílukken , die ons Benige , tot nog toe onbekende ,gebeurtenisfen mededeelen, ontmoet. Voorts
heeft de Opfleller van dit laatite gedeelte deezer Chronyk , in navolging van zynen Voorganger , hier eenige
Staatkundige bedenkingen of aanmerkingen ingelascht, die,
fchoon dezelve wat lanktvylig en van dien aart zyn, dat
men ze niet ligt in een Chronyk zoeken zoude, echter
de droogheid , die anders gemeenlyk aan diergelyk Werk
eigen is, merkelyk verlevendigen , en des Schryvers welmeenende zucht voor de vryheid en onafhangkelykheid
aanduiden. Ook vindt reen onder den text verfcheideue
aanteekeningen geplaatst, waarin, en der Historiën en der
Oudheden van ons Vaderland zomtyds eenig licht wordt
bygezet, zo dat de liefhebbers der \`aderlandfche Gcfchièdenisfr.n, hier of daar, wel iets zullen vinden , dat hunne
aandacht waardig is.
Om een haaltje van des Schryvers flyl by te brengen,
zullen wy alleen, het geen by by het Plot van dit Werk,
nopens den aart en het zedelyk gedrag van Hertog Albrecht aanmerkt, hier, by verkortinge, laten volgen.
„ Sommigen , zegt hy, n:eeten zyne deugden op het
alderbreedlte uit , hein noemende een Vorst , die den
Christen Godsdienst ten hoogli en beminde , en op alle
wyze verdeedigde; godvruchtig, deugdzaam , vroom ,goed.,
zachtmoedig , bescheiden en rechtvaardig ; een ieverigen
Voorftander der geestelykheid, een befchermer der behoef
tigen , een getrouwen Vader zyner Onderdaanen ; en wyders begaafd met alle zodanige loflyke hoedanigheden,
welke een groot Vorst kunnen gezien , geëerd, en waar
bemind maaken. Anderen daarentegen befchryven hem-lyk
als een wellustigen, wraakzuchtigen, lafhartigen , vreesachtigen, trotfchen en kwistzieken Vorst. Wy nu hebben
in de verfchillende lotgevallen van zyn ]even gevonden ,
dat hy een mensch en een vorst was, die, en zommige
goede, en zommige min pryswaardige hoedanigheden beCc 5
zat,
-
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zat, zo dat men, (n)vns oordeels,) hem noch onder de
beste, noch onder -de flegtile, Vorsten tellen mag. --Dat by niet vry was van heerschzugt, en geen bepaaling
in zyn gezag kunnende dulden , maar heeds trachtende
volftrekt onbepaald te heerfchen, ook daarom ten uitersten
geducht was voor de Steeden, deed hy al dra, toen by
het roer der regeering in handen kreeg, blyken; waarom
ook de Steeden daartegen , met alle haare vermogens,
waakten , en zich beieverden om haare natuurlyke Vryheidsrecl7ten , lofiyke Gewoonten , oude Herkomfien, en
verkre ,e:ie of erkende Gerechtigheden, met alle mogelyke
z )rgvuldigheid te be:wwaaren, en mis behoed te worden voor
her sneer en meer toencelncn van een al te zwaar knellende
flaverny. -- Daarenboven was deeze oude Hertog Albrecht, daar hy, trut^ch en hcerschzuchtig zynde, feeds
haakte om zich in alles boven allen te verheffen, en dies
ook zeer genegen was tot ydele pracht, mede niet vry te
pleiten van íchraapziekte en geldzucht, terwyl hem al diI:1n.^als de geldmiddelen , zo tot voeding van zynen groot
aart , als tot f'yvin` van zyne-fehnrsczutig
kostbaare levenswyze en onverdraaglyke trotschheid, ontbrahen, om welke te bekomen, by ook nu en dan verba
laagheden beging; den Eenen, die hem niet de beno--zend
digde penningen byflonden , allerhande veyhedlen , welke
zommigen zelfs te fchandelyyk zyn om hier byzonderlyk
genoemd te worden , fchond ; en denzulken allerleie, ook
onbetamelyke , gunilen bewees. Wat nu betreft
des [lertogs wellustigen aart, welke, als tot allerhande ongeregeldheden geneigd , zommigen aan hem toefchryven;
moet ik aanmerken , dat ik niet weete ooit geleezen te heb
dat hy eerre buitengemeene geneigdheid tot wyn of-ben,
fierken drank heeft betoond, of zich daarin en in allerhande overla %lige hrasferyen te buiten gegaan , en aan eene
verfoeielyke dronkenfchap heeft overgegeeven. Ook , fchoon
zommigen zeggen , dat by aan de liefkoozende wellusten
van een ongeönrloofd minnefpel zo verflaafd was, dat hy
verfcheidene Natuurlyke Kinderen heeft nagelaten ; zo is
my nimmermeer in de oudste echte Gefchiedboeken voorgekomen de naam van eenige andere byzit, dm alleen van
jonkvrouwe illeid van Poelgeest, welke by ook , als zodanige, uitermate beminde, eo zich in alles geheel aan haar
overgaf, terwyl hy weduwnaar was van zyne eense gemalinne , en alvorens by zich tot een tweede Finwelyk begaf.
---- Doch van 's Hertogen dapperheid in den Oorlog,
cu
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en van zyr.e kloekmoedigheid , om al wat doenlyk was,
ter verdeedigiug zy ner onuerzaaten , tegen zoniu^i^,^ n , of
listige of gc,velddadige aanvallen van ccniie nabunrige
VoriLn , of van anueren , cie hem cenigzins betladeelden,
in 'i werk te {lellen, valt niet veel te rotmen; it tegendeel
deed by , in deeze en andere gevallen , al eikra.aals te veel
zynen lafhartigen en vreesachtigen aart hlyken. Tan
zyne bni.tengewoone genegenheid tot den teerling of eeltig
ander foortgelyk dobbelípcl, waartoe mede de L'orllcu al
dikmaals zeer genegen zyn, --- vinde ik mede nergens
eenig gewag gemaakt. Inmiddels betrachte Hertog
Alrecht anderzins liet welzyn van het Land op alle mogelyke wyyze, en ceel byzunder hierin, dat hy door aller
wettige wegen en middelen den Koophandel poogde-lei
uit te breiden , en daar door 's Lands bloei en groei ,
't welk hem grootelyks ter harte ging , te bevorderen.
Ook was by zeer Godsdientlig , en betoonde
daarom, naar cie in die, wegens hunne groote duisterheid
in geestelyke zaken, zeer beklagenswaardige dagen, heer
begrippen aan de Gcestelykheid, en-íchendibyglov
allerhande geestelyke Gellichtcn , lnf^ellingen en Perfoonen , byzondere en voortreflyke gunstbewyzen , waarvan
men menigvuldige voorbeelden in deeze Chronyk vermeld
vindt. Doch tevens wist hy ook ,in gevolge van de hem,
naar uitwyzen der Godlyke en Waereldlyke Rechten ,
toekomende macht , da Geestelykheid door zyn gezag in
een behoorlyk bedwang te houden, en dezelve, wanneer
zy door Bene te verregaande heerschzucht, (een kwaad,
den meesten Geestelyken niet minder dan den meesten
Vorften eigen,) vervoerd , de paaien van het haar , nit
loutere gunst , aanvertrouwd gezag te buiten ging, door
fcherpe middelen te beteugelen, en vervolgens op die wyze den Geestelyken te doen begrypen, dat de Kerk is in
den burgerflaat , en dat zy, die de Kerk, onder toelating
der Overheden , beflieren , fleeds verpligt zyn het wettig
gezag der waereldlyke Overheid te erkennen, te eerbiedi.
gen, en haare wetten en beveelen te gehoorzaamen."
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TEGEN\00RDIGE STAAT

1Iedenchugfche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle
Ironc en ; X N l I11 ík Decl; bclre/sende de befchl yving der
Verecnigde Nedcrlcznden, en wel in 't byzouider van
f; ic.rlootd. Met nauwkeurige Lcandkarzrten en Printverheeldingen verfierd. Ecu fic Deel. f e B;nf eidam ., Leiden, Dard en Harlingen. By P. schouten, J. de Groot,
G. \Vatnars , S. en ij .uchnnans , A. en P. Bluf: en
V. van der Plaats, 175. Be/ia/yen het Voorwerk en dc
Bladwyzer,, 596 blad. in gr. oc`luvo.
.

aar men reeds lang gctvenscht had, dat dit WVerk,
i_fvoorlhcen door onzen kundigen en naauwizeurigen Ge
It'craenaat' begonnen , en met eerre algemee--fciedlryv
n toejuiching ontvangen, door Bene bekwaame hand mogt
waden achtervolgd; ftrekt het ons thans tot genoegen
onzen Landgenonten te kunnen berichten, dat dit hun
billvk verlangen niet alleen beantwoord is, maar dat zelfs
dir deel, zo wel met betrekking rot de gewigtige Stukken
die daarin vervat zyn, als met opzicht tot de taal en ítyl,
waarin dezelve zyn opgefteld, voor gecue der vonrige deelen behoeft te wyk en; terwyl ons tevens bericht is , dat
dit AVerf:, waar aan niets gefpaard wordt, thans met al1 t 1i yv er en in denzelfden trant op Bene geregelde wyze
zal vervolgd worden.
Friesland, het van ouds vermaarde Friesland , de wieg
ei bakermat van zo veele edele Vuor(fanders van 's Lands
Vry- en Gerechtigheden , is het onderwerp van het Werk
dat thans voor ons ligt. Na een kort onderzoek zo wel
wegens den onrfprong der Triefen, die onderl cld worden
van Duitfche afkomst te zyn, als wegens de oude grond
hun land en de daarin voorgevallen veran--,efldhcivan
dcringen , benevens de oude en hedendaagtche ver,deelingen , die hetzelve ondergaan heeft , gaat de kundige Schryver over tot een natuurkundige nafpooring van Frieslands
onderfcheiden gronden , en deelt ons tevens eene hefchryvhg mede viii deszelfs zwaare Buiten- en Iliunendyken,
Sluizen en Uitwateringen , die voor dit land , uit hoofde
van deszelfs menigvuldige Stroonsen, Meeren en Vaarten,
die ter bevordering van den buiten- en binnenlandfchen
Scheepsvaart dienen , onontbeerlvk zyn.
Na zulk cene algemeene he{chryving van Friesland in
twee hoofddoelen opgegceven, lig een deszelfs hecvooners
rtatuurlyk aan de beurt. By de oude IIeidenfehe Friezen
vin-
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vinden wy die flerke trekken van ruuwe eenvoudigheid,
welke alle oude Volken in hunnen !laat van kinásheid en
pas ontgonnen waar[ happyer , keuleheizen. „ Ryzig van
geCtalke, nors van weezen en opflag van oogera , llerk ,
vlug, en vaardig van lichaam zynde , waren zy recht ge
Jacht en Visfcihery, gelyk 'ook tot den Kryg-fehikctod
en andere gewigtige 'onderneemingen. In hoonne Jonge jaaren liepen zy geheel naakt, 't welk niet weinig tnebra t
om hen tegen koude en andere ongemakken des te meer
te wapenen. Een beestenvel, dat het lichaam maar ten
deele dekte, en met een nagel of doorn om den hals
vastgemaakt, was bv volwaslcnen, inzonderheid by felle
koude, alles wat tot hunne kleeding nodig was. —
Bemuurde Steeden hadden zy ten tydle der Romeinen
niet; zelfs maakten zy hunne dorpen niet, naar de manier
der Ronueincn, niet famerageklemde of aaneengevoegde
huizen; elk omringde zyn huis met zekere ruimte , het zy
ter bewaaringe van hunne Vryheid of uit onkunde van
bouwen. En deeze hunne huizen bellonden flears uit eenige gekromde paalen, die van boven met takken en bladen overdekt, en aan de zyde van rys en teenen aevlocliten waren. Tot afweering van' wind en regen befweerden
zy deeze wanden van buiten met leent of koeiedrek , en ,om
'er van binnen eenig fieraad aan by te zetten, heftreeken
zy dezelve met zuivere en blinkende aarde, zo dat het
verwen en kleuren fcheenen. De Friezen hadden de meesten hunner Oorpen op Heuvels of Terpen, door de Natunr of zwaaren arbeid opgeworpen , om voor de zwaar'Ie vloeden der Zee eenigzins beveiligd te zyn. Ook plag ten ze wel holen onder de aarde° te manken , en daarop
veil drek te brengen , tot een fchnilplaats voor de koude,
en ter bewaaringe van hunne graaneu en andere nood wen ieheden , die geene harde vorst verdraagen konden."
„ Met zulke woonineen kwam hunne levenswyze volmaaktelyk over en. Visfc:hen en Jaa en was de gewoone
bezigheid der Mannen. De Landbouw en Veevoeding
lieten zy over voor de Vrouwen en ouden van jaarera.
Paardreden en zwemmen was voor hun een aangenaam
ty 1 verdryf, en kwam hunne krygszugtige geaartheid wonderlyk te Ilade, vooral om gewapend en te paarde de grootfte rivier n en lIroomen over te zwemmen, gelyk zy dit
meesrerlyk verslonden. In de vroegtle tyden , toen liet
yzer nog fchaars by hun was, bedienden zy zich niet zo
zeer van Lanszen, als wel van zekere Speeren, of Frameën,
ter---
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terwyl het Voetvolk , waarin de meeste kracht beftond, en
waaronder de bloem der jeugd gevonden werd , van een
menure Werpichichten voorzien was, niet welke het thedig wist om te gaan en zeer juist te treffen. Vrouwen en
Kinders verzel: en hunne Mannen en Vaders in den tlryd,
ilioedigden hen tot dapperheid aan, en droegen zorge-voor
de gekwettlerr , zich niet ontzien cue hunne wonde uit te
zuigen, en de terug deinzenden weder tot den flryd aan te
Ipooren, om liever voor hunne eerc, veyheid, huisgezin
bezittingen, kloekmoeciiglyk flrydende, te fiieuvelen-ne
dan met fchande te leeven." - Een volk van zulk
eene geaartheid moest noodwendig weinig frnaak en kennis hebben van de befehaafde wetenfchappen, welke by
de Ronreiuen en Grieken op eenen hoogen prys Honden.
Dit was ook in de daad hun geval, zelfs in zo verre,
dat Mannen en Vrouwen noch leezen, noch íchryven,
konden. En wierden de Vetenfchappen by hunt
veronachtzaamd, tot den Koophandel hadden zy insgelyks
noch lust noch gelegenheid ; want behalven dat zy , wegens
hunne fokere levenswyze, van Beene uitgeftrekte begeerten
wisten , en zich met weinig te vreden fielden , mangelde
het hun ook aan die kundigheden , zonder welke geen
koophandel vat} eenif;c uitgebreidheid te dryven valt. Hun
voornaamfte handel was niet anders dan Gene verwisseling
van waare tegen waare, en 't geld was by hen weinig in
achting.
„Overeenknmítig deeze hunne levenswyze waren ook hunne zeden; rouw en onbefchaafd , doch grootendcels zuiver
en onbedorven. Zelden hoorde men van Overspel. I-lóoglvk roemt TiCITUs deeze eerbaarheid onzer Voorouderen,
wanneer by zegt: „ N'ienmand lacht daar met de onden „ den ; en fchenden, en zich te haten fchenden, heet men
„ daar geen weereld." Dat is, 't was by de oude Duit
Friezen zo niet als by de Romeinen, daar men-fchersn
fpeelde met de ontucht, en ze bemantelde met de manieren
der eenwe; zeggende: de tyden brengen liet nu zo snede.
„ Geen ander volk was zo zeer tot gasteryen en herberg
genegen. Tusfchen bekenden en onbeken--zaemhcid
den was in 't herbergen geen onderfcheid. Elk ontving
zenen gast ter tafel naar zynen Staat, en begon 'er iets
te onthreeken, dc Waard ging met hem, ongenodigd, by
zyne beuren , en wierd 'er met dezelfde gulhartigheid
ontvangen. --- Zy verheugden zich in giften, doch
werden daar door niet verpligt , noch rekenden iemand
hun-
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hunne gaven aar. 't Onthaal tusich n Waard en Cast
was mild, en zoet."
„ De Natie was niet listig of bedrieglyk, maar openhartig, en beamiude daarom alle openingen van 't gemoed
niet te thin was ze gewoon 't geen heden voorgef;agen was
morgen te herkeauwen, en can te bepaalen het geen fint
best geoordeeld wierd. In getroi!w hun woord te' houden
werden zy van niemand overnol cn; al hing 'er ook lion
leven en veyllcid aan , zouden zy hetzelve niet verbree;

ken."
„ Over 't geheel waren zy zeer mantig in 't Beten en
wisten van geene overe,aad, oordeelende dat de Spyzeu
flegts tot Milling van den honger dienden; . doch in liet
drinken bezaten zy zich op verre na zoo goed niet, zynde de dronkenfchap hunne gemeeníte misdaad en tefens
de bron van veelerhande gefcitillen, vechteryen en dood
geweest. Ook toonden zy aan het dobbelfpel, even-ílagen
als of liet Werk van verunfe ware, zeer vericleeld te zyn,
en gingen 'er niet zulk Bene roekeloosheid van winst Cu
verlies mede te werlce, (lat zy, na alles verípeeld te hebben wat ze in de wereld hadden, niet fchroomden hunne
Vrvheid ten laatfles op den teerling te zetten."
By deeze verkorte lchetze, en het geen onze Schryver
verder wegens de gewoonteas en plechtigheden der oude
Friezen hybrengt, met oplettende aandacht (Iii (laan de,
en vergelykende niet her „een by verder wegens die va ti
de volgende en vooral van cie tegenwoordige tyden , lice ft
opgeteekend, z l men ongetwyfeld ontdekken dat de veranderineen , welke de Natie ondergaan heeft , weinig winder zyn , dan die de bodem , waarop zy WOimicii , ondervonden heeft. Doch hoc zeer de tegenwoordige Fricfen
van de vroegere verlchillen , is egter de Natie niet geheel
en al van inborst veranderd. „ De Friezen zyn over 't
algemeen nog rvzig en flerk van lichaam , niet gefehikt
ow zich in weelde en wellast te badden, in koetien gewiegd te worden , en dag°lyks eenige vuren aan tafel
door re bren-,en , maar om de kracht van een welocfpierd
gebel door {Tante en vaardige lichaamsoefeningen te verr
dubbelen. Ook zsn ze van een aanzietnlyk en bevallig
weezen, waarin eene onbefchroomde achthaarheid doorílraalt, welke zy, vooral in 't fpreeken, door een rond borltige veymuedioheid weeten aan den dag te leggen ,
terwyl hun de rein van openhartig, goedaartig en getrouw te zyn, niet kan geweigerd worden, fehoon daarlace,

`ig,,i

TEGENWOORDIGE STAAT

mee, volgens fommigen, Gene ftyfhoofdigheid verzeld
gaat, die 't zeer bezwaarlyk maakt om hen van hunne
eens opgevatte voorneemens af te brengen. Doch gelyk
dit in mo-,ijelyke otnf#andighe'en grootelyks te pas kan
komen, alzou hebben de Friezen 'er ook, meer dan eens ,
ter beicherminge van hunne Vryheid, het weezenlykst
nut van getrokken. — - Voorts zyn zy geene vleijers,
en zo men de Grooteis uitzon;ierd, die toch overal wiilen gevleid worden, kan men ook niet zeggen, dat het
jgemaklyk valt deczen Landaart door vleijery te verblinden.
Ja veele Friefche Grooten beantwoorden eene rondborítige tegenfpraak niet achting en eerbied, terwyl zy den
laagen vleijer wel aan 't Eitoer houden , maar hein weinig
hooger dan een huisdier achten."
„ Trotsheid is vooral voor Friefen onverdraaglyk , en
zy kennen gen levendiger vermaak dan de vernedering van
een hoogmoedig mensch. Minder afgeweeken van den
iaat der Natuure, die geene onderfcheidingen van rang
en geboorte medebrengt, dan t- enige andere landaart, dulden zy ook naauwelyks in den Vreemdeling de trekken,
welke hem door dusdaanige vooroordeelen zyn ingeprent.
De arme Duitfchers, die aan den anderen kant niet die
voornordeelen vry Clerk bezwangerd zyn, ondervinden dit,
veelal in Friesland, vry zaakelyk, en faxgen 'er ook dorgaans zo wel niet als in andere Provinciën. Doch indien
een Vreemdeling genegen is zich eeni g zins te fchihken,
worJt by ook nog al ingefchikt. De ot^Sgang met Vreemdelingen is misfchien liet punt , waarin de Friezen met
den Engelfchen landaart de meeste overeenkomst hebben;
fcl;non zy hierin veel handerbaarder zyn dan hunne Voor
Voor 't overige kan men zonder groot -ouaern.
getuigen, dat, getrouwwwelyk-fprakovleijynh
zvn woord te houden , zyn Vaderland en Vryheid te heminnen, en als de nood aan den man gaat, klo kmoediglyk visar te (laan, om zich geen nypend juk van harige
flaverny op den hals te haten dringen , een arbei,lzaanm
en zuinig leeven te leiden, e'en Koophandel en vooral -ie
Scheepsvaart, zonder aanmerkinge op cle gevaaren, met
dit beroep onaffcheid?!,aar verknocht, te dryven , --dingen zvn, die de Friezen alleszins tot lof verftrekken."
Kunflen van fni 1, worden by hen neer bf wod rd
Da irentegen zyn zy gronte toeesters
dan geacht. in Molenwerken, Sluizen en al'erleie werktid>en. Den
landbouw oefenen zy als 1Vysgecren, Cu tot gruote onder-
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neemingen, als Moeren droog te inaaken, Velden te bedyken, en liosfchen te vellen, om den grond tot Weidof Zaailauden te bereiden, zouden zy in 't byzonder genegen zyn , zo zy daar toe de vereischte aanmoediging
ontvingen. 't Zelfde heeft ook plaats ten aanzien van
veele Fabrieken , die in Friesland ilegts van hooger
hand behoefden begunt}igd te worden om heerlyk te
bloeijen."
Dat de Friezen echter ook niet te (lomp zyn voor Kun
Wetenschappen van den edeltien (maak, blykt-ften
zonneklaar uit verfcheiden voorbeelden. „ Hoe zeer onze nabuuren, (zegt de fchryver) met het hoogte rechtop
hunne doorluchtige Schillers roemen, niemand onder hen
heeft doorluchtiger eernaam verworven dan i16glnana, de
Friefche Rafaël. Willem van Ranouw gewaagt in zyn
Natuur- en Kunst- Kabinet van eene fraaije vinding, out
als in Fresco ingelegd bïoemwerk op tl:eenen tafelen te
fchilderen met natuurlyke kleuren, zo heerlyk en kunftig,
dat deeze (lukken niet zonder verbaasdheid befchouwd
worden. De vinder van die Kunst was Hendrik Busch,
te Leeuwaarden. Hy is met deeze Kunst weggeftorven,
maar men ziet in Friesland nog eenige van zyn overgebleven werken,die de allergunfligfle belchryving van den beroemden Ranouw geenszins verlochenen. De Telescopen
van eenen an van der Bildt, welke tot nog toe door
niemand overtroffen zyn , als ook het beweegbaar Zonneflelfel van een Eitsma, die beide door eigen krachten Be
, welke van veele anderen , zelfs-nehogtbrik
door middel van liet beste onderwys , niet kon beklommen worden, zoude hier van ten bewyze kunnen
dienen.
„ Friesland heeft groote Dichters voortgebracht , Gysbert
ápix behoeft in geenen deele voor Poot, ja fomtyds
niet voor den grooten Vondel, te zwichten. ligt , zo
jong deco Zangberg ontrukt, was den beroemden Rotgans
op zyde. En wilden wy van anderen fpreeken , die in
Latynfche Poëzy hebben uitgemunt , de (lof zou al te
overvloedig zyn. Laat 'er ons alleen byvoegen, dat het
Friesland aan geene onopgefmukte en manvelyke Historie
ontbreekt ; zullende IT/infeinius en Schatantes on--fchryves
der de vroegere, en Foeke Sjoerds onder de laatere, in
eeuwige achting blyven. De edele Zang-en Speelkunst is ,
zo verre van daar verwaarloosd te worden, dat men althans
in verfcheiden Steden goede Conferten heeft. De liefhebbers
VII. DELL. ALG. L$TT. No. g.
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bers voor het Tooneel heeft de Academifche jeugd opgewet, om van tyd tot tyd een Treur- of Blyipel te vertoo len, en fomtyds met grootes lof. Te Harlingen heeft
men etlyke liefhebbers gehad, die voor de Speelers van
de beste Hollaudfche Schouwburgen niet behoeven onder
te doen.
„ 't Waar te wenfchen, dat de Friefen, gelyk ze zich
thans meer dan ooit op de zuiverheid der Nederduitfche
taal toeleggen, ook aldus de Nederduitfche Dichtkunde
met hun aangebooren vuur behartigden. Indien men 't
zeggen mag, hoe lieflyk ons de Nederlandfche Lier in de
opren klinke, haar ontbreeken, federt Hooft•en Vondel,
drie vermogens; een Lakonifche nadruk; eene edele ftoutmoedigheid, en eene afdwingende toverkracht. Wy zeg
niet dat dit gebrek door de I riefen vergoed zou wor--gen
den; maar wel dat men 'er veel by winnen zou, indien
hunne rustige en ernsthaftige toonen eenmaal gepaard gingen met die zo zuivere Hollandfche Zoetvloeijendheid."
Na deeze Karakterfchers der l-Iedendaagfche Friefen ,
waarvan wy de voornaamtie trekken hebben opgegeeven,
geeft (ie Schryver ons eene beknopte Historie van Frieslands oudite gebeurtenisfen,in acht afdeelingen, beginnende van de vroegfle tyden, en eindigende met het jaar
1414, toen de Schieringers, bewesten de Lauwers , de
1 I,zllandfche bezarting uit Sravoren verdreeven, waar door
geheel Friesland van de uitheemfche overheerfchinge verlost wierd.
In een volgend deel zal de Schryver ons eene afzonderlvke hef'chryving van Frieslands Dorpen , Vlekken en
Steden me.iedeelen ; doch met voorneemen, om naderhand
den afgehrnken draad der gef, hip denisfen weder optevatten.
Maar voldoet liet Werk dan wel aan den tytel
van IHedendaagfclae Historic?
-

Bricfwisfeling tztsfche?i de Familie en Bekenden van den Vriend der
Kinderera. Ut het Hoogduitsch vertaald. Eerfie Deel. Te Haar
Bohn en Zoon, 1785. Behalven de Voorreden,-lena,byC.H
2u) bladz. in oEíavo.

Een Coortize'yk onderwys als de Vriend der Kinderen voorheen egceven heeft, door het mededeelen van den weg,
welken by hield in het opvoeden zyner Kinderen, verleent by
ook in dit Ge'chrifr; met dit ondèrrcheid, dat zyne Kinderen,
nu tot meerder jaaren gekomen zynde, de bekwaamheid verkrec-
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kreegtn hebben, om met elkanderen briefwisfeling te houden.
Tot een gefchikten overgang van her eene \\ erkje tot her ander, laat by vooraf gaan een berigt van het charaHer en de
oml}andigheden zyner Kinderen, niet nevensgaande aanmerkingen over de opvoeding, by 't toeneemen der j.^aren. Zyne
twee Zonnen buiten 's huis verzo;tden hebbende, Karel op
eene Academie, onder 't opzigt van een Hoogleeraar, en Fredrik op een Comptoir, onder 't begier van een Koopman, zo
ontffaat hieruit eene briefwisfeling tusfchen hen, en de t'huis
gebleeven Zusters; waarby ook nu en dan Brieven zo van den
Vader zelven, als van de voorheen bekende Vrienden, komen.
De verfchillende chars ers der Perfoonen tiet welken Karel
en Fredrik inzonderheid verkeeren, de verfcheidenheid der omflandigheden in welken zy zig nu en dan bevinden, midsgaders voorkomende gelegenheden, geeven hier eene ruime ftof
van veelerhande onderwerpen, om over dezelve leerzaam te
fchryven. Nu en dan worden 'er ook vertellingen, dichtflukjes , raadzelagtige voorlellen en dergelyken ingevlogten, die
de briefwisfeling nog meer verlevendigen. De Opfteller van
dit Gefchrift houdt dus hier, even als ir. 't vooríge Werkje,
het aangenaame en nuttige beliendig in 't oog, en deeze
Briefwisfeling is derhalve recht gefchikt , om der Jeugd een
leerzaam onderwys in handen te geeven, waarvan ze niet ver
een weezenlyk nut kunnen erlangen. Tot een voorbeeld-mak
verlirekke de volgende Brief van Karel aan Lysje.
„ Ik ben nog, zo ik hoope, uw lieffte en beste Broertje,
gelyk •gy my altoos gewoon waart te noemen, als gy in een
goeden luiin waart; zo als gy, myn zoete Lysje! altoos myn
lieffle, myn beste Zusje waart, en nog zyt Het doer my
no goed, als ik herdenk, en dit zal u ook nog wel heugen , dat, toep de beminnenswaardige Gravin van H... aan u
vraagdl, wien gy van uwe broeders en zusters het meest beminde , gy aanftonds met een vriendelyken lach op my keekr.
Hierom hangt uw Silhouëtje, agrer een glas in een zwart vei
gezet, onder myn fpiegel, ook het bovenI e, en-guldLystje
nooit zie ik het aan , of ik geef liet een zoenhandje. Maar ik

ben gansch niet in myn fchik, dat de tekenaar u zulk een

vies opgefchort boventipje, — kortom zulk een ongunílige
houding, gegeeven heeft. Hy heeft het zekerlyk getroffen
dat gy in geen goed humeur waart, Begryp eens, Meisje
lief! welke flegte gevolgen een ongunflig gelaat hebben kan.
Elk, die hier uw atbeeldzel ziet, zegt; dit kan onmogelyk
het Silhouët van dat vriendlyke, vrolyke, geestige en fchertszende Lysje wezen, welk wy in den Vriend der Kinderen zo
lief gekregen hebben. Dan ta ik ais een arm zondaar te kyke , en moet , daar ik u niet benadeelen of geene onwaarheid fpreeken wil , my redden zo goed als ik kan niet een
„ mogelyk, waarfchynlyk of enz." „ Mogelyk heeft zy zich
„ niet
Dd2
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met eene naalde geprikt, dat zy daardoor haren mond wat
„ vertrok :" „ waarfchynlyk heeft het Meisje, dat toch een
„ recht gierzwaluwtje is, niet (lil genoeg gezeten:" „ Of...
„ 'er moet iets anders aan gehaperd hebben " Verbeeld u
hier uit nu eens, myn lieve Kind! welk eenen flegten indruk
een donker gezigt maaken moet by de geenen die het Origineel zelve voor oogera krygen, daar uien uit den blooten omtrek op zwart papier zo ongunf}ig over U oordeelt, en daar
de fouten nu nog op den tekenaar kunnen gelèhoven worden.
Waarlyk, het is onder de menfchen eene meestal doorgaande
gewoonte, dat zy uit de gunflige of ongunftige wezenstrekken
de goede of kwaade gefleltenisfe onzer ziele afmeten: en ingevalle ik niet zo veel goeds en fchoons van U wiste, ik zou
uit deze afbeelding ook geen zeer gun(lig oordeel over u vell en . By deze gelegenheid valt my eene historie in,
die ik ergens, waar weet ik niet meer, gelezen hebbe.
'Er was eens een zeker Prins, die een huwelyk wilde aan
moet gy weten, dat zulke aanzienlyke perfoonen-gan.Nu
juist terI'tond net op reis gaan, om eens te zien, welke Prinfesfe hun meest gevalt; want dit vereischt te veel om(lags en
kosten : neen ; zy laten doorgaans zich het Portrait bezorgen
an die Dame, op welke zy het gemunt hebben. Deze jonge
Prins dan had van zekere Dame hooren getuigen , dat zy zeer
vermaard was, niet alleen om hare .fchoonheid, maar ook inzonderheid om haar verfland , geest en (maak. Hy zond derhalven eenen Schilder derwaards, en liet , onder zeker voor
om haar 'Portrait verzoeken. De Schilder kwam by-wendzl,
haar, en zy ging zitten. Niettegenftaande hy hare fchoonheid
bewonderde, vond hy haar echter op dien dag zo donker van
gezigt, dat het hem fpeet, haar op die wyze te moeten fchilderen. Dan , hy hoorde dat zy op eene harer Kameniers zeer
t'onvrede was, om dat die, volgens hare gedagten, een hairlok
niet goed vastgemaakt had: des verzogt hy zeer beleefdelylk,
onder een gemaakt excuus, uitílel tot den volgenden dag.
Des anderen daags was het al weder dezelfde vertooning. Hy begon haar evenwel met kryt of houtskool te fchetzen, in hope het den derden dag beter gelukken mogt. Toen
zeide then hem in vertrouwen, dat zy hare Chocolade te fchielyk gedronken, en daar door haren mond gebrand had. Op den
derden dag ging het niet beter. Toen was zy door het blaffen
van een hond, die op het voorplein van 't Slot aan eene ketting
lag, wakker gemaakt.
Hy bleef dus niet zyn fink op
zyne plaats zitten, waarover de Vorftelyke Ouders hein hun ongenoegen betoonden: doch hy, die, geiyk meest alle Schilders,
niet zeer onnozel was ons te durven zeggen daar het op Raat,
verklaarde hun de ganfche zaak ronduit. De Ouders fpraken
haar, op hope van verbetering, hier over eens lernIig aan. Zy
beloofde alles, (want zy had te veel verílands om de billykheid
—r--
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dezer vermaning niet te bezeffen,) en zettede zich op nieuws
wear ter neder.
„ Intusfchen ergerde zy zich hierover derwyze, dat zy nog
wel tienmaal knorriger gedaante toonde dan te vooren, te meer,
daar zy niet gewoon was veel tegengesproken te worden, maar
meestal haren zin te-volgen: en de Schilder, die hier over ook
verdrietig wierd , dagt, mogelyk doet zy het 'er om, en wil
het niet anders hebben; des by zich getroostte haar uit te
(childeren, ze als zy was, hoe zeer ook elk het hoofd hier
over fchuddede : en met dit afbeeldzel vertrok hy. Op weg
zynde, treft hy, in zekere. Herberg, daar by ververschte, een
aartig boerinnetje aan, die wel niet zo mooi was, maar in welker gelaat de vrolykheid, vergenoeging, gelatenheid en zagtmoedigheid, die haar bezielden, zigtbaar doorfraalden; des
zy hem zo bevallig voorkwam, dat by haar op een dekzel
van een doos uitfchilderde. Aan 't Hof weder te rug gekomen
zynde liet hy den Prins zyn eerfte Pluk zien. Hoc! zeide die,
is dat die Prinl'es, van welker verfland men zo veel ophefs
maakt ? — 't is waar, zy is mooi. Maar, — die rimpel
tusfchen hare ooggin.
Die wegtrekkende hoeken aan
Alles duidt aan
haren mond, die opgefchorte bovenlip!
dat zy een hoofd vol eigenzinnigheid en grillige luimen heeft.
Neen, deze (maakt my niet; 'er moeten trekken van helderheid, bevalligheid en vrolykheid in liet gelaat te zien zyn van
haar, welke ik tot myne Echtgenote verkiezen wil; want zy
dient my niet alleen in myn zwaaren post van Regeering te
verligten, niet flegts my, maar ook alles, wat rondsom haar
zweeft, gelukkig te maaken; zy moet myne onderdaanen ver
aller harten, even gelyk de koesterende dralen-heugn,i
der lieflyke Lentezon, een nieuw leven en verkwikking uitftoTten. De Vorst lag het Portrait weg, en vraagde by toeval,
of by op zyne reize ook iets anders, zyner opmerking waardig,
getekend had. Hierop liet hy hem de doos zien, op welke
het Boerinnetje afgebeeld was. Doch toen riep de Vorst in
verrukking uit: 8! Gy Spotvogel! Gy hebt my eens willen
verrasichen! Neen, neen ! het eerfile is zekerlyk het afbeeldzet
van een Boeren -meisje, en het Iaatlle van de Priniès. Na veele fterke betuigingen des Schilders, dat het zo niet ware, riep
de Prins andermaal uit, jammer is het zeker! dat de Natuur
zich hier zo vergist heeft, deze verdiende veeleer die Prinfes,
en de andere het Boeren - meisje te wezen Het gevolg
hiervan was, dat zy, alleen door hare grillige luimen, zich zelve het geluk benomen had van eene Koningin te worden:
waht kort daarna wierd de Prins tot Koning gekroond in zyns Vaders plaats, en verzogt toen eene Prinlesfe ten huwelyk, die , fchoon
met minder fchoonheid en bekwaamheden pronkende, meer bevalligheid en liefdryker harte in haar gelaat en gedrag blyken liet,
en dus in allen opzigte aan zyne verwagting beantwoordde. -Qvor uw Siihouët denk ik zekerlyk niet gelyk die Prins,
want
pd3
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want ik ken U te edel en goed van harte, en verbeeld my
my telkens alle die kleene levendige en geesrige wezenstrekken ; uwe vriendelyke drift , niet welke gy my zo dikwyls
uwe genegenheid te mywaards verklaarde; ja ik herinner my
nog geduurig die aai„ enaame ogenblikken , dat ge naast my
zat, om my wat te vertellen, of eenige vertellingen van my
te hoorgin ; terwyl Julia , aan myne andere zyde gezeten, ons
door haare geestige aanmerkingen en vragen dikwyls lachen
deed; hoe ik by uwe Schouwfpelen zo veel als Toneelmeester
was ; of U eenige Fabeltjes opgaf, die gy dan tot myn groot
genoegen in nuttige gefprekken veranderde, en die U mènigen
verftandigen inval deeden voortbreligen , daar ik zelfs nooit
op gedagt had.

d's ik uw Silltouët aanfchouw,
Dan denk ik menigmaal, ik wou,
Dat ik 't Or ;,cineel hier zag
A ware 't flegts een halven dag.
„ Ziet gy nu wel ? zo lef heb ik u , dat ik a1 haast een
poëet worden zou. Maar, in 't voorbygaan, en te gelyk in
veyheid , moet ik u eens wat zeggen ! gewen u toch van niet
zo fchielyk boos te worden om een party beuzelingen, en gy
zult nog oneindig liever zyn. 'Er ligt nu eene dubble verpligting daaromtrent op u : want hierdoor zult gy aan het zagtaartig Juliaatje een goed voorbeeld geven. Gy weet, dat zy u
in alles nakapt. Doet zy dit in uwe vlytigheid, in uwe bezigheden en goede eigenfchappen, zy zou het ook in uwe gebreken doen. Als gy haar geduurig tegenfpreekt, altoos anders wilt dan zy wil, dan zoudt gy haar zagt, haar aandoen
harte bedroeven ; en ik weet dat het uwe niet gevoeliger-lyk,
wezen kan : of zy zoude u langs hoe meer beginnen te wantrouwen, te vreezen, te ontvlugten , ja eiddlyk te haaten; en
gy zoudt dus doende in een hart, dat nu alleen voor liefde
en vriendfchap als gefchapen fchynt , de zaden van vreeze en
agterdogt llrooijen : denk eens wat gy, die zulk eene aandoen
zulk eene tedere, ziel bezit, u zelve naderhand te ver -lyke,
zoudt hebben ! — Cy zyt ook niet in Plaat om te ge--wyten
loven, dat men dit zo terftond weder goed maken kan , als
men maar wil; of dat die wonde zo fchielyk weder geheeld
zoude zyn; 'er blyft altoos, ten minoen, een kleen lidteken
van over..... Maar, wat fchryve en wryve ik niet al ? -Ik Cchyne den Zedemeester wel by u te (pelen, waartoe gy
my immers geene oorzaak gégeeven hebt? Ik mogt
den ganfchen brief wel aan Rukken fcheuren. Maar het is alleen de fchuld van dien lompen Silhouërtrekker. ik meende ti
alleen te. toonen, hoe dikwyls ik, als uw liefhebbende Broed er, aan U denke , en ondertusfchen kom ik daar met Bene
ge
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geheele predika>ie voor den dag!
Zo gaat liet, als broeders of zusters zo veel in jaaren van elkander verfchiIlen : dan
denkt men al heel ligt bevoegd te zyn, out den jongeren te
mogen berispen , of eenigzins de wet te hellen. Vergeef het
my, myn lieve Lysje! en denk, daar vermoedelyk niyne aan
niet zeer treffen, zullen , dat het u ook niet-merkingu
raakt. Laat ons veel liever van wat anders praaten."
Hierop deelt Karel haar eene Fabel mede , die door een der
Studenten was opge[leld ; welke den Hoogleeraar vey wel vol
doch tevens verzogt hy, dat de een of ander der-danh;
Studenten beproeven wilde, of hy niet nog een anderen zin
aan deeze Fabel konde geeven ; 't welk Karel noopte , om 'er
Bene proef van te neemen, waarvan hy de uitvoering haar ook
toezondt. -- Deeze manier van de bekwaamheid der jeugd
te toetten , door haar het zelfde onderwerp uit. verfcfiillende
gezigtspunten te doen befchouwen en behandelen, kan' zekerlyk Naare nuttigheid hebben.
De i'ryheid in Nederland verdeedigd, in eene Dichtkundige Redenvoering, gehouden voor de Burger ye der Stad Amersfoort, op den Sde,
Oftober, des laars 1784. Door * * * Te Imjerdam , by J.
Verlem. Behalven het Voorwerk , 50 bladz. in 8vo.
Het bovengemelde ftuk beftáat in eene Dichtknndige Befchouwing van Neêrlands Vryheid , byzonderlyk toegepast
op de gefleltenis van de Amersf'oorder Burgery. Wat het
Dichtkundige in deeze Redenvoering betreft , wy zouden dezelve onder de middelmaatige tellen :.dewyl nu en dan het
dichterlyk vuur vry flerk brandt, dan weder verflaauwt, en
zomtyds geheel uitgedoofd fchynt : ter Raaving van dit gezeg•
de Ilrekke het volgende, dat wy onder het hhiddeimaatigo
tellen , waar by van de Engeifchen op St. Euflatius (preekt.
Men zag de Wilden an Europa, woest enfnood
Den teugel vieren aan den nimmerzatten dood,
Die maaijend weiden liep, op vlottende kasteelen,
Om onder zich den buit der Belgen uit te deden.
Spreek , zuchtend eiland! Spreek verwoest Luflatius
Hoe 't hart u klopte, toen gy met een valfchen kus
Dier roovers wierd begroet , als waren ze uwe vrinden,
Alleen om uwen fchit roofzuchtig te verflinden.
Gelooft ge, d eiland ! ~eel, dat om uw harten leed,
Uw traanen, uw geklag, uw' fellen jammerkreet,
Hier in uw vaderland gejuichd wierd door barbaaren,
Wier harten, om dat gy vernield waart, vrolyk waaren?
Dit evenwel overtreft nog deezen regel, welken, en foortDd4
ge.
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gelyke, wy onder de laage tellen, wanneer hy, van de dap.
perheid der Amersfoordfche Heldinnen (preekende , 2e;r , dat
het geweld van Bourgogne voor eenen ftroom van heeten
kalk wyken moest:

Toen 't vrouwenheir hier met! den vyand kwam befiryken.
Iemand met een firoom heeten kalk komen befí?ryken , is eene
manier van fpreeken , die den Dichter moeilyk vallen zal te
verdeedigen , — vooral daar het blykt uit zeer veele trekken van dit Rukje, dat by voor het kragtige en fehoone wet
vatbaar is. Dit Plot van het Werkje overtuige daarvan onze
Landsgenooten :
8 Broeders! denkt aan my : myn hart zal aan u denken:
Jaa is het noodig, eer myn bloed aan de Eemflad fchenken,
Eer 'k voor het outer van tirannen nederkniel.

DE VRYHEID IS ALLEEN DE VR RKRACHIT ONZER ZIEL.

Proeve van Slaapdichten, door o. C. F. HOFFHAM. Te -4mflerdam,
by P. J. Uylenbroek, 1784. Groot 61 bladz. in gr. oflavo.
Den Dichter HoFFHAM, door verfcheide, by uitftek geestige,
Dichtlukjes , op den Nederlandfchen Parnas bekend, beving de zeldzaame lust , om tot lof van den Slaap in zyne
Dichtluimen te zingen. Twee- en dertig Dichtftukjes op één
onderwerp met vermaak niet alleen te lee2en , maar na meerder te verlangen, dunkt ons een blyk van de behaaglykheid
van het onderwerp zelve, of van deszelfs keurige uitvoering.
En het laatfi:e was in deezen vry zeker ons geval. De Prak
ons voorbeeld, en wettige onze loflpraak.-tikalePhofpzy
Parmenides ontkende de beweeging:
Diogenes, om hem te wederlegger ,
Sprak niet een woord, maar rees van zynen zetel,
En wandelde Hechts voor hem heen en weder
Doch Philofooph Diogenes , op zyn beurt,
Verviel in dwaaling tot het ander uiterst ;
En loogchende de rust: wat grooter dwaaling!
Zo hy nog leefde, my de rust ontkende,
Ook ik zou zwygend zyn fysteem weêrleggen:
Ik zou alleenlyk voor zyne oogen flaapen.

Ook heeft de Heer HofFham in dit Rukje eenigzins een be.
wys gegeeven , hoe het Rym• in onze Nederduiti'che taal ontbeerd zou kunnen worden, als 'er woordfchikking noch vers
-tran
om leeden.
Ge.
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Gezangen van J. BELLAMY. Te 4mflerdam, by A. Mens, Jansz.
17S5. Behalven liet Voorwerk , 78 bladz. in gr. oClavo.
De Heer BELLAMY, onzen Iandgenooten mogelyk ruim zowel
bekend by den naam van Zeelandus, geeft in deezr Gezangen een nieuwe blyk van zyn Dichtvermogen. Deeze Stukjes
zyn van een fomberen en ern(ligen trant, waartoe zyn Ed.
meent dat zyne aanleg wel byzonder zou firekken, blykens
het fragment van een brief aan zynen Vriend Kleyn,bladz. 15.
Ons gevoelen is , dat de Genie van den Heer Bellamy het
kragtigst werkt in het groote en heldhaftige. By ver weg de
meesten zullen zyne Vaderlandfche Gezangen grooter goedkeu
dan deeze Liederen , zonder dat wy die-ringweda,
goedkeuring van de byzondere omflandigheden van deezen tyd
willen laaten afhangen. 't Mangelt egter in dezelve niet aan
fchoonheden. Het Rukje Chloris ftrekke tot getuige.
Schoon, gelyk de lieve Lente,
Was de lieve jonge Cloris.
't Zuiver waas der edele onfchuld
Lag nog op keur zagte wangen,
Toen de dartele verleiding,
Met heur losfe blonde vlechten,
't Hoofd bekranst met frisfche rooien ,
Uit heur' volgefchonken beker,
Haar al lagchend dwong te drinken.
Chloris bloosde en flak haar handje ,
Bevend, naar den gouden beker. -Things daalde een Engel neder:
Chloris, vlied, in deezen beker,
Is het gif voor jeugdige onfclauld!"
Chloris fchrikte , gilde en v'ugtte;
En de dartele Verleiding
Volgde, met een heete woede,
't Vlugtend meisje op alle wegen.
Eindlyk viel de lieve Chloris ,
.4fgemat , op de aarde neder:
„ God der otfehuld! riep het meisje,
„ Geef my toch een kleene fchuilplaats
„ Ach! ik kan niet langer v^ugten!"
Magtloor op den grond gezegen,

Kon
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Kon zy niets, dan droevig wveenen. --Toen verf cheep de Dood uy Chioris ;
Doch by was niet naar en vreeslyk;
Neen ! do vriendlyk als een Engel
Nam hy Chloris in zyne armven.
Nu verf reidde zich een lagchtje
Van gerustheid op haar lippen.
Hoe vertrouwlyk Ploeg zy de arn.c;n
Om den hals van heur' verlosfer!
Eindlyk looters zich heur oogera,
En zy fliep zoo zagt en lieflyk,
Ells een zuigling , aan den boezem
Yan een teedre moeder fluimert.

Voor liet overige is het Pourtrait van den Dichter, waarvan
wy gelooven , dat Lavater zelf geen kwaad zou durven zeg
Gezangen.
-gen,bykomdfchneivaz

Proeve van Tooneeloefening. Te 4mf erdam , by A. Fokke
Simonsz 1785. Ijle Deel, in .lto. Behalven het Voorbericht,
L44 bladz.
Deeze Proeve, welke. naar het oogmerk van den Schryver,
zeer wel tot eene Handleiding kan verftrekken ter nuttige
en leerzaame beoefening van liet Tooneel, vangt aan niet eene
befchouwing van het nuttig gebruik des Schouwburgs; hierop
volren Benige aanmerkingen over bet Treurfpel in het algemeen, en daarna a over eenige byzondere, als de Herodes en
3blariamne, Claudius Civilis , Robbert de Vries, de Cid, don
Louis de Vargas , Aleid van Poelgeest, Wolfaart van Borsfe.
len , Elizabeth Woodeville , Gaston en Baijard, en eindelylt
wordt dit Irerlle Deel befooten met eenige aanmerkingen over
de Toonee1lpelkunde in liet algemeen, en over de Kunst van
Acteeren en Declameeren in een Treurfpel in 't byzonder.
Deeze Proeve laat zich zeer wel leezen, en, fchoon dezelve
weinig nieuws behelze, zal zy over liet algemeen voor de zo.
danigen , die zich op deezen taak toeleggen, niet geheel on_
nuttig zyn. Van elk byzonder Treurfpel, dat de Schryver behandelt, geeft hy, a. de Gefchiedenis op ,indien hetzelve Hechts
eenigzins op eene waare Gefchiedenis gegrond zy. 2. De Fabel, zynde de Gerchiedcnis-, zo als dezelve doer den Dichter
in zyn Spel voorgedraa en wordt. 3. De Zeden der Perfoonen
of hunne Caara ers. 4. De !'eerringen en gevoelens of redenen
weikt de Per(oonen van hunne handeltivyze geeven. 5. De
Uit-
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Uitdrukking, betreffende den f yl en woorden in het Treurfpel
gebruikt. 6. Du Ci raaden des Tooneels, en 7. De Zedeleer.
Men heeft n., twee Delen van dit Werk te verwachten ,
zullende het 'Tv, ee ie ce Dr, m a en het Blyfpel , en de Derde
de Opera en, het Naal'pel , bevatten.
Fanny Belton, of de Gefchiedenis eener ongelukkige jonge tier,
gevolgd naar het Engelsch. Eerfi:e Deel. Te dmjlcrdara, by
J. Weppelman, 1785. In 8vo 221 bladz.
^j̀anny Belton, een meisje van goede beginzelen, een gezond

verfland en uitfleekende Geleerdheid, verliest haaren Vader,
een ouden armen en braaven Dorpprediker in Engeland, door
eenen fchrik, den goeden grysaard aangejaagd, door dier, zekere Branville , een valfche en wellustige Baron, zyne teder beminde Fanny weggevoerd hadt. Fanny komt egter ongefchonden uit de klaauwen van dat roofdier; en, naa den dood van
haaren Vader, verleent haarre trotfche en ryke Tante haar inwooning. In dit verblyf verbitteren daaglykfche befchimpingen
zo van haare Tante, als haare twee Nichten, over haare Liefde
tot de Letteren, haar loeven : ondertusfchen breekt zekere Baron Charles in de nabuurfchap van Grimfonlroufe, het landgoed
haarer Tante, zyn arm en been, en wordt op dat Landgoed
zeer vriendlyk ontvangen en bejegend, met oogmerk ,gelykhet
welras blykt, dat by rip eene der Dogters zal verlieven : dit valt
egter niet zo uit; maar de bevallige Fanny heeft veel meer aaintrekkely kheid in de oogen van Graaf Charles. Dit blyft niet
lang verborgen voor de Tante noch derze1ver dochters, en heeft
ten gevolge, dat zy zeer onverwacht van het Landgoed na Londen gezonden wordt. Op deeze reis bejegent haar eene ontmoeting van Struikroovers, die haar al haar geld , op een fchelling
na, afneemen, en in hèt eerfi:e Logement, waar zy haar intrek
neemt, vindt zy zich genoodzaakt reeds een haarer kleederen te

verkoopen.
Dit flukje is zeer aangenaam en onderhoudend, en zo verre
wy, uit dit deeltje, kunnen oordeelen, is het Charaétermaatige
zeer wel bewaard. Alléen dunkt ons het herhaald tellen van
het gevonden geld in de Herberg eenigzms onnatuurlyk in een
meisje zo fchrander als Fanny, vooral , daar 'er zeer gemaklyk
een ander middel te verzinnen waar' geweest, om het geld
an deeze jonge Juffer voor den dag te doen komen.

Lot.
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Lotgevallen der Familie van MANSTEly. In twee Deelen. Te
Leyden, by L. Herdingh, i ^85. Bebalven de Voorreden 37 2
bladz. in otlavo.

Iets toe te brengen, „ tot het beveiligen van de onfèhuld
„ voor de verleiding; — tot het bedwingen van de ktagt
„ eener onbereugelde begeerte ; — tot het ontzenuwen der
drogredenen van valfche eerzucht; — tot het flillen van
„ de woede der ongeregelde driften, en zo wel de dwaas„ heid als rampzaligheid van een buiteufpoorig gedrag ten
„ moue te Hellen," is het hoofdbedoelde van den Schryver
deezer lotgevallen. Ter bereikinge van dat oogmerk is derzelver ontvouwing ook zeer wel gelèhikt; nadien de Famille van
Manflein eene reeks van verfchillende omilandigheden aan de
hand geeft, waarin eene verfcheidenheid van cbara&ers werk
dit verhaal zig, op eene aange--zamis;endOplrv
naame en oordeelkundige wyze, daarvan weet te bedienen,
om alles in een treffend leerryk gezigtpunt te plaatzen. -jonge Lieden kunnen derhalven uit deezen Roman veel goeds
leeres; vooral , wanneer iemand van jaaren en ondervinding
hen met een goed oordeel, ongedwongen, tot Bene byzondere
opmerkzaamheid van de gewigtigae voorvallen weet op te
leiden.
en LAURA. Te Leyden by P. Pluyghers , I784. Behalven het Voorbericht 99 bladz. in gr. oftavo.

HENRICUS

men op het Voorberigt 1laat mag maaken is dit Stukje
opgefleld, door iemand, die naauwlyks den ouderdom van
veertien jaaren bereikt heeft ; men wordt verzogt die jonge
jaaren &net een befcheiden oordeel in agt te neemen. Wy
hebben dit in het doorbladeren gade gellaagen, en zien dus
gereedlyk over liet hoofd de onvoorzigtigheid der twee Gelieven, die, zonder eenige kennis van elkanders weezenlyken
wetland, buiten een wederzydsch verhaal van hun treurig lot,
eene tedere Liefdeverbintenis aangaan. Voor 't overige is het
Stukje aandoenlyk uitgevoerd; zelfs zyn de tedere aandoeningen en hartlyke minneklagten, zo van Henricus als van Laura,
beter getroffen, dan we van iemand van die jaaren verwágt
zouden hebben. -- Maar wy kunnen niet nalaaten ons te
verwonderen, dat iemand zo vroeg zig zulk Bene gezette oefening van Romans eigen gemaakt heeft; de vroege jeugd is
waarlyk beter te bedeeden. Heeft men hier , zo anders het
bovengemelde waarheid zy, voor geen jammerlyk gebrek in de
Opvoeding te vreezen
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LETTER -OEFENINGEN.
J. G. HERDER , Brieven over de beoefening der Godgeleerdheid. Eerjie en Theede Deel. Uit het Hoogduiisch,
door W. VAN HAMELSVELD, Predikant te Westbroek en
Achttienhoven. Te 4smaflerdam, by J. Weppelman, 1785.
In groot octavo, 366 bladz
n deze Brieven levert de Heer Herder aen een JongeIgeli.ng,
die zich op de Godgeleerdheid toelegt, de noodionderrichtingen ter beoefeninge van dezelve , en bepaelt zich in 't eertte Deel tot het geen hem omtrent de
Schriften des Ouden Testaments in agt Riet te nemen;
waerop by het tweede Deel fchikt, ter overweginge van
't geen omtrent de Schriften des Nieuwen Testaments in
aentnerking komt.
Zyne eerf'e hoofdles is, dat men den Bybel menschlyk
moet lezen, als een Boek van menschlyk Schrift en Tael,
dat is, met ter zyde ltellinge van alle dweepachtige denk
een recht gebruik der Oordeelkunde; gedra--beldn,
gende zich hierin, gelyk men met andere Schriften handelt, welker inhoud men tracht na te gen. En hieraen
hecht by wyders ene oordeelkundige befchouwiug van
den inhoud en fchryfwyze der Boeken des Ouden Testamentes, niet nevensgaende aennierkingen zo over tiet algemene dier Schriften, als over enige byzondere Stukken
uit dezelven. Voorts befluit by dit eerfie Deel, met ene
over veging van de Godlykheid dezer Schriften, benevens
derzelver bewaring, mitsgaders van hunnen tegenwoordiger
toeftand; cn 't voordragen van zyne bedenkingen, zo
over ene vereischte uitgave van dezelven, als over den
ourfprong van liet Letterfchrift, met betrekking tot deze
Boeken. — — Het tweede Deel vangt aen met ene befchouwing van 't oogpunt, dat ons de Schriften van he
N. T. vergeleken met die van het 0. T. geven, waer uit
de Heer Herder voorts aenleiding neemt, om de fchryfwyze dier Schriften na te gaen , en de geloofwaerdigheid.
van derzelver Schryveren te toones ; met aenwyzinge der
ware en valfche Steunzels van den Godsdienst van jezus.

VII. DEEL. ALG. LETT. 0.I0 .
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Wyders handelt by over de gelykenisfen van Christus,
de voorzeggingen , voorbeelden en andere aenhalingen uit,
het 0. in het N. T; als mede over de verfchillende wyzen van verklaringen dezer Hukken. Ter dier gelegenheid
neemt hy ook in overweging, wat men te oordeelen hebbe, over het Lic1rrnaLige gebruik dat men van de Euangelifehe Gefchiedenisfen maekt; en na deze foort van uitfï:ap
keert by weder tot de aenhalingen , en de te veelvuldige
zogenaemde ophelderingen der Uitleggeren ; liet welk hem
vervolgens byzonder fiil doet flaeu op den inhoud der
Openbaringe van Johannes. Hierby komen nog enige bedenkingen over liet lezen der Schriften des Nieuwen Testamentes; en eindelyk verleeligt zich onze Schryver tot
een onderzoek na de redenen van beoefening der Godgelecrdheid , waerin by zynen Jongeling waerfchouwt,. tegen
de verkeerde oogmerken, waerdoor zommigen in dezen
gedreven worden ; nopende hem tevens om zyn eigen hart
deswegens te onderzoeken , en hem daaromtrent te onderrichten, wanneer hy belooft zich hier over nader te zullen verklaren. Aen 't hot van zommigen dezer
laetfle Brieven heeft de Heer Herder, by manier van uit
enige byvoegzels gehecht, die meerendeels ver-fpanig,
bedenkingen behelzen. — Onze Autheur, die-nuftige
zich geenzins aen de gewvoone denkwyze verbind, en, gelyk men zegt, zyn eigen weg bewandelt, verleent in deze. Brieven cue reeks van overdenkingen , nopens de overwoogen onderwerpen, die ceel een gezet nadenken waerdig zyn. Opmerkzame Lezers, die een onderfcheidend
oordeel bezitten , zuilen 'er met vrucht gebruik van kun
maken. Men neme tot ene proeve 's Mans centen-ne
i vief, die de groove hoofdflelling behelst, op welke by
voorts heilendig blyft bouwen.
„ Uit blyft over, myn vriend! -de beste beoefening der
Godg lcerdhcid is de beoefening van den Bybel, en het
beste lezen van dit Godlyke boek is als men liet menschlyk leest. Ik neem dit woord in den uitgeltrektften zin, en
in de flerkfle betekenis.
„ Menfchelyk moet men den Byhel lezen ; want het is
een boek door menfchen voor menfchen gefchreven , menfchelyk is de taal, menfchelyk de uiterlyke hulpmiddelen,
met welke liet gefchreven en bewaard is; menfchelyk is
ook de zin , waarin liet verflaan kan worden , de hulpmiddelen, die het verklaren, het geheele oogmerk en het
nut, waartoe het gebruikt moet worden. Gy moogt dus
vast
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vast geloven , dat , hoe menfchelyker (in den besten zin
van het woord) gy het woord van God leest, gy des te
nader komt aan het oogmerk van deszelfs Auteur, die de
menfchen naar zyn beeld fchiep, en in alle werken en
weldaden, waarin by zich als God aan ons vertoont, zeker menfchelyk handelt.
„ Gelooft gy niet, dat ik u hier mede eenen niets beduidenden locus communis wil zeggen? neen, myn vriend!
de gevolgen van deze grond(Ielling, wel begrepen, en in
derzelver uitgeilrektheid overwogen , zyn misfchien van
belang.
„ Voor eerst word volgens dezelve zo menig bygeloof
uitgefloten, als ware de l3yhel, tot op iedere kleinigheid,
van zyne fchryfftof, pergament of papier, griffel of pen,
tot op dien, welke het een of ander gebruikt, tot op iedere treek of karakter van fchrift, en taal bovenmenlchelyk, bovenaardsch; mits dien geheel ongemeen , zonder
vergelyking, aan geen bedrog noch dwaling onderworpen,
aan te bidden, en niet te onderzoeken, niet te betludeeren noch te toetzen. Waarlyk eene kwaade grondhelling,
welke iemand, die dezelve, wegens biare geliefde Godlykheid aanneemt, niet anders dan te menfchelyk, dat is,
lui en dom maakt, hem eenen doek voor de oogera bind,
en nu vraagt; of hy geen licht ziet? Of iemand,
die den Bybel affchryft, thans op eenmaal een onfeilbaare
God word, kunt gy terf'ond gewaar worden, wanneer gy
met zynen affchryver een proef wily nemen. Ily zal
thans fchryven, gelyk by anders fchrecf, te weten: naar
dat hy nauwkeurigheid, vlyt, kunde ir taal en zaken,
tyd, geduld en eene leesbare hand heeft ; de Godheid zal
hem, om dat by juist den Bybel fclirvft, geen van alle
deze dingen door een wonder veranderen. Dit is niet
misfchien zedert de 13oekdrt,l,kunst zo ge,-orden, maar altyd en te vooren veel meer zo geweest. Geen pergament
bekoelt eene vaster natuur, om dat liet den Bybel vervat , en geen inkt word daarom onuitwisbaar. TIebreeuwfche paukten en letters leggen hunne natuur niet af, om
dat zy voor tegenwoordig tot liet boek der boeken behoren, en al het geen de tyd aan eerre taal doet en verasdert, behoud ten vollen zynen gang. Dit zyn Beene gis
maar Duadzuiken; van dien aart is ook al het-finge
geen hiervan afhangt. Verban gy ook den laattien zuur
gedachte, als ware dit boek in zyne uiter--degvani
lyke gedaante en ftoflèn geen boek, gelyk andere boeken,
b. v,
Eeia
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b. v. dat in hetzelve geen verfchillende leeswyzen kunnen
zyn, om dat het een Godlyk boek is; 'er zyn in hetzelve verfchillende leeswyzen, (en ééne leeswyze kan alleen
de wanre zyn,) dit is eene daadzaak, geen meening.
Mitsdien moet men zich daarmede inlaaten, tusfchen dezelve ondericheid maken en verkiezen, en 'er is eene wetenfchap aangaande deze keus en onderfcheiding, gelyk
by elk ander menfchelyk boek. Hierin is de Uybel in
een zeker opzicht het menlchelyklle van alle boeken,
want by is volgens zyn grootfte deel en gronden bykans
het oudl'e. 11y ging door zo veele handen, volken ent
tyden, en hoewel de Voorzienigheid door natuurlyke middelen heel byzonder voor het behoud en de bewaring van
denzelven zorgde, wy ook omtrent liet geheel van zyn
oogmerk en inhoud, zo ver het voor ons ment, van zyne
onvervalschtheid zeker kunnen zyn ; zo moeten wy echter
deze nooit ci p: oi'i bewyzen, als of dit boek als in den
Hemel gcichreven was en niet op Aarde; door Engelen
en niet door menfehen. Door zulke vooronderllellingen
doen wy den By:,el geen eer aan, maar fchande en nadeel:
een groot deel der onbeíchaamdl e tegenwerpingen tegen
denzelven is, uit dit nietswaardige tuighuis, genomen , en
inenige tegenflanders ílryden nog doorgaans op het veld ,
als of zy voor Mahomeds Koran en Gabriël , die hem van
den hernel bragt, fireden. Ik -veil niet van de party zyn;
niet om dat de vyand te geducht , naar om dat de geheele ttrydp?aats veengrond is. Ten min(len voor Benen
jongen Godgeleerden is dergelyke onbewezene, deels ook
openlyk onwaare en fabelachtige, voprf elling gewis nadecJig. Zy bedekt en verblind hem het gezicht en het ver
haat zynen vlyt om te onderzoeken, te verza--f'cnd;zy
melen, te beproeven, gezond te verklaren , in kluisters,
en maakt, wanneer by ze heeft, de zeker goede gave
^'an God, het natuurlyk verfland en oordeel, onbekwaam.
Veelgin hebben liet ronduit gezegd,, ik kan geen boel-, le2en, dat geen boek , gelyk andere boeken, zyn zal; en
anderen zyn, na veel moeite en kwelling, op het laatst
tot even dezelve verdrietige gerustheid gekomen. LuTH'ER, die een zuiver, voortreflyk vernuft was, heeft zich
met moeilyke bottigheden van zodanigen aart in het geheel niet opgehouden ; en ik ben zeker dat het geen goed
verland doen kan of zal. Ten minfle ben ik 'er by meer
dan één onderwerp getuige van, hoe zwaar het is, om
iemand tot den waaren zin en inzien in het gebruiken van
den
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den Bybel te brengen, als 'er eenmaal dergelyke vuile
dampen van ^zonfena è in hein zyn. Hy gelooft altyd; wanneer by den Bybel opneemt, dan neemt lly geen boek
op, en geeft zich dus geene veyheid om te zien het geen
by ziet, te hooren het geen by hoort. Hemelfche fchimmen zweven hem voor de oogera, gedaanten uit liet ryk
van Peris en Neris , dikwils ook in waarheid , voordeel
en betrekking, gedaantens uit dit gewest. Dat het erg(le
is, by leert door deze fchemering, in zyne jonge jaaren,
hulpmiddelen verachten of verwaarlozen, welker gebrek
hem naderhand altyd aankleeft, in een zeker opzicht onherilelbaar blyft, en hem misfchien geheel, dewyl geene
naaf theid zich vertoonen wil, gelyk zy is, tegen het beter licht van welgebruikte hulpmiddelen , ten laatlle in het
harnasch brengt. Den grond van liet laatfee weet by mis
zelf niet, en dan is het bygevolg te erger: nu flryd-fehin
lly voor de zaak van God en den Bybel, terwyl by eigenlyk voor zyn gebrek aan waare kxrndigheden en hulp
dat is , voor het vlies van zyne oogen f}ryd. -mideln,
„ Veracht derhalven niet, umyn vriend! de kundigheden, die u tot zodanig gebruik van den Bybel worden
aangeboden; liet blyfr voor uwe rype jaaren toch nader
voorbehouden, welk gebruik gy daarvan maken wilt.-hand
Laat u het misbruik, de dikmaals regt verkeerde toepas.
frog der zogenaamde Bybelfche oordeelkunde, die u voor
oogera is, niet affchrikken ; maar leer taalcn, verwante taalen , maak u de grondregels van deze fchoone, geleerde
en wysgerige weteufchap eigen, verzamel het geen gy daar
toe verzamelen kunt, al diende het 'er maar van verre
toe. Heb vroeg een exemplaar van den Elyhel in zyne
grondtaalen, waarin gy op doorfchoten papier varianten,
tegenwerpingen , gisfingen, aanmerkingen, regels voor een
toekomend gebruik, aantekent : I)an oordeel voor tegen
niet. Gy zyt nog te jong; misfchien is ook-wordignb
nog deze geheele Studie, inzonderheid over her Oude
Testament, te jong, dan dat het een rype uitfpraak toeIaat. Tien of twintig jaaren verder zult gv, en over 't
algemeen wy, op eene andere' plaats zyn , dan wy tegen.
woordig zyn. WVy zullen menige Kritifche Prellaadje ver
vermits 'er de muur van het gebouw is, (lie ge--werpn,
bouwd moest worden: wy zuilen menige zaak als zeker
aannemen, die ons thans nog zeldzaam lchyint, en wy
zullen 'er ons niet kwalyk by bevinden. Weest tot zo
lang aait eend By gelyk , die haren Honing uit alle en al.
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lerleic Bloemen verzamelt ; alleen liet zy honing het geen
zy verzamelt, geen vergift of ontuig. Behoud altyd uwe
Kinderlyke eenvoudigheid en hoogachting voor den Bybel,
als gy hem zelfs in de handen van zyne Kritiken zonityds
zeer ontheiligd ziet; de Kritik had daar aan alleen toevalligerwyze fchuld. Een Taalkundige en een Uitlegger zyn
twee heel onderfchciden wezens, gelyk wy ook by zo
veele beroemde taalkundigen van nieuwe ipraaken zien
Zy kunnen de taal verdaan en den Auteur in het geheel
niet; voor zynen eenvoudigen zin, ik laat ftaan, voor
de fchoonheden van denkelven, hangt hun een dekkleed.
Dus kan en zal het waarfchynlyk met de taalmeesters van
den Bvbel ook zyn, even daarom dewyl by het oudlle,
eenvotidigfi:e, zakelykfle boek is; maar nogthans blyft een
taalkundige op zichzelveu (zyne kortzigtighcid uitgezonderd) eene goede, nuttige, onontbeerlyke zaak, ja in het
fpraakkundige en in kleinigheden van de Iiritik doet dik
dienst. Met één woord, myn-wilszynekortghd
vriend! verzuim niets van het geen 'er tot de Godgeleerd
behoort, maar vergeet niet, dat-heidnrzlvtof
de toeflel niet cie zaak zelve, noch de ltellaadje liet gebouw is: dit zal u zo wel voor cle Kritilciie stoutheid,
dat waar vergift voor een gezond verilrcudf, als voor de
Onkritifche lafheid en dweepery bewaren."

Voorbeeld der Goellyke lea<crherlen voor eenvoudige/z , ohe efield door A. II1 : LIE NBR01K, in 23/fl Eerw Leww B diemtriar des H. Et^angel;u;ias te Rotierdrara, t,aet vermeerdering en verbeierin nitgegeeven door ivi. PANNE BAKKaa. Te DJ/, by J. de Groot Pz. 1785. Le1w1ven iIc1
Voora'erk , 374 bladz. in gr. ocinavo.
,

et veeljarig beflendig gebruik van IL'lie;rbroeks Leergeichrift , ii onze Nederland!cie Kerk , maekt het onnoodig,om iets van deszelfs bekenden inhoud en de wyze van
uitvoering te zeggen; meerder opmerking vordert het geen cie
Meer Pwmebakker tot deze pieuwe uitgave toegebragt heeft.
In de eerfie plaetze heeft by hier en daer enige weinige veranderingen in Woorden , in Schikking van Zaken , en in
Orde van behandelen gemaekt; doch deze veranderingen
zyn flegts fpaerzaem aangewend, en alleenlyk in zulke gevallen , daer ze wezenlyk enige meerdere klaerheid aan 't

ondervvys konden byzetten. Van meer belang is 's Mans
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arbeid in dezen, door 't hyvoegen van cue Poort van onder-vragen, zonder antwoorden, by iie beantwoorde Vragen van uit Leergefchrift. De Fleer Paranebakkerr bezeft
op goeden grond, dat het niet genoeg zy, dat de Leerling de voorgetlelde Vragen en Antwoorden van buiten
leere, het dus op gcheug en-werk late aenkomen en daerby
beruste; maer dat 'er, ter wezenlyke kennislè van het
voorgeftelde, meerder oefening vereischt word. Ter bevorderinge hiervan doet by het behandelde in ondergefchikte Vragen telkens nader opmerken , en 't is de zaek
van den Leerling zich door oefening bekwaem te maken
om deze Vragen te kunnen beantwoorden, en zo te toonen, dat by het behandelde onderwerp verfiact. Men
heeft al voor jaren de nuttigheid van zodanig een onder
uit zyn de bekende onbeant--tvysgadefln,r
woorde Vragen van den Hooglecracr Voetius over den
Catechismus, al in den jare 1640 en vervolgens meertnaels
door de drukpers gemeen gemaekt , ontllaen; en de ondervinding heeft geleerd, dat hetzelve, wel aengecvend
zynde, een zeer geíchikt middel is, ter bevorieringe van
ene geregelde kennis der Godsdien<tige Leerilelzels. De
groote zaek is maer, dat de Vragen behoorlyk ingericht
worden, zo met betrekking tot het onderwerp , als tot
dc vatbaerheid der Leerlingen : en dit heeft de (. leer Panslebakker meerendeels zeer wel in agt genomen. Zyne
Vraaggen doorloopen liet voornaemfte dat tot liet onderwerp
betrekking heeft, en zyn enigermate onderfcheiden naer
de verfchillende vatbaerheid, waerom ook die voor de
meer gevorderden'nict een ( en de zwaeríte Vragen met
een [ getekend zyn. Men zie, tot een voorbeeld hier
van, het volgende, betreffende liet vereischte in een goed
werk, dat het gefchiede tot Gods Eer. Na ene vooraf
dit vereischte, en den zin der fpreek--gaendvro
wyze van iets te doen tot Gods Eer , komt de vraeg uit
liet Voorbeeld der Godlyke Waerliederl
-

„ Mr. Is 'Cr bewys dat dc goede werken moeten
gefchieden tot Gods Here?
Ant w. Ja: i Cor. i o : 3 r. Het zy dan dat gylieden eet, 't zy dat gy drinkt, liet zy dat gy ie, [anders]
toed, dood het al ter ecren Gods."
Ilierby komen dan de volgende Vragen.
i. Hoc eet en drinkt men tot eere van God?
Ee4.

2.In
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In welken geval eet en drinkt men niet tot Gods
eere?
g. Waarom moet men altyd eeten en drinken tot Gods
eere ?
4. Iets anders, kan men dat ook doen tot Gods eere?
Hoe?
(5. Kan men alle dingen doen tot Gods eere? Welke
niet ?
(6. Waarom moet men alles doen tot Gods eere?
(7. Moet men by elke daad opzettelyk dit bedenken?
(8. Mag men in 't doen van goede werken, behalven
Gods eere , volJlrekt niets bedoelen ? Zoo ja, wat
is dat dan ?
(9. Kan dit beweezen worden uit Schrift-Texten ?
(Io. Blykt dit ook uit de voorbeelden ? (a) van Mofes
(b) van Paulus? (c) en van Christus?
(Ii. Zyn hier voor ook nog deugdelyke reedenen?
(ii. Tegen welke hebben wy dit op te merken? welk
is hunne Jlelling?
[is. Tegenw. Door 't beoogen van andere dingen of
eindens zyn wy faoode zelfszoekers , ja roovers van
Gods eere.
[14. Tegenw. De eerde les in Jezus School is ze / verroochening."
2.

Eindelyk heeft de Heer Pannebakker hier nog bygevoegd ene Ontledende Schets. In dezelve word getoond ,
in welk verband ieder Vrage, liet geheele foor eeld der
Goddelyke Waarheden van fl. Hellenbroek door, kan begrepen worden te flaen: welke Schets tevens den Leerling
van dienst kan zyn, om de voornaemfte zaken van ieder
Hoofditak gereedlyk na te gaen. Het ganfche beloop dezer uitgave is des indiervoege ingericht, dat en
Onderwyzers en Leerlingen, die iets meer beoogen dan
geheugen-werk, (waermede maer al te velen zich, zo van
de ene als andere zyde, fchynen te vergenoegen,) 'er een
leerzaem gebruik van kunnen maken.

De
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De eigenfchappen van Benen d7olksbeflicrer , en de pliclitmaatige onderdaanigizeid dar Burgeren, afgeleid uit de Godlyke verordening, omtrent de rangfchikkinge in de Maat
i,-fchapyen,iVrdlgeovRin.XI
Voorgefleld op den Keurdag, den 12 January 172;5, door
J. J. VAN DOORNE , Euangeliedienaar in Kampen. Te
Campen, by de Erven A. Valkenier. Behalves het Voorwerk, 96 bladz. in gr. oE1avo.
„Een Patriotsch Regent gefchetst in eene Landdags-Predikatie , volgens Ps. CXXII. 6— 9. Uitgefproken in he
Provincie-Huis te Groningen , den 23 Febr. 1785, door
TH, BRUNSVELD DE BLAU , Oudjlen Predikant te Groningen. Te Groningen , by J. Bolt. Be/zalven het Foorwerk, 76 bladz. in gr. octavo.
Regenten en Burgers vinden in beide deze Leerrede.
Eunen,
in plechtige omftandigheden uitgefproken , hui;ne
ten ernfliglie voorgedragen; en wel op ene wyze,

plichten
die in den tegenwoordigen flaet onzes Vaderlands bovenal
opmerking vordert : weshalve derzelver lezing met regt
an te pryzen zy. In de ene en andere Leerreden
komen , met opzicht tot de tegenwoordige omflandigheden , mrnlyke trekken voor, die met ene deftige befcheidenheid voorgedragen worden. Wel byzonder trekt de
manlyke Redenvoering van den Eerwaerden van Dooi•ne te
meer veler aendacht , daer zommige Heeren van de Ridderfchap waenden in dezelve gefedeerd te zyn , zonder
echter bepaeldlyk te fpecificeeren, waer ter plaetfe die
befte te vinden zy. Dit doet zyn Eerwaerden in de Voorrede hiervan enig verflag geven, en, terwyl by zyne Leerreden aen 't openbaer onderzoek bloot ]lelt, beantwoordt
by tevens enige gisfingen , met aentooninge , dat in die
plaetzen , zo min als in enig ander gedeelte , iets voor
welk l4ef genaemd zou kunnen worden: zynde-komt,'
alles in tegendeel , „ veel eer , overeenkomilig met de
?, billyk vooronderftelde denkwyze der Heeren £DELEN,
?? en tot eer der RIDDERSCHAP."

Be5
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P. A. C. HUGENIIOLTZ, LEEI:P.EDEN.

Leerreden over z Sara. _V.Y.
i9. op den 23flert , anuary,
1785, uitgefprokeu door P. A. C. I-TUG NKOLTZ, Predikant te 7 elJ1ein. Te Utrecht, by de Iced. J. v. Schoon
Behalves dc hoorreden, 36 bladz. in gr.-hoven,1785.
oé avo.
n deze Leerreden fchctst ons de Eerwaerde Hugenholtz
het echt character van een waerVaderlandlievend Mensch,
dat is, van iemand, die, de belangen van den Staet, van
zyn Vaderland , oprechtlyk , vooral in tyd van nood,
zoekt voor te flaen en te bevorderen. Hier toe overweegt
hy, eerst, welke de belangen van het Vaderland zyn; en
ontvouwt vervolgens hoe een weldenkend Vaderlander die
behartigt en bevordert; waerop by dan eindelyk doet zien,
de duure verplichting , die 'er op ons ligt, om zodanige
men ►chen te moeten zyn. Zyn Eerwaerde behandelt dit
onderwerp met ene beknoptheid en nadruk . die zyne Ver
zeer gefchikt maekt, om den vereischten invloed-handelig
te hebben.
De wapening Gods aangepreezen, door 1, c vssEN,líerAleer-aer te Leendam. Te flnafleldana, by M. de liruyn.
In .gr. ocicivo 236 bladz.
De gevaarlyke uit- en inwendige gcfleldheid van loet Kade;'land wet de rnaiddelen ter r•eddin b7e van liet zelve, gelyk
ook de wezcriltiyke gronden van hoop en ver°wagtinse voo liet bekommerd Nederland, in twee Kerkelyke Redenvocr•ingcn , door f. CLMSsSEN , lierkleeraar te Leerdam. Te
4nzjielda,tz, by M. deiiruyu. hchalven de Tloorredc z,
zoa bladz. in gr. oc?avo.
De zede/yke omjlandig lieden van Nederlands Inwoon eieren
b%liou,vd, en de ;;middelen een er lrcilzname veranderinge
in dezelven voorgehouden , in eerie Leerrede over Ha.
hrakrwk III. z. Te Im/leldara , by J. Roos en Zoon,
1785. Behalve;; de hoorreden, -$ bladz. in gr. octavo.
,

en drietal van gemoedlyke Gefchriften, ftrekkende, om
Nederlands Ingezetenen aen te fpooren ter vereischte
boetvaerdigheid , ene daeruit volgende verbetering van
gecl;ag , en een voortgaenden Godsdienftigen wandel, 't
welk
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welk van onrerfcheiden zyden indiervoege aengedrongen
word , dat men het voorgeftelde met ene opwekkende
Richting kunne lezen , en 'er een nuttig gebruik van
maken.
De denkende Christen. Vierde Stukje. Te dinfeldrsm, by
J. v. d. Burg en Zoon, 1785. In gr. ocdaavo, Ioz bladti.
dit Stukje heeft men drie Gefchriften geplaetst, der
opmerkzaLne lezing waerdig. Het eerite behelst
ophelderende aai merkingen over het oud[le gedenkfchrift,
Gen. 1. en 11. I - 3, 't welk ons een verhael der waereldwording levert. De Opticller dezer aennlerkiugen geeft
daerin cue doorloopende verklaring vn dit gefchieoverhaet , en ontvouwt zyne denkbeelden deswegens met alle
juistheid en klaarheid; die hy , daer ze in 't een en 't ande r ópzicht wel eens van den gewonnen weg afwyken ,
ter proeve voorltelt. Men zal dezelven, fchoon ze in all e deelen niet voldoende mogten bevonden worden, echter
van dien aert vinden , dat ze overweging verdienen, en
op nieuw tot ene handleiding kunnen Eirekken, om de aendacht te bepalen tot ene verllandlyke befchouwing van
dit oudste gedenkfchrift. Plet laetfte hier vuorgedragen Gelcirrift levert ons bedenkingen over de opkomst
en den ondergang der Volken, die ons voor oogen Rellen , langs welke wegen een Volk, uit lage omftandigheden , tot een aenzienlyken luister opklimt, en hoe het,
tot ene zekere hoogte gekomen zynde, zynen glans begint
te verliezen , ja eerlang met een gebeden ondergang gedreigd word. Dit natuurlyk beloop van zaken word hiel
beknoptlyk nagegaan, en de Schryver Pcaeft zyne ontvouwing met de ondervinding van vroegere en latere dagen.
Alles loopt te famen , ter bevestiginge zyner Stellinge ,
waermede hy aenvangt: „ Armoede, Naarf}igheid, Rijk„ dom, Bederf van Zeden, Slaavernij, Ondergang; dit is
de kring , waarin de volkeren zich beweeges, waarin
zij rijzen en daalen." Ook ons Vaderland ondervind
zulks ten grooten deele ; en 't is te wenfchen dat dit bezef nog by tyds der Landzaten oogen opene, om den
dreigender ondergang voor te komen , door de Naarltigheid , den Moed , de Trouw en de waare Vryheidsliefde
onzer Vaderen te doen herleeven. Tusfehen beide
deze Gefchriften levert men ons een Brief aen den Schryver
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ver der Brieven over den Bybel, (in den T7olkstoon) en dc
uitvoering van het P/cm en Oogmerk van jezus, uit het

EIoogdeitsch vertaeld. De Oplteller deezer Brieven o^,'r
den Bybel, enz. behoort onder die short van lieden, wel
beweren, dat men by de omhelzing en beoefening der-ken
E,nangelieleere , slechts agt Nebbe te geven, op de innerlyke kenmerken der Euangelieleere , als ene voortreflyke
Zeekunde, en 'er dan een goed zedekundig gebruik van
te maken : latende voorts het gefchiedkundigc en wonderdadige , mitsgaders de Joodfclie manieren van voor(tellingen , daerin gebruikt , aen zyne plaetze; houdende alles
van die natuur voor zaken, waervan Jezus en zyne Apostelen zich bediend hebben , om , zich naer den Volkstoon
fehikkende , den invloed der Zedenleere te bevorderen.
— Den Schryver dezes Briefs aen dien Opf'eller komt
het ten uitertle vreemd voor, dat iemand , die betuigt de
zael, der Waerheid en der Deugd ter harte te nemen, die
inkomt als een belyder van de Godlykheid der Euangelieleere , op zodanig ene wyze kan denken en fchryven. By
toont hem ten duidelyklte aen , dat by langs dien weg de
Godlykheid der Enangelieleere geheel en al van hare 1}eunzels berooft; en dat men, op the wyze , Jezus voor geen
Godlyken Leeraer , maer alleen voor den uitmnntendfl:en
Wysgeer kunne houden ; wiens Leer in zo verre wel
hoogagting vordert , maer geen Godlyk gezag heeft, dat
ons tot Geloof en. Gehoorzaenlheid verplicht. Zulks doet
hein vreezen, dat 'er, onder deze manier van voorl}elling,
enig verkeerd oogmerk fchuilt, om naemlyk de Euangelieleer van haar Godlyk Gezag te berooven: in welk geval
by liever zag, dat men 'Cr openlyk vooruit kwame, dan
dat men de Menfchen door omwegen trachte te misleiden.
Dit doet hem aldus fchryven.
„ ik dage u , in den naam van alle mijne Broederen,
van alle Kristenen uit , om u over het oogmerk uwes
fchrijvens te verklaren. Dog opregt, niet met wijdlopige
redeneringen en fpitsvondigheden van uwen trant, maar
kort en duidelijk. Heeft zulks geen plaats, fclirijft men
u , zonder grond enig kwaad inzigt toe, -- des te beter, des te aangenamer voor mij, zal het zijn. Maar dan
behoord gij alles te herroepen, 't geen gij in uwe Brievera over den Bijbel en de Uitvoering van liet Plan en Oormerk van ,jezus tegen het Geloof in de Openbaring en cie
Wonderwerken gefchreven hebt: zulks zijt gij der gehoonde
Waarheid fchuldig. Zo gij egter dit niet kund of pret
wild,
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wild doen; verklaar u ook alsdan meer duidelijk, en doe
ons den dienst , om rondborllig voor de zaak uit te komen, den llrijd openlijk te voeren, gelijk een Vijand past,
en niet bedekt, gelijk dezulken gewoon zijn te doen, die,
onder fchijn van V riendfchap, een vijandig hart verbergen,
om. des te zekerder te kunnen lirijden. Gij moet, of het
voornemen , om het Geloof aan de Wonderen en Openbaring te be[Irijden, opgeven, of den naam eens Kristens
laten varen. Aangezien gij geen Kristen kund zijn, zo
gij niet, als andere Kristenen, Jezus voor eengin buitengewonen Gezant , een Leeraar of Profeet van God erkend.
Dit is het regtftreekfche kenmerkende aan hem; en zulk
foort van Lieden, die hem flegts voor een veriiandigen en
voor enen Wijsgeer , dat is, voor een verkondiger van
den Natuurlijken Godsdienst houden , noemen zig geen
Kristenen , maar Deïsten , of welke andere namen zij zig
believen te geven."
Hy raedt hem echter dien laetflen flap niet aen, zo om
dat by 'er niet toe gelchikt fchyne, als om dat de Christenen 'er reeds te wel tegen gewapend zyn :ook versvacht
by 't niet van hein, en dit doet hem te meer verwonderd
zijn , over zijne onvoorzichtigheid in dezen.
„ Gij meend het, vervolgt hij daerom ten flot van zij
gij meend het wel zo kwaad niet , want gij-neBrif,
neemd anders zulk een hartelijk deel in de zaak — niet
ílegrs der Waarheid, maar zelfs van 't Kristendom , zo als
het door u begrepen word dat men uwe gezegden
niet in den ltrengtien zin kan opvatten. En egter kan ik
niet begrijpen, wat u tot zulk ene gevaarlijke onderneming
bewegen konde, daar gij , als een vriend der Waarheid,
geen belang hebt , om dezen grondtlag onzes Geloofs in
verdenking te brengen. Immers, wanneer het u waarlijk
ernst is , den Godsdienst gewigt bij te zetten voor cie nmenfchen, Waarheid en Deugd onder hen te bevorderen, zo
slaat gij * regelregt den verkeerden weg in, wanneer gij ster.
Kristelijke Leere haar Godlijk gezag, en langs dien weg
der Waarheid haren, fterkften tleun beneemd. En genomen ,
gij waard bij uzelven van de ongegrondheid der Goddelijk
overtuigd, zo deed gij-heidvanKrstljkOpebing
egter veel wijzer, naar mijn inzien, wanneer gij, uit hoog
voor deze geheiligde Mening, uwe overtuiging voor-agtin
lizelven behield, en de goede Luiden in hun eenvoudig,
— bij u wel dwaas , dog voor ons zo heilzaam , -- geloof liet berusten, vooral , wanneer gij niets beters in de
plaats
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plaats daar van weet te geven. Daarenboven zijt gij immers
een ijverig pleiter voor het verdraagen van verjaarde en algemeen geëerbiedigde begrippen: ja veroorlofd zo volmondig een Poort van Bedrog, 't geen tot goede en voor de
Waarheid heilzame einden aangewend word. Waarom zou
zulks niet, met betrekking tot het Geloof in de Kristelijke Leer, als ene Goddelijke Openbaring, even zeer gelden? Draag zorg, mijn Vriend! dat ik u niet bewijze,
dat gij niet 'er daad onbillijk handeld, doordien gij deeze
oogkiiking intrekt! Hoe? Ja gij meend , dat Jezus
z Ive zig van deeze foort van misleiding bediend heeft,
en het Nationaal Geloof in Wonderwerken, en in zijne
daarop gegronde Goddelijke zending ingevolgd: zelfs zou
hij zijne Apostelen bij deze mening gelaten hebben; en
wij Knstencu ., in 't algemeen , die federt gevolgd zijn, wij
leven nog allen, tot op dezen huidigen dag, in dezen
zelfden waan; om wat reden dan wild gij evenwel van
deze verdraagzaamheid een ,einde, maaleen? Hoe kund
gij weeten of het wel overeenkomt met het oogmerk
onzes Heren, voor als nog dit geheim bij de Waereld
aan den dag te brengen ? of hebt gij welligt enen bijzon
daartoe ontvangen ? zo ja; wees dan zo goed,-dernlast
om ons dien te tonen. Zegd gij, men kan zulks uit
de Leer of Gefprekken van Jezus, en mogelijk ook uit
de Brieven van den Apostel Paulus, opmaken: zelfs dit
zal niet genoeg zijn: want, zo maar onze Heer gewild
hadde, dat het bedekt zou blijven, hoe dan? is het dan
gene grote vermetelheid — om niets ergers te zeggen
— dat gij u onderwind, de zaak aan den dag te brengen, uwes Heren geheim te verraden, en -- 't geen het
kwaadfte is — zijn belang en agting bij de Waereld, geen
gering nadeel toe te brengen! Maar — misfchien zijt gij
een (Ier vertrouwde Vrienden van Jezus , waarvan gij ons
berigt geeft , en die wij niet weten, of gellorven zijn,
dan wel , gedurende 1700 jaren zig verborgen gehouden
hebben, zonder iets kennelijks uit te voeren. Naar
allen vermoeden zijt gij dus een der Broederen van de
derde kiasfe: egter dan nog blijve ik twijfelen aangaande
de noodzakelijkheid dier ontdekkingen, aangezien ik het
nut daarvan geheel niet befpeure , althans niet begrijpen
kan, dat het thans de gepaste tijd daarvoor, of dat de
Waereld reeds daarvoor vatbaar zij : ten min(l:e in zo verre gij niet hebt kunnen goedvinden, ons daarvan te onderrigten. Mijne verlegenheid groeid aan, gelijk gij
ziet,
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ziet, van alle kanten, en ik weet mij zelven niet te redden. Ik bidde u derhalven ten ernstigfle, help mij fpoedig uit deze angstvallige verwarring. Zeg ons ronduit,
wat wij van u denken moeten : en , bijaldien gij met 'er
daad den gezegden last ontvangen hebt , wees dan zo
goed, om ons dien, nevens de daar bij behoorende bewijzen mede te deden, overmits de gantfche Kristen-waereld ongemeen veel daar aan gelegen is."

Buien aan den Hoog Eerw. Lord- Bisfchop van Lichtfaeld en
Coventry, over de intikristif he Grondbeginfelen in de
meeste Kerkelyke Genootfchappen, door EDWARD EVANSON,
A. M. Uit het Engelsch vertaald, en in 't licht gegeeven, door 't Genootfchap , Pro Ecclefia ejusque libertate.
Gedrukt, 1735. Behalven de Voorrede van het Genoot
blad--. in gr. olavo.
-Jéhap,is6
e Hiërachie, ene niet min laekbare overlieerfcliing in
l
't Geestlyke, als de Tyrannie° in 't lichaemlyke , tegen
te gaen, is, met de uitgave van dit Gefchrift, het oog

een Genootfchap, het welk ter zinfpreukeheeft.,-merkvan
pro Eccleja ejusque libertate , als zig voor[fellcnde te thyden voor de fTrheid der Kerke. Het Genootfcliap laet zich
hier over in de Voorreden breedvoerig uit; klagende over
een vervolgzieken Geest, dien het zelve zal trachten uit
te rooien. Ten dezen einde maekt het een aenvang met
de uitgave ener Nederduitfche vertalinge van een Brief
van den Heer Evanfon, in welken die Schryver 't 'er op
toelegt, om te doen zien, dat 'er in de meeste Kerklyke
Genootfchappen nog vele Antichristifche Grond'aeginfelen
zyn, die hervormd moeten worden. De overweging der
Gódfpraken of voorfpellingen van Daniel, Paus en,7oannnes, nopens den Antichrist, en de befchouwing van den
ftaet der Kerklyke Genootfchappen, leiden hein zo f'erk
bier toe op, dat zelfs de Godlykheid der Openharinge
daarmede, by hem, flae of valle. Uit dien hoofde laet
by zich, liet vporge(Ieiie deswegens in één oogpunt brengende, hierover indezervoeze uit.
„ In beide de Heilige Boeken, zo der Jooden als der
Kristenen, beroept men zig op dc vervulling der te voorera
bepaalde uitkom(Ien (*), als het eenig en onfeilbaar ken(*) Zie Deut. x8: 21,

tee.
22. Jez. 41:22,23.42:8, 9.44:7 ► 8.
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teeken tusfchen eene waare en voorgewende openbaaring,
op een treffende wyze worden wy geleid tot den Geest
der Prophetfie, als het getuigenis van Yefus (t); hieruit
volgt noodzakelyk, dat of deze voorzeggingen van 't Evangelie, die voor de tegenwoordige jaartelling van het kristelyk tydperk behoorden vervuld te zyn, vast en zeeker
neoeten gebeurd zyn, of anders is dit Euangelie valsch.
)Bet groot onderwerp dezer voorzegging is een algemeens
afval van den waaragtigen en redelyken Godsdienst van
Jezus Kristus, tot een geheimzinnig, lásterlyk en afgodisch
bygeloof, onder welkers bedriegelyken invloed, het volk
hunne ooren zoude afwenden van de waarheid, de gezonde
leer verwerpen, verdigtzelen en valschheidin deszelts plaats
aannemen: zoodanig een Godsdienst moet noodzakelyk in
zyne grondbeginzelen, en in zyn geheel, dwalende zyn.
Hierom dan, nadien iedere vastgeftelde Kerk in het Kristendom, van de vierde Eeuw tot onzen tyd toe, gelligt
en vastgelleld is, op een en het zelve Orthodoxe fundamerit, en allen dezelve voornaame grondarticulen van
Godsdienst-Leer en Geloof hebben aangenomen, zo moe
allen zyn afgevallen van het_ waare--tenzyodakl,f
kristen- geloof, volgens den inhoud dier voorzegging, of
zoodanig een afval is niet gefchied , en heeft nooit plaats
gehad — niet anderen woorden, or DE KRISTEN OPENBAARING IS ONWAAR, OF DE GODSDIENST VAN IELERE
ORTHODOXE KERK IN EUROPA IS FABF.LAGTIG EN VALSCH."

Uit het doorbladeren zo der Voorreden, als des Briefs,
maken wy op, dat en de I leer Evanfn en de Leden van
het Genootfchap vry flerk verhit zyn , en dat ze in hunnen yver een verkeerden weg inflaen , zo ze , gelyk we
vertrouwen , het welzen der Kerke waerlyk bedoelen.
Geen recht welgeoefend Proteftant, die de feilbaerheid
zelfs der beste Kerkvergaderingen erkent_, zal beweren,
dat 'er hier en daer gene misvattingen in plaets hebben,
of, zo by ze zynes oordeels niet ziet, ten minfle placts
kunnen hebben. En ieder, die zo Proteilantsch denkt,
zal 'er voor zyn, dat men door een ern(lig onderzoek die
misvattingen trachte te verbeteren, om der Wacrheid en
der Deugd bevorderlyk te zyn. In gevolge hiervan zullen
ze ook gezamentlyk oordeelen, dat zy, die zulk een emonderzoek wraken , en hunne Leer, als eene onfeilfig onderzoek
bare Leer, die niet onderzogt , behoeft te worden, aen ande.
Io.
(t) Openb. 19:
-
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deren opdringen, den Godsdienst, en vooral den Proteflantfchen Godsdienst, in zynen aert niet recht kennen.
-- Maer zal men nu , gelyk in deze Papieren gefchiedt,
om dit onderzoek te bevorderen, om zodanig ene ver
uit te rooien, den weg van bitterheid inflaen?-kerdhi
zal men iets nuts uitwerken, door geheele Genootfchappen, en l yzondere Leden in dezelven op 't flxengfle ten
toon te fellen? door deze en gene Leerdellingen ten haet
lyklie als Antichristisch voor te dragen? terwyl men zelve, gelyk Evanfon in dezen zynen Brief, Leerftellingen
beweert, die, naer veler inzicht, met niet minder regt,
Antichristisch genoemd mogen worden; des men elkanderen die haetlyke benaming, over en weder, zal toekaetzen. Wy zien uit zodanig ene handelwyze meer
verbittering dan verbetering te gemoet; en hoopen dat
het Genootfchap, indien het nog verdere poogingen ter
bevorderinge van hun oogmerk aenwende, zich voorts bezadigder zal gedragen.
G. HEWSONI , Disquifitio Experimentalis de Sanguinis natura variisque ejus per morbos mutationibus. Ex Anglico Latine vertit , & Proefatione additisque nonnullis
oblerv.ationibus illuítravit , JACOBUS THIENSIUS VA"' DE
WYNPERSSE, M. D. Lugd. Batay. apud. fl. & , 7 houkoop, 1785. Absque Prefat. 158 pp. 8vo. in. f.
G. HEWSONI, Opus Posthumum five Rubrarum Sangninis
particularum & fabric ufusgtle Glandularuni Lympliaticarum Thymi & Lienis defcriptio, iconilbus iliaítrata.
Anglice vertit & notas addidit J. TH. VAN DE WYNPERSsE , M. D. Lugd. Bat. apud coscdena
126 pp. 8vo.
L m. cum fig.
,

hebben, by de uitgave van het Eerl}e Stuk deezer
WyVertaaling,
onze gedachten geuit, zo over de voortreflyk-

heid van liet Werk zelve, als over de meesterlyke Vertaaling,
welke de geleerde van de LT/ynpers/e. ons daarvan gegeeven
heeft (*). Zy, die de Schriften van Hew/on ooit doorleezen, en doordacht hebben, zullen met ons moeten bekennen , dat dezelve niet alleen eenen fchat van kundig
bevatten ; maar dat men 'er ook bovendien zeer-hedn
veele nieuwe ontdekkingen in ontmoet , die over verfcheiden
(*) Zie Alg. Pad. Letteroef. Vde D. ifle Stuk, bl. 200.
Vil. DEEL. ALG. LETT. No. I0.
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den takketi der Geneeskunde een nieuw licht verfpreiden ,
en tot zeer veele naafpeuringen het veld geopend hebben.
En daar wy verzekerd zyn, dat het Eer[le Stuk deezer
Veitaaling reeds lange de goedkeuring van des kundigen
heeft weggedraagen , zo zullen wy er niets meerder tot aan
dan alleen te zeggen , dat de Vertaaling-pryzingbvoe,
van deeze twee Stukken, die wy thans voor ons hebben,
geene mindere blyken geeven van Taal- en Oordeelkunde
dan het Eerí^ke Stuk. Voor de zodanigen, die met
den Inhoud van deeze twee Stukken niet bekend zyn , zullen wy weder een korte fchets der onderwerpen , daarin
voorkomende, mededeelen.
Het tweede Stuk, 't welk over de Natuur van het Bloed,.
en de veranderingen , welke hetzelve in Ziekten ondergaat ,
handelt, is in vyf Hoofdukken verdeeld. Het eerfle han
Serum, over de kleur-deltovrafchinget
van het Crasfamentum, en over de oorzaaken der Coagulatie. Het tweede over de Crufla phlogistic,-E. Het derde
over de oorzaaken, waarom by Aderlaatinge deeze Crufa
phlogistica, op onderfcheiden tyden, zig vertoont ; over
de oorzaaken der Stelpingen in bloedllortingen, en over
het vermogen van de Koude op het bloed. Het vierde
bevat Waarneemingen over de Lympha coagulabilis , en
deszelfs fchielyke veranderingen ; en eindelyk het vyfde
eene algemeen Overzicht van het verhandelde.
Het derde Stuk heeft ten onderwerp eene Befchouwing
en Onderzoek wegens de roode Bloedbolletjes, enwegens
het maakzel en het nut- van de Glandula Thymus, en de
Lien. Dit Boekdeel, 't welk naa den dood des Schryvers
door den beroemden Falconar is uitgegeeven, en met eene
geleerde Voorreden voorzien, is in vyf byzondere Hoofd
eerjle handelt over de gedaante en-flukengpits.H
zamenhang der Bloedbolletjes. Het theede over het maakzei van de Glandul^e Lymphaticce. Het derde over de lig
liet maakzel van de Glandula 'Thymus. Het vierde-gine
over de ligging en het maakzel van de Lien. En einde
vyfde HoofdJluk behelst eene Befchryving, over de-Jykhet
wyze , hoe_ zig de Bloedbolletjes vormen, afgeleid uit de

voorafgaande Proeven en Waarneemingen.
Wie tog zoude niet wenfchen, zo veele intresfante Onderwerpen behandeld te zien, door een man als Hew/on,
die, met een taai geduld, en beproefd oordeel, de natuur,
en de natuur zelve, onderzogt en naagefpeurd heeft?
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1/erlaandelingen, nitgegeeveu door de Hollandfche ilfaatfchappye der Il/eetenfclaappen te Haarleus „XXI Deel.
Te Haarlem, by J. v. Walré, í784. Betaalven liet
hoorwerk, 274 blade. in gr. octavo.
ene verfcheidenheid van Verhandelingen (lelt den Liefghebberen
van verfchillende oefening, in dit Deel, wevan

onderwerpen voor, die hunnen onderder een aantal
zoeklust niet vermaak kunnen bezig houden. De
eert e plaats bekleeden hier de Aanmerkingen van Dr. d,
Veriyst, over liet nuttig gebruik van den Cortex Peruvianus, in de zedert eenige jaaren in Holland en andere
Provincien epidesnicé geregeerd hebbende kwaadaartige
Herfst koortzen. Ze dienen grootlyks om het gebruik van
dit hulpmiddel aan te pryzen, en te toonen hoe men 'er
zig met de meeste vrugt van bedienen kan; naar uitwyzen der ondervindinge, en overeenkomilig met den rust
deezer ziekte, mitsgaders de natuur der werkinge van dit
hulpmiddel. De Heer Verryst, dit alles in 't breede ontvouwd hebbende, doet daar benevens zien, hoe ongegrond de Heer Fin/ce, Hloogleeraar te Linge , de Ilollmndfche Geneesheeren, wegens hunne behandeling deezer
ziekte, beri„pe. --- — Eene volgende Verhandeling van
Dr. M. du Pui gaat, over de ontbinding van de verduisterde Lens Crystallina in liet wateragtige vogt van ons
oog, en de v )ordeelen, welke daardoor verkreegen worden in de bekverkinge der hert}ellinge van liet gezigt.
Het geen zyn Ed. deswegens bybrengt vordert de opmerkzaamheid van des kundigen , om verder na te gaan, in
hoe verre deeze manier van oogligten den voorrang he-bbe, boven het wegneemen der Catarace, door middel
van Gene opening in 't Hoornvlies te maaken.
Wyders verleent ons de Heelkundige E. P. S4vage%^racusa ceu
Vervolg zyner Verhandelinge van ^de haten der Plantesi.
In 't voorige gedeelte de Bolanten nagegaan hebbende ,
breidt by in dit zyne onderzoekingen verder uit over do
Kruiden; niet oogmerk, om, by Bene volgende gelegen
Heesters en Boomen te fpreeken , en als dan-heid,van
het eens met het ander te vergelyken. By erne naauwke:urige befchryving deezer Vaten, en ontvouwing van (Ier elver ítanoplaatzen , in onderscheiden foorten van Fs'ruiden, voegt zyn Ed. Bene nadere opheldering omtrent de
genomen proeven, l etreklvk tot het algemeen aangenomen
,
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gevoelen, dat de be1'chreeven Vaten alleenlyk lugtvoerende zouden zyn ; en tevens liegt by 'er aan, een berigt van
zyne gedaane ontleedkundige bewerkingen, die den beminnaaren van zodanige nafpooringen te {lade kunnen
komen. flierby is geplaatst eene nadere befchryving en
afbeelding eener wanítaltige roede en van den open pisweg in een kind van drie jaaren waargenomen, door AI.
Bonn Hoogleeraar in de Ontleed- en Heelkunde te Amíherdam; dienende ter ophelderinge van een vroeger deswegens medegedeeld herigt. --- Vervolgens ontmoeten
we eenige aantekeningen van den Heer A Roskam Kool,
behoorende tot de Kaart van het Hondsbosch en Duinen
te Petten, in her jaar 1730, uitgegeeven door Hendrik de
Leda te Amfterdam , en door den Heer an Lukas van
den Tooren te Alkmaar in 't jaar I782 gedeeltelyk ver
dienende, om de juiste afneeming-kleind;voramy
van hetzelve Hondsbosch in den tyd van jaaren aan te
duiden: met de befchryving, door opgemelden Heer van
den Tooien, van cent nieuwe uitvinding, zo men ver.
meent, volgens welke men zeer naauwkeurig en gemaklvk
Kaarten enz. verkleinen kan. Het Kaartje met de nevens
aantekeningen verleent ons een Juist verflag van-gande
de aanmerkelyke afneeming van den Hondsbosch, en het
berigt nopens de verkleining van 't Kaartje , niet eerre
naauwkeurige aftekening van het daártoe gebruikte middel, geeft eene opheldering hiervan aan de hand, die in
meer gevallen naare ndttigheid kan hebben. Voorts
{Wordt ons hier medegedeeld eene Verhandeling over den
aart en behandeling der natuurlyke en ingeënte Kinderpohjes , door den Heer P. Rofe Roume de Saint Laurent; in
welke die Heer, na 't voordraagen eeniger aanmerkingen
over dit onderwerp in 't algemeen, een berigt geeft van
zyne daarin zeer gunftig geflaagde verrigtingen op het Eiland Granada, met aanwyzing van 't geen men daaromtrent, zyns agtens, bovenal in 't oog moet houden.
— Bv deeze Stukken is ook geplaatst het Antwoord
van den Franeker Hoogleeraar d. Tpcy, betrekkelyk tot
de Texelfche . Zeegaten. Naar liet beloop der vraage is
de Verhandeling drieledig: gaande eerst over den cor
fprong der Texelfche Zeegaten; vervolgens over de ver
welken de Zeegaten door den tyd ondergaan-anderiug,
hebben; en eindelyk over den invloed, welken de veranderingen der Zeegaten, op de Zuiderzee, het Ye en de
nabuurige Kusten, gehad hebben. De Hoogleeraar oordeelt,
-
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deelt, dat by uit het deswegens verhandelde het volgende
met genocgzaame zekerheid niag besluiten.
„ 1. Dat, hoewel het tyditip der afichenring van Texel, van den vasten Wal , niet naauwkcurig kan bepaald
worden , de hierdoor ontftaane Preuken eerst omtrent het
jaar 1396 eene genoegzaanie wydte en diepte hebben gekreegen, om, ten opzichte der Zuiderzee, den naam van
Zeegaten te verdienen.
„ IE. Dat deeze Zeegaten, wezens het affpoelen en aan
Duinen, of liet verloopen der Gronden, aan-groeijnd
geduurige veranderingen onderhevig zyn, die geen mensch,
zonder eene opvolging van naauwkeurige Waarneemingen,
kan bepaalen (*); doch dat zy, ten minften in den jaare
1570, reeds in fiaat zyn geweest, om meer water aan te
voeren, dan men na dien tyd nog ooit in de Zuiderzee
gehad heeft (t).
„ I1I. Dat het eindelyk niet de Texel-, maar de Vlieftroom is, die in het Ye en voor de nabuuri e E usten
hoog water veroorzaakt, en dat daarom de Uitwerkzels,
aldaar door de Vloeden voortgebragt, uit den loop. van
dien Stroom moeten worden verklaard."
Op
(*) 'Er is, zegt de Hoogleeraar, in 't tweede gedeelte
zyner Verhandelinge, over het algemeen te weinig haat op de
diepte en den loop van een Zeegat te manken , dat men 'er
een vast llelzel op kan bouwen , zonder dat men eerst een
uitgewerkte Zeekaart heeft van de plaats, op naauwkcurige
meetingen gevestigd , en niet laater nal'peuringen vergeleeken.
Zodanig eene Kaart zou niet alleen voor onze Zeegaten, naar
ook voor de Zuiderzee zeer nodig zyn, dewyl alle Kaarten hier
handen van het Publyk gekomen, ten uiterfen ge -omtren,i
-brekigzyn,dva
WITZEN zelfs niet uitgezonderd.
Het zou derhalven eene zeer prysfelyke zaak zyn voor Liefhebbers des Vaderlands, by voorbeeld voor den Economnifchen
Tak van de Maatfchappy der Weetenfchappen te Ilaarlean, om
tot zulk een nuttig einde de noodige kosten te befteeden, en
eene nieuwe geheel naauwkeurige afnieetiiig te laaten doen ;
dewyl men op deeze wyze eindelyk eens in (laat zou geraaken , om over de wezentlyke veranderingen deezer Zeegaten
een naauwkeurig oordeel te vellen."
(t) Volgens 's Mans aanmerking, in 't derde Hoofdhuk,
is het water in de laatfle Stormen niet hooger geweest, dan
in 't jaar 1717; en in dat jaar is liet ongetwvfeld nog wel
anderhalf voet laager geweest, dan in den geweldigften Storm
en Watervloed van het jaar i57o.
Ff
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Op deeze Verhandeling volgt een Vertoog van Dr. F
X. Burtin , over liet veï flee;de LT/ormagtige Hout, dat tusfchen Brugge en Gennt, in Vlaanderen, gevonden wordt,
Men vindt naamlyk aldaar, naby liet dorp Altoren, in 't
eertyds moeraslige gedeelte eener nu drooggemaakte Vlakte, zeer veel ve27leend Hout, dat grootlyks van de Zeewormen doorvreeten is, en wells Wormgaten Ineerendeels
met Chalcedoon gevuld zyn, doch waarin ook deelen
voorkomen, die de hardheid van Jaspis hebben; terwyl
'er anderen zyn, die niets vertoond, dan eene zeer buig
zaame en ligte 1lsbest, en zelfs eene foort van 11sbcstMeel, voortkomende van het Federweiss der Duitfchers.
De Brusfelfche Geneesheer leid uit de omftandigheden af,
„ dat de Zee wel eer de nabuurfchap van dlteren be„ fpoeld hebbe;" en verder, „ dat de beflaanlykheid der
„ Zeewormen op onze Kusten van een zeer ouden datum
zy." Vermids nu dit beweerde fteunt op het denk
dat deeze Wormgaten daadlyk aan Zeewormen toe-beld,
te íchryven zyn, zo bepaalt zyn Ed. zig, in de eerile
plaats, tot het aantoonen van de volmaakte overeenkomst
tusfchen de blyken der Zeewormen in liet zelve, en de
eigenlyke Zeewormen. 's Mans opgegeeven berigten hiervan loopen eenpaarig te farcen , om ons deswegens te verzekeren, en dit zo zynde, dan vervalt het zeer algemeen
aangenomen denkbeeld, dat deeze Wormen niet op onze
Kusten geweest zyn voor de maand September des jaars
í73E; het welk aanleiding gegeeven heeft, om derzelver
verfchyning voor eene byzondere t'raffe des f femels te
houden; waaromtrent by niet ten onregte deeze aanmerking maakt, „ Daar ficekt geen kwaad in, het Volk in
„ zynen pligt te houden, door heilzaame vreeze, 't zy
„ Menfchelyke 't zy Goddelyke; maar het is niet prys„ waardig, de algemeene onkunde der Menfchenn voedzel
„ te geeven, door het Goddeiyk vermogen in 't fpel te
„ brengen, ten opzigt van Gebeurtenisfen, die afhangen
van louter Natuurlyke oirzaaken!" Na 't afhandelen hiervan gaat by over tot het onderzoeken van den
Steen, waarin het Hout veranderd is, en van de Stolfe,
die 'er de Wormgaten van opvult. Onze oplettende Na.
tuuronderzoeker (laat alles hier toe behoorende naauwkeurig gade, en tragt zyne verdere ontvouwing van de daarin
voorkomende byzonderlleden bovenal te doen dienen , tot
verbetering van eenige misslagen, welken in de Ncitutórlyke Historie van den . mianth, (by hem het zelfde als
de
-

VAN DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPY.

431

cle lsbest,) en Chalcedoon zyn ingefloopen; 't zy om dat
men zig de moeite-niet heeft gegeeven, van ze te onderzoekei, of om dat men algemeene gevolgen algeleid heeft
van enkele waarneemingen; aan welk laatlie sae dwaalingen, die men in de Natuurlyke Historie aangenomen heeft,
zynes oordeels, meestal naaren oorfprong verfchuldigd
zyn. „ Ik ben verzekerd," zegt by deswegens, „ dat
„ niets de oprigting van gegronde Theoriën meer in den
weg is, dan de vaardigheid, niet welke men zig be'
vlytigt, om zyne Ontdekkingen waereldkundig te maa„ ken, en daaruit algemeene gevolgen te trekken. Men
zou deeze klip vermyden, wanneer men, 't geen men
„ waargenomen had bekend maakende, zig te vrede hield
met het voornellen van zyn eigen denkbeelden over
„ het Onderwerp, zonder, door kragt van Redeneerin„ gen, die te willen doen doorgaan voor Zekerheden.
Dus zou men alle de Ontdekkingen, door verfcheidene
„ over 't zelfde Onderwerp gemaakt, en hunne Denkbeel„ den daaromtrent vergelykende, ten minden fomwylen
„ daartoe komen, om verzekerde Kundigheden, nopens
„ verfcheiden werkingen en voortbrengzels der Natuur te
„ verkrygen; in plaats dat, zo lang de lust tot het maaken van algemeene Befluiten de overhand zal behouden,
„ op die van waar te neemen , en zig te onderwyzen
„ door vergelyking der Gebeurtenisfen, de twistingen en
„ onzekerheden altoos zullen duoren."
Ten la^tl}en levert ons Dr. M. Houttuyn nog eene befchryving van den echten Benzoin-Boom en Kamfer-Boorra
van Sumatra. Deeze naauwkeurige befchryving, welke
van de vereischte Afbeeldingen vergezeld gaat, dient ter
ophelderinge van eenige duisterheden daaromtrent. Men
heeft naamlyk meer dan eene Eeuw een \lirginifchen Laurier voor den Benzoin-Boom gehouden; dan 't is ten vol-

le blykbaar; dat dezelve zeer veel verfchilt van den

ech-

ten Benzoin-Boom, welke inzonderheid valt op het Eiland
Sumatra, in deszelfs Noordelyke en middelfle deden,
aan de Westkust. Raakende den Kamfer-Boom is 't
opmerkelyk, dat, fchoon men al veel jaaren gefproken had de van eene Kamfer, die in het Hout der 13oomen gedold
gevonden werd, en niet vervloog, welke veel kostbaar
dan de gewoone Kamfer, fommigen zulks egter-derwas
in twyffel trokken, of ten minfte die floffe voor geen echte
Kamfer hielden. Maar deeze twyfeling en verdenking
neemt de Heer Houttuyn hier geheel weg, met duidelyk
te
Ff4
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te toonen, dat gedagte natuurlyke Kamfer weezenlyk beflaat, en van een by onderen Boom komt, dien men ,
met reden, den ec, tc;a Kvnfir-Boom a, mag noemen. Dezelve groeit op de Eilanden Borneo en Sumatra; en ver
7apanfclien Kamfer -Boom, uit-fchiltmerkyvand
welks Hout, of ook uit de Bladeren en Wortelen, de gewoone Kamfer gedeftilleerd wordt.
Voorts heeft men by dit Deel nog gevoegd de Meteorologifche Waarneemingen op Zwanenburg, geduurende
het jaar 1731.

Tafereel der Alge,neene Gefchiedenisfen win de hereenigde
Nederlanden, gevolgd naar het Franfche van den Heere
A. M. CERISIER , VIIIfe Deel, rile Stuk. Te Utrecht,
by B. Wild. In gr. oétavo, 274. bladz.
et Negen- en twintigfie Boek deezes Werks , waar
H mede
het Vlllfte Deels itte Stuk een aanvang neemt,

vervat de poogingen van LODEWYK DEN XIV, om de Vercenigde Nederlanden op zyne zyde te trekken.
— De
De vermeertegenkanting tegen WILLEM DEN II1.
dering van het gezag deezes Stadhouders in de Steden.

De Herroeping van het Edict van Nantes.
Het Dertigl'te Boek, waar mede dit fluk fluit, befchryft de
bevordering van WIL LEM DEN III, tot Koning van Enge
Op deeze verheffing [Iaat de Gefchiedboeker bree--land.
der Itil; dewyl zy ons dien Stadhouder, in een der gewigti ;(te bedryven zyns Leevens , van naby leert kennen:
dcwyl dit Gemeenebest zo veel deels hadt in deeze Ryksomwenteling , als mede om de gevolgen, welke zy te wege bragt op de zaaken van Europa in 't algemeen , en die
der Pereenigde Gewesten in 't byzonder. Gevolgen , wel
van eersen zeer verfcllillenden aart; doch van liet uiterlle
aanbelang, en die in een volgend Deel zullen befchreeven
worden.
't Lat ons tegenwoordig , uit dit reeds zo bekende
Werk, geene byzondere Gebeurtenis , geen bepaald Charac^er, gelyk wy meermaalen gedaan hebben, over te neemen ; maar uit het Ecri'e Boek oenige algemeene aanmerkingen te ontleenen , die , als 't ware, de fcheering maakera
tot den inflag van dit geheele Stuk.
„ LODEWYI: DEN XIV merkte de Vereenigde Gewesten
aan als gemaklyker te vermeesteren dan te behouden. Het
kou
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kon hem niet vergeeten zyn, hoe dit Gemeenebest, wei
jasren geleeden , op een tydflip, dat het uit de lyst-nig
der Mogendheden fcheen gefchrapt te zullen worden, Eu•opct tegen hem in 't harnas hadt kunnen jasgen , en paalen zetten aan zyne wydflrekkeude ontwerpen. Alle hoope, derhalven, ter zyde (tellende, om de Inwoonders der
hereenigde Gewesten tot Onderdaanen te krygen , zogt by
ze tot zyne Vrienden te maaken, en fireelde zich met die
gedagten, dat hy, dit ontwerp uitvoerende , niets zou aan
geen zyne Staatkun ige nzigten dwarsboomde.-trefn,'
„ Een geruimen tyd was dit dc grondflagzyner Staatkunde. Maar by ontmoette aszins tegenftand in één dier Mannen, gebooren om groote omwentelingen te wege te brengen. De Prins van Oranje , door perfoonlyken haat gedreeven , door de omfiandigheden begunItigd , en zyne
Staatzugt listig bedekkende met den fchoonfchynenden dek
Eeropa, die-mantelvhbwrdVyeivan
gedreigd werd , durfde, als een Mededinger van LODEWYK DEN XIV, ten voorfchyn , en tegen hem in 't flrydperk der Staatkunde van Europa, treeden. Gelukkig Remde zyn belang allerwegen over&én met liet alge
belang, en flreed met dat van den gevreesden Ver -men
Volken. De Staatkundige ftreeken van die-druke
toer. doorlugtige Perfoonadiën , om elkander te dwarsbootnen, en de een den ander te bedriegen, zyn, als, 't ware, de bronnen , waar uit alle de groote Gebeurtenisfèn
voortvloeiden , tot liet gewigtig Tydperk, wanneer eene
gisting uitberstte, en Europa weder in alle de verfchriklykheden des Oorlogs dompelde. Wy zullen zien hoe wxr LEM DE III, door zyne Staatkunde, de Volken opzette,
als ook de verbaazende raagt der Franfchen en hun overwigt in den Oorlog opwoog.
„ Het is eenigermaate de Gefchiedenis der herfiellinge
van het Evenwigt van Europa, welke wy zullen befchryven. Dit Evenwigt is geen ydele klank, Beene enkele benoeming. De .Natuur boezemt het in, zo in de Oude als
in de Nieuwe Wereld , en overal, waar Menfchen in Maat
Overal gevoelt men een diepgaanden-fchapyenlv.
yver tegen alle drukkende overmagt. Deeze neiging, om
een balans van vermogen te houden, is zelfs het roerzes
en de regel der werkzaamheden onder de Wilde Stammen -in
America. Dit denkbeeld is de oorzaak geweest van de Oor
Omwentelingen in Griekenland. Het zette, in-logen
de Zestiende Eeuwe, Europa op tegen de Spaan/die OverFf5
heer.
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heerfching, en bragt niet weinig toe aan de vastilelling van
liet Gemeenebest der Verecnigdc Nede3-hnden. ---- De
overwigt van magt, en de Staatzugt van Frat f yk , bragten
dezelfde Gebeurtenissen ouder t.utDEWYKK DEN XIV voort.
Wanneer de Vercenigde Gewesten geen Stadhouder gehad
hadden, zouden andere Staaten, buiten twyfel, eerre anderen WILLED? DEN III voortgebragt hebben. 't Is een bezienswaard vertoon, te zien, hoe, op een tyd van zo veel
beweegenisfen buiten het Gemeenebest, de heimlyke raderen binnen 't zelve werkten. 't Is niet min waardig op te
merken , hoe deeze Gerneenebestgezi aden , arbeidende om
de algemeene Vryheid van Europa (taande te houden, te
firyden hadden voor de verdeediging hunner byzondere Vryheid. Wy zullen zien , door welke middelen WILLEM DE II
in zyn Vaderland volftrekt meester wist te worden, met bui
meerderheid te verkrygen op de-ten'sLadblykre
grootfte Vorften. Wy zullen zien hoe veel moeite
liet hem kostte , om , volgens een bekend zeggen , Koning
van Holland te worden , eer by Stadhouder van .Engeland
werd. - Wy zullen zien , de altoos omzigtige afgenieetene en langzaame Staatkunde van liet Gemeenehest,
eer het tot daadlyke bedryven kwam; ais mede de kragtdaadige , verflandige , en onbezweekene maatregels , wanneer .net in den Oorlog was ingewikkeld."
Nauwlyks was de Nieuwmeeefche Vrede tusfchen LODEWYK DEN XIV en de Staaten getekend , of die Vorst liet
in liet ontvangen des eerf}en Gezantfchaps zyn oogmerk
doorftraalen, om de Vriendfchap van het Gemeenebest te
winnen , en 't zelve in zyne belangen te trekken.
Het Franfcfie Hof nam alle gelegenheden waar om den
ouden invloed in de Ilereenigde Gewesten te herkrygen ,
en zoet zyn voordeel te doen met de Verdeeldheden, bykans onaffcheidelyk van eetre Bondgenootfchaplyke Gemeenebestregeering. Het eerfile zaad des onmins hadt zich
vertoond by het eindigen van den Oorlog, over het afdanken des Krygsvolks, 't geen ten allen tyde heevige onlusten baarde. De twist was aangewakkerd door het bekend gefchil tusfchen dinflerdam en den Stadhouder, wegens de vertlerking van Naarden.
„ De Koning van Frankryk wist zich van deeze bin.
nelandfche en huislyke oneenigheden [in dit Tafereel zeer
eigenaartig gefchetst] te bedienen. De Graaf D'AVAUX,
één zyner geweezene Gevolmagtigden op de Vredehandeling te Nieuwwegen, bekleedde toen de waardigheid van
Af
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Afgezant in den Ha ge. Zyn gedrag , en de Gedenk
dat by een der-fchritendomagl,tne
bekwaamfte Onderhandelaaren en íchranderfte Staatkundigen van zynen tyd was. Het Tafere el, 't welk by van
't Getneenebest, in dat Tydperk , naalt, verdient des te
meer onze opmerking, daar by een ooggetuigen was, bekwaam, om, door zyne fchranderheid en door den post dien
by bekleedde, veele dingen van naby te zien.
Naar zyn oordeel waren 'er drie Partyen in deeze Gewesten. De eene beflondt uit volilaagen blindeling gehoor
Afhangelingen van den Prins ; door hem uit het-zamend
Ilof der vernederinge opgebeurd, hadden zy alles aan hem
te danken.
De andere noemt D'AVAUx Gemeenebest.
gezinden by uitneeznenheid; Overblyfzels der Partyen van
PE WITT ; of die, by de Staatsomwenteling van den Jaare
MDCLXXI1, hunne Ampten verlooren hadden. Hun getal was klein; doch onder 't zelve voedt men aanzienlyke
Familiën; zy waren heimlyk, op 't naauwst, fterkst, en
- De derde maakte
zekerst aaneen verbonden.
eene andere foort van Gemeenebestgezinden uit, die zich
achterhoudender aanftelden, en min toonden wat zy ei
voerden : zy durfden zich niet aan -genlykidfch
tegen den Prins van Oranje, dewyl hunne bcdienin--kante
gen van zyne gunst afhingen ; doch zy koesterden de
beste oogmerken voor den Staat , dewyl zy het Vaderland beminden. Onderling elkander niet vertrouwende ,
(lelden zy meer vertrouwen op de Gemeenebestgezinden
Wat het gros des
van den ttraksgemelden flempel.
Volks betreft, de luister der Grootheid , waar door liet
altoos zich laat begogelen, en de welfpreekenheid der Predikanten, bragt het geheel op de Zyde des Stadhouders:
het oordeelde eene verheffing te moeten flaande houden ,
welke het voor 't maakzel zyner eigene handen aanzag.
De Kooplieden namen niets ern(liger ter harte dan
het onderdeunen van de Gemeenebestregeering, ziel des
Koophandels, en LODEWYK de XIV zou op hunne genegenheid hebben kunnen vertrouwen, als by het (tuk, hun
't meest raakende, het belang des Handels, hadt weeten te
bevorderen. De laatfle Oorlog hadt de harten der
Landzaaten volftrekt van Frankryk vervreemd; bezwaar]yk
zou het gevallen hebben , die door gemaatigdheid en edelmoedigheid weder te winnen. Dus kon men de halflar.
righeid van dien Vorst in het voortzetten zyner ontwerper. van Staatzugt en Grootheid, alleen dienen om den
arg.,.
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argwaan, het wantrouwen, en den haat te doen aangroeijeu.
„ In deeze om(landigheden kwam de Graaf D'AVAUX in
de llereeiiibcle Getirestet ow dezelve aan de belangen van
Frarikryk te verbinden. Het gedrag diens Staatsdienaars,
in dit netelig tydsgewrigt, [waarvan de voornaamfte trekken in dit Tafereel worden opgegeeven] kan leerryke lesfen opleveren, en voor Onderhandelaars in het toekomen
voor allen, die aan 't roer van Staat des Gemee--de,n
nebests gezeten zyn. De Prins van Oranje koesterde
reeds in het hart twee Ontwerpen, zynen grooten geest
waardig; het eerfte om paal en perk te zetten aan de
Staatzugt des Konings van Frankryk; het tweede, om ,ten
oenigen tyde, den Throon van Engeland te beklimmen.
I let Huwelyk met de Dogter des Hertogs van YORK, den
naasten Erfgenaam der Engelfche Kroone , die geene manlyke Kinderen halt, en Roornsch Crrtholyk was, gaf hem
daartoe hoope: en men wil dat deeze hoop zich niet tot
een verafgelegen tyciperk uitfirekte. Te midden van de
onlusten, die Engeland beroerden, vleidde by zich, zegt
men, dat CAREL DE II verpligt zou worden de Kroon neder te leggen, dat men den Hertog van YORK van de opvolging zou uitfluiten, om zyne Godsdienstbelydenisfe;
en dat het Parlement van Engeland hem tot Opvolger
zou kunnen roepen. De Hertog van MONMOUTH
was, ten deezen dage, in Holland gekomen, en door zyne Hoogheid gewonnen tot het voorliaan van zyne belangen. De Prins meende deezen 'er voor op te zetten.,
om den Hertog van YORK van den Throon te verwyderen,
zonder zichzelven bloot te geeven, en, vervolgens, de
voordeeligfte party te kiezen. Wy zullen zien hoe NONMOUTH, door eigen flaatzugt vervoerd, zyne verbintenis fen zo verre vergat, dat hy zelve na de Koninglyke
Waardigheid dong. WILLEM DE Ill, niet kiesch in de
keuze der middelen, om zyne oogmerken te bereiken,
fchroomde zich in te haten tot eerre verftandhouding met
Snoodaarts, die zamenzweeringen verdichten van welke
veele Catholylc,en tot flachtoffers ftrekten. Zyn
groot oogmerk, in den beginne, was den Koning van
Frankryk te ontzien, uit vreeze van hem tot Vyand te
zullen krygen; doch zich nooit nauw met hem te verbinden, om den Engel/dien geen aanfloot te geeven. Zo
ras de Vrede bekend gemaakt was, deedt hy LODEWYK
DEN XIV betuigen, dat by ua zyne Vriendfchap haakte;
doch
-
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doch die heerschzugtige Vorst liet hem aanzeggen , dat
hy deeze Vrieudlchal...gevoelens met daaden moest betoonen. Een flootlyk antwoord, firookende met het gedrag
van het Hof ten opzigte van denzelfden Prins , welken meth
verbitterde zonder hem te onder te brengen, en dien men
niet ten halve moest aangetast hebben, overeeiikomftig met
de (laatkunde des Konings, ten aanzien van de Party der
yverige Geneenebestgezinden, welke hy tegen den Stad
opzette, zonder dezelve te onderfieunen, derwyze-houder
dat ze zich ten doele geheld vondt aan de pylen van 's
Prinfen geraaktheid, en de Prins de verklaarde Vyand van
Frankryk bleef.
TILLEMI DE III was 'er onvermoeid over uit, om het
Gemeenebest met Engeland te veréénigen, en Europa
tegen LODEWYK DEN XIV in 't harnas te jaagen. De Gemeenebestgezinden, integendeel, wenschten om de Vriendfchap met Frankryk, en de behoudenis des Vredes; de
yverigften helden flerk tot de zyde van Frankryk, dan,
uitgenomen acht of tien, hadden 'er geen moeds genoeg,
om openlyk tegen den Prins van Oranje aan te werken.
By liet, om zyne bekomene meerderheid in het verwerpen
van Frankryks aanbieding eener Verbintenis met de Staaten in tegenkanting van die met Engeland, te wisfer te
maaleen, door het Volk in zyn gevoelen te brengen , de
Predikanten op den Predikttoel, de Verbintenis met Frankryk als flrydig met de belangen van den Protejlantfèlten
Godsdienst voordraagen. LoDEwYK DE XIV fcheen vermaak
te fcheppen in zyne Vyanden dit flag van wapenen in
handen te geeven: hy verhoodt, dat 'er in de Landen zyner Heerfchappye Prote/lantfche Vroedvrouwen zouden
zyn. Het Herroepen van net Edict van Nantes, ('t geen
in dit Deel des Tafereels een treffende fchildery oplevert,)
een der grootfte Gebeurtenisfen deezer j^euwe, bragt het
meest toe om de Geaneenebestgezinden den Prins van
Oranje te doen toevallen. Alle de lleréénigde Gewesten
en Holland inzonderheid weergalmden van de Onverdraagzaamheid van LODEWYK DEN XIV . De Leeraars, onder
de hand, hier toe aangezet, door den Prins van Oranje
en den Raadpenfio;ieris FAGEL , voeren uit tegen de Franfchen en hunnen Koning. 't Was niet movetyk de Staatzugt van LODEWYK TEN XIV te vergoelyken in het oog
der Proteflanten, tegen zyne onverdraagzaamheid Clerk ingenomen. De zodanigen zelfs die begreepen, dat men
Onverdraagzaam kon veezen zonder Staatzugtig te zyn ,

en
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en dat de zugt om vermeesteringen te maaken met geest•
dryvery niet firookte , durfden voor hun gevoelen , uit
vreeze voor het Volk, niet uitkomen. LODEWYK DE XIV
verloor, .door zyne Onverdraagzaamheid, niet alleen 1]mfterdam, waar men langs de firaaten klaagliederen zong,
die het medelyden met de verdrukte Hervormden in Frank=
ryk fterk opwekten , en de andere Steden van Holland
op welken hy zich hadt kunnen verlaaten; maar zich beroovende van eene menigte ryke , werkzaame en nutte Ingezetenen verzwakte hy zyne Staaten, en verílerkte die
zyner Vyanden , nayverig over zyne Grootheid ; ja ,
deeze Vlugtelingen werden zyne gefaagente Vyanden. Die
Vervolgingen bezoedelden niet alleen den luister zyner Regeeringe, maar Ruitte den voortgang zyner wapenen , en
deeden aan de Godsdienstbelydenisfé, welke hy zogt te
verdeedigen, eene onbcetbaare fchade. De Omwenteling,
in Engeland voorgevallen , waar in het Gemeenebest der
Vereonigde Nederlanden en de Prins van Oranje de hoofdrollen fpeelden, zal dit ten overvloede wonen."
Van dit alles zal de Leezer deezes Werks, in dit Stuk,
een voldoenend berigt vinden; hy vergenoege zich, wat
onze Letteroefeningen aanbelangt, met deeze Schets.
Naauwkeurige befclar yving der Overftrooyningen , benevens
derzelver treurige gevolgen, zo buiten alt binnen deze
Republiek, in do jaare 1784 voorgevallen. Met Kunstplaaten. Te Leyden en te ilmflerdain, by F. de Does en
I. de Jongh, 1785. In gr. octavo, 235 bladz.

oor deeze befchryving is geplaatst eene Kaart van de
VRivier
den Rhyn, vertoonende haaren loop van den
oorfjirong af in Zwitferland by den St. Gotthards Berg,
tot aan het einde toe by Katwyk aan den Rfyn in de
Duinen; benevens dien der meeste Rivieren, welken in
den Rhyn intlorten of uitloopen : en hier aan is gehegt
eene beknopte befchryving van dien loop des Rhyns. Dit
voorwerk dient eenigzins tot een leiddraad deezer befchryvinge der Overftroomingen, waarin de Autheur by een
verzameld heeft, de naauwkeurigfte verhaalen, die hem
ter hand gekomen zyn, wegens de voornaamíle overftroomingen, in den jasre 1784, voorgevallen aan deeze en geene plaatzen langs de oevers van den Rhyn , en daarmede
gemeenfchap hebbende Rivieren. Fly vangt des aan mêt
hel-
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Heidelberg, en den loop van den Rhyn volgende, zo als
dezelve zig, onder verfchillende benaamingen, verdeelt,
of met andere Rivieren vereenigt, beluit by zyne befchryving met het voorgevallene aan de Lek , inzonderheid te
Kuilenburg. De berigten hieromtrent zyn getrouwlyk en
op eene regelmaatige wyze voorgedraagen; tusfchen beiden
vlegt de Schryver 'er eenige i}ichtelyke bedenkingen in;
en daarbenevens geeft hy van de merkwaardig(}e plaatzen,
welker rampen by vermeldt, een kort verflag, ten aanzien
van derzelver ligging, toeland enz.; 't welk in zommige
gevallen aan 't verhaal der overgekomen rampen licht byzet, en te gelyk den Leezer eerre foort van uitfpanning,
by 't nagaan veeler jammeren, verleent. Ook geeft men
ons hier een drietal van wel uitgevoerde Kunstplaaten ,
verbeeldende Mulheim aan den Rhyn, naa deszelfsverlvoesting door een zwaaien ysgang; het in/Iorten van den Lappen-Toren te Nymegen, en de Dykbreuk by het Hoendernest, even buiten Zutphen. Wyders heeft de Autheur aan
't einde van dit zyn Gefchrift nog gevoegd eene Lyst van
de Liefdegaaven, door de refpective Ingezetenen in ver
Steden en Dorpen van Holland, en elders, vry -fcheidn
faamgebragt, ter onderf#euninge van de Ingezetenen,-wilg
en herl'ellinge der fchaden door die overftroomingen ver
-orzakt,belpndmarefovn
f 211975: 5:—. En laatstlyk belluit hy dit zyn Werk,
met eenige opwekkelyke overdenkingen over de wegen der
Godlyke Voorzienigheid, en onze verpligting, om dezelven
ook in deeze gevallen te erkennen; als mede over liet lof
gedrag van veelen in deezen, door de ongelukkigen-lyke
milddaadig by te {laan, of hun, zelfs niet gevaar des lee.
vees, de behulpzaame hand te bieden, hoedanig een ge
gevallen hier ten ernftigfte aangepree--draginfotelyk
zen wordt. De Schryver heeft zyn onderwerp over
't geheel zeer wel uitgevoerd, doch hy zou, by 't overnee men van deeze of geene {lukken, zyne gebruikte Autheurs wel hebben mogen noemen. De nalaatigheid bier
van is ons in 't oog geloopen , by het doorbladeren van
zyn verflag nopens den akeligen toeftand te Nymegen,
die grootlyks, en bykans woordlyk, overgenomen is, uit
de Befpiegeling over den Watervloed van r Maart 1784.
opgefteld door den Heer L. Stoppendaal, en die wy in
ons Mengelwerk geplaatst hebben (*). By eene overneeming
D.
Meng.
bl.
VIde
41g.
Vaderl.
Letteroef.
(*) Zie
140 -144•
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ming van die natuur is 't welvoegelyk den eeroen OpllelIer te noemen; anders brengt men zig in verdenking van
nicer gepleegde Letterdieveryen. Wy hoopen, dat dit in
verdere gevallen ter waarfchouwinge zal (trekken.
Intusfchen diene tot een proef van de berigtende fchryfwyze in dit Werk gehouden , het volgende verflag van het
voorgevallene te Ziiphen en daaromffreeks.
„ De Stad Zutphen is de Hoofiiftad van 't derde Kwartier van Gelderland, het Graaffchap Zutphen geheeten,
naar 't welke ook deeze Stad genaamd wordt. Zy ligt aan
den rechteroever van den Ysfèl, welke voor de Stad met
een Schipbrug bevloert is. Ilet Riviertje Borkel , dat uit
Munfterland ftroomd , valt by decze Stad in den Ysfel, en
verdeelt dezelve in tweeën, waar van het eene ten Zuiden
de oude, en het andere deel ten Noorden de nieuwe Stad
genaamd wordt. Behalven deeze twee had Zutphen , aan
de Oostkant, nog eene groote Voorflad, die naderhand
mede binnen een ringmuur beflooten is.
„ De muur binnen welken, weleer, de oude en nieuwe
Stad ingeflooten waren, is nog, zo als by na de oude vestingbouw, aangelegt was , in zyn geheel gebleeven ; doch
daarna met een aarde wal, na de hedendaagfche wyze ,
omgeeven , en deeze wierd door verfcheide buitenwerken,
die zig ver buiten de Stad u.itíirekken, gedekt, waarom
Zutphen order de best verflerkte Steeden, van deeze Republiek, mag eefteld worden.
„ Den 28 Febr. raakte de Rivier de Ysfel voor deeze
Stad ins, maakende het ys , onder 't wegdryven , een allerverfchrikkelykst geweld. De drie daaraan volgende
dagen wiesch de Rivier van langzaamerhand , terwyl 'er een
ontelbaare menigte groote ysfchotzen van boven af kwamen.
Het water tekende den eden Maart veertien en een
halve voet aan de peil ; maar de volgende nacht kreeg
men een aanwas van vyf voeten, zo dat men des mor
uiterste ontroering, het water de-Marsch--gens,mtd
De dyk by het Hoenderpoort zag invloeijen.
e st leed zulk eene geweldige doorbraak, dat het water,
niet een tdomeloos geweld , door de gemaakte bres heenbruischte. De lieden, in ale zogenaamde Hoven . buiten
de Stad woonende, gaven allerlei feinen van dringenden
nood. --- 's Namiddags feinden de lieden, die in de
Herberg, het kanon genaamd, woonden , en anderen, welke derwaard de wyk genomen hadden; zy fchreeuwden
om hulpe, die men hun bezwaarlyk geeven konde. De
meer
-----
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meer zwaare ysfchotzen , welke van boven kwaamen , konden ,
by deeze algemeene overllronming, de koers der Rivier niet
meer volgen, vielen op de genoemde Herberg aan, en deeden dezelve waggelen. Een paard, op een Reiger geholpen,
viel 'er af, en verdronk. Het feinen en om hulp fchreeuweil
werd door honderden van menfchen ,die op de Stads wallen
Ronden, gezien en gehoord. Akelige omftandigheid;
zyn medemensch in doodsgevaar te zien, en van de gele
genheid verftooken te zyn, om hem te helpen, te redden.
„ Eindlyk bedaarde de woedende aandrang van het water een weinig; en toen zond men vaardig zo veele fchn.nio.en
naar de in nood zynde menfchen, als 'er toen by de hand
waren; zy wierden allen gered. Verbeeld u de blydfchap, zo wel van die welke geholpen waren, als van hun
die ze geholpen hadden! Men floeg oogen en hánden Hemelwaards en dankte den Almogenden. Tot 's nachts was
men met dit werk van liefdadigheid bezig, wanneer nog
eene weduwe met zes kinderen van de zolder van haarhuisje afgehaald wierd.
„De plaatfen naby de Stad gelegen, als Warnsveld, Vierakker en Gorfel wierdeli mede op de voorfchreeve wyze
geholpen; men haalde 'er de menfchen en het vee af, welke anderzints waarfchynlyk zouden zyn omgekomen. Niet=
tegen(Iaande men eenige poorten te Zutphen toegedamt had,
Ronden de Bolhefe, de itraat by de Roomfche Kerk, een
gedeelte van de NieuwCtad, de nieuwitads Kerk, de Halte
en Dieferfiraaten, en gedeelte der Laarepoort, dePolsbroelt
en Vispoort onder water, 't welk aan de peil tweeëntwin.
tig voet was gereezen. Donderdage den 4den Maart
vernam men eene zinking in de kapitale wal, tusfchen de
Hospitaals en Laare poorten, die den ondergang aan de
Polsbroek dreigde, en, by doorbraak, de Stad in tweeën
zou gefcheurd hebben; maar onder het opzicht van den
kundigen Heer, Ingenieur Hoofd, heeft men., meer als
dertig uuten lang, niet zo yvers daaraan gearbeid, dat
men eindlyk dit vreelvk gevaar, onder de beguníliging
der Voorzienigheid , te boven kwam.
„ De overftrooming, van de Stads Toorens te befchnuwen, leverde een gezicht uit, 't welk het ftoutI're hart
deed beeven. Het water fond in de agterftraaten zo
hoog, dat uien de menfchen het nodige voedzek niet Aaken moest aanbrengen. Des Saturdags zond men vierhonderd zwaare brooden naar buiten , aan de Landlieden
der omliggende Dorpen : deeze nondlydenden Raken de
VII. DEEL ALG. LETT. NO. IO.
Gg
hall,

j
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handen door de daken hunner bouwvallige wooningen, en
greepen na liet brood , met een drift, die onbefchryvelyk is.
„ Te Voorst , niet ver van den Ysfel, benoorden Zutphen, had de braave Leeraar 11Mol, die zyne menschli .
veelheid, in 't voorlede jaar, by gelegenheid van den rooden loop, zo overeenkonillig het character van een Evangeliedienaar betoonde , door de zieken dagelyks te bezoeken en geneesmiddelen aan te brengen , thans nieuwe blyken daarvan gegeeven; door menfchen en beesten in zyn
huis te brengen , zo dat op zyn fludeerkamer zelfs vee
geplaatst was. FIy voer zelf alle dagen rond, om de geenen die in nood waren by te flaan. De God des
aanziens zy hem, in den dag der benaauwdheid, genadig,
en vergelde hem na zyne werken !"
Soortgelyke voorbeelden van weldaadige menschlievendheid , zelfs met het gevaar des leevens, komen ons in dit
verhaal veelvuldig voor. Tot een byzonder flaal hier van
Eirekke nog het loflyke berigt van 't gedrag veeler Keulenaars, in de deerniswaardige omftandigheden, aan welken
veelen hunner Stads-en Landsgenooten bloot gefield waren.
„ In die treurige gefteldheid van naaken, berigt men, in
welke de Overigheid haare loffelyke oogmerken niet alleen
kon bereiken , hebben onderfcheide perfoonen van rang en
fland voortreflyk uitgemunt. Zy, naamlyk', rustten verfcheide fchuiten toe, en moedigden, door aanzienlyke gefchenken, kundige en bekwaame luiden aan, om den in
nood zynde medemensch in zekerheid te brengen. -Het gebrek aan vaartuig vergoedde men, door kleine houtvlotten, deeze deeden goede dienflen, want één éénig
vaartuig van die natuur, het welk de geheimraad Sandte en
du Mont, met behulp hunner buuren, ter hulpe voor de
Geestelyken van St. Severius en de daarby liggende eliendigen, in haast hadden laaten timmeren, vermits men aldaar
wegens de ysbergen geen andere vaartuigen kon brengen,
heeft veelen het leeven gered: — ook verdient de tegen.
woordige Brugmeester op den lyst der menfchenvrienden
niet vergeeten te worden. Hy redde, in eene gefchikte order, die geenen het eerst, die aan het gevaar het meest
bloot gefield waren : veele menfchen zyn aan hem, benevens
God, hun leeven verfchuldigd.. In de rondsom liggende
plaatfee by den Fraukenpoort, waar de fnel aandringende
watergolven de muuren omver wierpen, en de Tooren oogenbliklyk dreigde omver te bonzen, heeft zig de tegenwoordige Domheer en Aartsbisfchoppelyke Fiscus op de
roem-
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roemwaardigfle wyze gedraagen. Hy had een fchnit gekogt,
hield denzelven geduurig in beweeging, en had het vergenoegen, om zyne menschlievende poogingen, door de redding veeler menfchen, ryklyk beloond te zien. In dc Pastory van 7oannes den Dooper zag men een schipper, wiens
naam het ons leed doet niet te kunnen melden , de doods
tarten, om zyne Mede•Christenen van den dood-gevarn
te verlosten :
zyn naam blyve eeuwig in het boek
van Gods Alweetenheid , ter zyner eeuwige gelukzaligheid ,
aangetekend! — Van den bovenlandfchen Schipper kemp
moet ik tot zynen betlendigen lof melden, dat hy met levensgevaar rondfoor de ingeflorte huizen heenvoer, de
hulpelooze in zyn vaartuig nam, en als by die uitgezet
had, moedig tot zynen arbeid wederkeerde, zonder de
minfle hem opgedronge belooning te hebben willen aan neemen.Neen: zeide by — Ik vaar nn nice om
geld. — Perfoonen van geringe opvoeding gevoelden in
die nood de banden der menfchelykheid klemmen , en wierden door liefde aangedreven, om hunnen plicht te vervullen. — llbel, de knegt des brugmeesters, die, zon
voorzichtigheid de beve--dervmoijng,te
len van zynen Meester uitvoerde, eilde eenige menfchen ,
die aan liet oogenfchynlykfle gevaar bloot ftondcn , te hul
vrouw, die mede van het water ingeflooten was,-pe:zyn
fchreeuwde hem toe haar en zyne kinderen te redden ;
maar by riep dat zy, geduld zouden hebben, aangezien zy
niet in levensgevaar waren, en hy eerst deezen, die in
doodsangst waren, moest helpen , gelyk by deedt.
Niemand is bekwaam het verhevene in deeze handelwyze
te gevoelen, of by moet ooggetuige der gemelde ellende
geweest zyn."
Gefchiedenisfen der Vereenigde Nederlanden voor de ï7aderlandfclie
.7eugd. Verde Deel. Met plaaten en peurtraiten. Te Anafierdam, by Johannes Allart, 1784. In i2mo. 253 Bladz.
Onder die geenen , welke zich thans toeleggen om door hunne Gefchriften het verfland en het hart der jonge Lieden te
vormen, en ze tot nuttige Burgers der Maatfchappye aan te
kweeken, verdienen ook dezulken in 't byzonder onze aan
beknopte en bevallige voordelling der-pryzing,deo
lotgevallen van ons Vaderland, en de loffelyke daaden onzer
Voorouderen , welke de Vryheid gegrondvest hebben , onze Va
Jeugd eene blaakende liefde voor de Burgerlyke-derlanfch
Gg 2
en
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en Godsdienflige Vryheid trachten intehoezemen, en door den
prikkel van roem, die van zo veel invloed is op edelaartige
Zielen , aan te fpooren-, om het l.ofthlyk Voetfpoor onzer braavé vooroudéren in te (laan, en zich daar door by hunne tydgenooten en nakomelingen verdiend te maaken.
Van dien aart is het werkje, waarvan wy thans het vierde
Deeltje aankondigen, 't welk in denzelfden (maak ingericht,
en met evengelyke feraaden der Graveerkunst opgetooid is ,
als de drie voorige Deeltjes,- waarvan wy voorheen berichtgaven. De Schryver hervat in dit Deeltje den draad der Ge%hiedenisfén , welke in 't voorafgaande was afgebroken by do
heerschzuchtige bedryven van I^eizer Karel den Vyfden ; fehetst
ons verder, by wyze van leerryke gefprekken, een tafereel
van de rampen, die onze Voorouderen, onder de regeering
van Filips, hebben moeten doorworftelen, om ons de Vryheid
te verfchaffen; en bef uit eindelyk dit Stukje met het Verhaal
van de hlannelyke Verdeediging en bet gelukkig Ontzet der
Stad ' ]:,eiden, met oogmerk om de gefchiedenis verder te ach
zo -dat men dit Werkje der Vaderlaiidfche jeugd-tervolgn;
als een beknopt handboekje, om hen vervolgens tot een vol
kennis der Vaderlandfche Gefchiedenisfen op te lei--ledigr
den, kan aanpryzen.

Pe Gefchiedenis der tederheid van het menschlyk hart, opgehelderd
in Brieven van twee Gelieven. Uit het Hoogduitsch van j. M.
MILLER . Tweede Deel. Te flmfierdam, by M. Schalekamp,
1785. Behalven het Voorberigt, ;4o bladz. in aflavo.
tweede Deel van dit Gefcbrift behelst etlyke Brieven
Het
van Sophia, na den dood, van haaren beminden Willem *),

aan haare Vriendin ulia Meijer; welke hier voorkomt als de
mededeelfter der voorige Brieven aan den Uitgeever, waar
dan ook eerie Brie wisfeling niet- den Uitgeever ontftaat,-dor
en hem voorts deeze láatere Brieven insgelyks ter hand komen. Sophia herffelt Wel eenigzins van haare krankheid, doch
haar aandoenlyk hart blyft heeds gevoelig over haar verlies;
het welk haar in eene foort van kwyning doet leeven ; egter
zo niet,

of zy is

vatbaar voor opbeurende

omilandigheden, en

onderwerpt zig, zelfs in meer gevoelige oogeublikken, gelaaten aan de wyze schikkingen der Godlyke Voorzienigheid , in
't vertroostende vootuïtzigt van eerlang haaren Willé n ten grave te volgen, om eeuwig volmaakt gelukkig met hem vereeniga te zyn; in welke verwagting zy ook na verloop van-wei
twig jaaren den geest geeft. Naar 't beloop deezer Brieven
leg it $ophiq in verfohillende omllatldigheden a en gedraagt aid
,

(*) Zie 4, Vad Lettererf, Ijlde D, bil, 6^,
,
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altoos op Bene wyze die haar eer aandoet; ock is liet gedrag
iaaarer Vriendinne van alle zyden lofwaardig; en de voorkoinende gebeurtenisfen leveren eene verfcheidenheid van charaers, die alleszins natuurlyk gemaald zyn; terwyl ze tevens
uitneemend wel gefehikt zyn, om de gevoelige goedhartigheid
van Sophia en haare Vriendin, in naare wwerk'aamheid, met
een aaninoedigenden nadruk voor te dr:agcn. liet de
voorrreffe yke uitvoering van dit twCCLte Deel , wordt onze
vroegere aanpryzing van deezen leerzaamen Roman bekragtigt; daar de Heer Miller beaendig de Natuur en den Godsdienst vereenigt.
In 't plan van den Heer Miller lag ook ecnigermaate hier
nog by te voegen 1llleerrfpraa kepi van Sophia met haarera Willem,
die zy, na zyn affcheiden, als ware by nog tegenwoordig,
met hem gehouden, en ook wel eens op het papier gebragt
had : dan het misbruik , 't welk men van cie Poort van Schriften maakt, houdt hem niet reden te rogge. Zyne bedenkingen deswegens verdienen wel gene algemeener opmerking ,
waarom wy beflooten hebben, dezelven hier nog te plaatzen.
„'Er heerrchen, zegt .hij, zo ik mij niet bedriege, bij de
zogenaamde fraaije Letteren, tegenwoordig voornaamlijk twee
Modes, welke vlak tegen elkander firijden ; naamlijk aan de
gene zijde te ver gedrevene gevoeligheid, en aan den anderen
kant fpotternij en drift tegen alles wat gevoeligheid of-gevoel
genoemd wordt. Onder liet vaandel der eerstgenoemde Mode
dienen, voornaamliik, jonge luiden, vrouwen, en vooral de
verliefden. Ieder fchrift, hoe klein ook, dat in het kleed van
gevoel ten voorfchijn komt, verheffen zij tot den Hemel; zij
verlaaten de gewoone menfchelijk=e uitdrukkingen, fpreeken
en fchrijven nier dan da spraak der Natuur en des Gevocis,
en kopieeren den Held of cie Heldin van het een of ander
boek doorgaans zo ellend;g en wanvoeglijk, dat men eer zou
denken, dat zij hun Or gineel in liet Dolhuis L adden uitgezocht: ja zij fchrijven eindelijk alle zotheden, welke hen inval_
len, op rekening van dien fchrijver, wiens helden, die dik
wils geheel niet ter navolging zijn ten toon geftcld, zij zo
ongefchikt kopieeren.
„ Dit gedrag wordt opgemerkt door de leeden van de tegen.
partij, welke meest beflaan uit oude, misnoegde Ouders, Voogden, oude Vrijsters en oude Vrijers, of ook uit zogenaamde
li,unstrichters, luiden van vernuft en diergelijken. Deeze geraaken, en zulks te recht, in ijver tegen het ongelukkige na_
volgershoopje; maar, in plaats van deezen flechts te tuchtigen ,
of met liefde wederom te recht te brengen, laaten zij zich
door hunnen ijver zo ver vervoeren, dat zij zelfs de misbruikte
boeken, de zo onvoeglijk en valsch gekopieerde Helden of
Heldinnen, en eindelijk zelfs de fchrijvers , die zo dikwijls aan
c da ng misbruik geheel onfchuldig zijn, aanvallen, en hun
,

-
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welhaast met verdraaijingen, niet dwaaze gevolgtrekkingen,
met zoutelooze fpotternijen, niet fcherp en kwaadaartig vernuft,
en eindelijk met lompheden of andere niet zeer roemwaardige
wapenen beoorlogen, en — mishandelen.
„ De overweeging hiervan deed mij beluiten, Sophia's Alleenfpraaken te rug te houden. Het zijn kinderen van 't gevoel;
en het zou beide mij even zeer finerten, dat het gevoelig volkje
daar mede als met poppen (peelde, of dat de andere hoop dezelve toet fpotternijen, valsch vernuft of lompheden, mishandel
dat geene dat uit een vol hart voortgevloeid is, ver -de,nal
ontheiligde."
-draien
lets Dichtfnaatigs van ABRAHAM BLUSSI. Te Dordrecht, by Pieter Blusfé, 1784. In gr. 8vo. Buiten de hoorrede, 172 bladz.
met Plaaten.

e Heer Abraham Blusfé , zins lange reeds door zyne DichtD kundige
voortbrengfels bekend, heeft goedgevonden een bun-

del Gedichten , onder den tytel van Iets Dichtmaatigs, der Waereld mede te deden. De Winden, de Wolken, het Graf en de
Eeuwigheid zyn uitgebreide Dichtfuklaen door eenige kleinere
afgewisfeld. — Verders komt in dit Werk een Stuk voor in drie
Zangen , ten opfchrift voerende: De Drie Dagen, behelzende
eene Dichtmaatige Befchouwing van den (lervenden , geftorven
en opgewekten Heilland , welke ftof zich zeer geregeld onder deeze verdeeling laat behandelen; eindelyk wordt dit Werk
befooten met een Vers , draagende den naam van myne liefde
aan myne tegenwoordige Echtgenoote en Kinderen. Hieruit ont•
leenen wy deeze Proeve, die onzes achtens den Dichter geen
oneer aandoet.
pan m'yn liefde zal ik zingen
Door de Kunst der Poëay,
G Gewenschte Lievelingen!
Aan wie ik die zangen ivy.
Gy. 8 Blydfchap van snyn beven!
Tweede lot en Bedvriendin,
Die uw liefde my wvoadt geeven
Door opregte Huwvyksmin;
Huwlyksmin, niet af te beelden
Door het fynfle Konstpertceel,
Nog hoe fchooa ook Dichters fpeelden
Van de liefde , zacht en eél,
Nooit getroffen zoo aanminnig ,
Zoo bekoorlyk, malsch en zoet,
Zoo goedaartig en xacbtzimiig,
Ais zy immer 1veezen moet.
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Geen flnakreonfche zangen,
Hoe betovrend van geluid,
Boeten immer aan 't verlangen
Van de Liefde, aan Deugd vertuit;
IVant, daar zy, door 't dartel fpeelen
Van de min en boog en fchicht,
Christlyke ooren dra verveelen,
Wordt de kuisfiche ziel ontflicht.
Maar ik zing voor u myn waarde!
Van de liefde, op Deugd gegrond,
Die Gods goedheid ons op aarde
Schenkt in 't heilig Trouwverbond,
Daar ge, in dat gezellig leeven,
Godvrucht en bevalligheid,
U ten cierfel mild gegeeven,
Voor myn manlyk oog verfpreidt,
In uw Kinderlievend harte,
Aan myn kroost uit de eerfie trouw,
Steeds betoont, in vreugd en fvnarte,
Dat gy Moeder zyt en Trouw.
Uwe heuschheid, wekt myn zinnen ,
Daar ik u, zoo lief van aart,
Kinders Kindren zie beminnen,
En ge uw zorg aan liefde paart.
'k Zie u met die kleinen fpeelen
Aan uwEchoot, waar gy met lust
Hun de handjes weet te ireelen,
En de zachte koontjes kuscht;
'k Hoor uw malfche reden vloeijeu,
Op hun kinderlyk verpand,
Dat gy aan de Deugd wil boe jen
Die Gods vrees in 't harte plant.
Gefcheik voor de _7eugd. Derde Deels, tweede Stukje. Te Amjierdam, by J. Allart, 1785. In octavo, 128 bladz.

de gemaakte verdeeling is dit Stukje gefchikt tot het
N aar
Mengelwerk , en behelst dienvolgens eene verfcheidenheid

van onderwerpen, die de Eerwaarde Schryvers beknopt en
leerzaam ontvouwen; by manier van zamenfpraaken, vertellingen, fabels en wat van dien aart meer zy , zo in 't dichtmaa_
tige als in een ongebonden ftyl, op eenti voor de Kinderen
vatbaare wyze uitgevoerd , en zo inger;gt , dat het hun , meermaals , niet alleen nu, maar ook vervolgens, bef{ endig nuttig
zy. Dit ontdekt men vooral in eene daarin gevoegde verklaaring van eenige Vaderlandfche fpreekwoorden, waarvan de
twee volgende ten voorbeelde kunnen Eirekken.
HY
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GESCI1EN2; VOOR ilE JEUGD.
HY WAAIT MET ALLE WIU1DEN.

„ Mogelyk is geen Land in de Waereld, waar men meer
veranderlyke winden heeft, dad in het onze. Gy moet dat
nooit Bene verkeerde fchikking van con noemen. ik zou zulke taal in u niet kunnen verdraagen, en, zo ik ze hoorde, u
ftreng berispen. GOD is goed eo wys, oneindig meer dan wy
denken. Houdt dien (telregel vast; laat hem, wat anderen mogen tegen praaten, nooit vaaren. -- Floe veele honderde
Schepen zyn 'er niet in ons Land , alle dagen , op het water;
het een heeft deezen, het ander geenen wind noodig. Door
de geduurige veranderlykheid der winden krygt dan dit, dan
dat, Schip eenen goeden wind; en wie zal dat wraakgin? -Maar 'er valt meer op zulke Lieden te zeggen , die zo ver
als de wind zyn, en nog erger, zo zy met alle win--anderlyk
den waaien, dat is, zo zy het houden nu met deezen dan met
geenen: zo zy doezen groeten naar den mond praaten, en dan
met anderen heulen , die van een ander gevoelen zyn. Dit
is niet anders, dan 't geen men ook door eene andere zegswyze uitdrukt: Hy huilt met de lITolven, waarmede by in 't
Bosch is, op dat, naamelyk, de Wolven mogen denken, dat
by ook een Wolf is: doch bevindt hy zich daar buiten by dc
Schaapen, dan blaet hy ook gelyk de Schaapen. Foei zulk
een doen! Vertrouw zodanige Lieden niet, die dat bedryven, alleen uit eigen belang, of om Menrchen tehehangen.
Waai nooit met al!e Winden. Zyt een ftandvastig Kind , en
houdt den regten weg, al moge dit veelgin misllaagen. In het
einde zult gy daar van de vrugten plukken."
ALS 'ER E N SCHAAPJE OVER DEN DAM IS, DAN VOLGEN DE ANDER RN.

„ Onder de nienichen heb ik nooit iemand aangetroftèn, die
een vyand van Schaapen was. En wie zou dat kunnen zyn ?
Indier 'er niemand is, of hy draagt dagelyks kleederen, geheel
of ten deele, van derzelver wol gemaakt; indien hun vleesch
eene gezonde fpys is; indien bun huid pergani ent tot boeken,
hun ongel kaarsfen en zalven voor wonden; indien hunne beenderen muziek -infl:rumenten leveren, is dan een Schaap geen
overnuttig Dier? Zy zvn zagtzinnig, en hoe zouden we dan
hen kunnen haaten ? Niet gemaklyk zullen zy over eene brug
of dam in eene nieuwe weide, of hun onbekend oord ,gaan:
maar zo dra 'er één dat durft onderneemen, en de anderen
zien dat, dan volgen zy gereedelyk. Hiervan heeft de boven
oorsprong. Men betekent daardoor,-gemldfprukhan
dat, als Menfchen befluiten kunnen tot één zonde over te gaan,
zy dan daarna gemaklyk tot veele anderen vervallen. Hoe droevig is het, dat men dit zo veel door de ondervinding bevestigd
ziet worden! Hoedt u dan voor de eerfte grove misdaad, en
gy zult vry veilig tegen veele volgenden wezen."

ALGEMEENE

VADER LAND SCJ E

LETTER - OEFENINGEN
J. D. nliCHnëLIS, 1Yicr.We Ove1-zettiug des Ouden Testa-

mmmeuts, naet acs717; iki a en voor Ongcieerdeaa, in het Neclerrdultsclt ovc°rgebrri,t, (foor (/0/2 Heer W. E. DE PtnPn5cflER. T/Ide Deel. To Utrecht, by de Wed. J. van
Schoonhoven, 1785. ha gr. ociavo, c8o blcrlw.

vyfde boek van Mozes, Dentero,omium of [TeisherH ethaling
geheten, (om dat 'inzes een groot gedeelte
wenen, alvoorens gegeven, in 't

zyner
zelve herhaelt
verklaert, uitbreidt, en ten llerktle aendringt,) word
in dit Deel, op ene foort: elyke wyze, als de voorige
boeken, by ene nieuwe overzetting, fl) t t 'leerzame aenmerkingen opgehelderd. De Hoogleeraer il-lichsëlis, en de heer
de Perponcher zyn voetipoor volgende, verlenen hier etc
reeks van opmerikingen, die acu ver;cheiden byzonderheden , in dit boek voorkomende, een duidelyk licht byzetten; en velen van dezelven zyn van dien tiert, dat e
niet alleen in de hier beoogde ilulkken hare nuttigheid
hebben , maer tevens van een uitgebreider dienst zyn
daer ze ons kundigheden tien de hand geven, die mee r.
maels in 't lezer: der Bybelbladen , ten rechten verbande
zotnmiger fpreekwyzen, te (lade kunnen lomen.
Een voorbeeld van dat flag levert ons, uit vele anderen,
de volgende aentelzenia op, Dc- ut. IV. 19; dacr IVlozes
den Israëlieten vcri)iedende het heir des hemels te gen,
bidden , betuigd , cic^t God hetzelve erera (Ie overige volke s ,

antler eden gwli hen lrc;;nel, hec i uitgedeeld.
„Dat liet Bene volk ,zegt de Fleer dlchodlis, aan de zon ,

liet andere aan de maan . het derde aan eene planeet, geiyk
de luiai nieten aan Satur,ius, liet vierde aan eerie vas e
fier , Godlyke eer beweezen, wordt bier ,voorge(teld, als
of God , uit minagtino voor deeze volken hun deeze fel;epfelen en henieltche lichaamen, ter vereering, had uitgedeeld; terwyl by de Israëlieten alleen , tut zyne eige aan
taalgin, in 't ge--biders,havkon.DOterlèh
ineen . en dus niet alleen de Hebrecuwiche, maar ook de
Arabifiare en anderen, hebben dit eieen dat de werken
VII, OEEL. ALG. LL'rl'. I\o, rl.
11h
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der Voorzienigheid 'er met llerke, byna heftige woorden,
in worden uitgedrukt , ont alle onze handelingen , in derzelver volle a hauglvkheid van Cod, voor te flellen: van
xv.-„,r zy alles, wan de Voor iei^igheid toelaat, onmidtielyk aan God tocCchryveu. Ze1Fs ook in 't gemeene gefprek, wordt, iels te kwenen doen, uitgedrukt, door
last, of bevel vms God bekomen te hebben, om iets ie
doen. Ja de zedelykc Itandeiingen der menfchen pleeges,
sloor deeze volken, in dezelfde betrekking te worden befehouwd, en onmiddelyk toegefchreeven aan den geenen,
van wien al ono doen en laaten aflangt. Zyn wy deugd
dit is in de daad een groot gefchenk vair-zam,(en
God, zodanig afhanglyk, van zyne, door 't gebed af te
faseeken, medewerking en beflier, dat menig een dik
onder een vast bellnit en boetvaardige traanenvloe--wils,
den, voorneemt, deugdzaam te worden, en evenwel zig
wederom, tot overtreedingen, ja tot groote en zelfs in 't
bnrgerlyk leeven firafbaare misdryven, vervoeren laat;)
zyn wy deugdzaam, zeg ik, dan geleid God ons, naar
de fpreekwys dir volken, op den weg der deugd. Begaan wy daarentegen de onverllandigUUe zonden, zodanigen zelfs, die, voor den waereldlyken regter, ftrafbaar
zyn, dan heeft God ons Zon, Maan en Sterren, ter aan
uitgedeeld; (verg. Cap. 18. vs. 14. en 29. vs. 4.)-bidnz,
of zelfs ons, naar cene nog fterker uitdrukking, fírafbaare beveelen gegeeven , om afgodery te bedryven; hoe gefirenglyk by dezelve indedaad verboden hebbe. Zie
Ezech. 2o. vs. c5—t9. Geeft een volk, teegen alle
waarfchouwin;en van God aan, geloof aan valfche Propheeten; God heeft liet bedroogen. Jer. q.. vs. Io.
Ezech. 14. vs. 9. Wordt Simei een Majelteit lasteraar,
wyl by meent, dat David nooit weer , in zyn ryk , her
field zal wor.len; God heeft aan Simei bevoolen , vloert
David. 2 Sam. z6. vs. To. -- Wanneer men eens ge•
wend is aan deeze , ook in onze moedertaal, niet t'eeneniaal ongewoone fpreekwyzen (*), dan zal men ze nooit,

van
(*1 De Hoo^leeraer beroept zig hier verder op het door heng
acne*etekende, ter verklaren e van) xod. 4: 21; waer tegen de
Heer de Perponcher ook zyne bedenkingen deswegens aldaer
heeft bygebragt, doch liet een en 't ander is te breedvoerig
out hier geplaerst te worden. Het Ichynt dat men in Duitschland lierker uitdrukkingen van dien aert gebruikt, dan men

Vel onder ons gewoon is. Zo zegt men, volgens des Hoogleer-
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van eene bovennatuurlyke en onmiddelyke werking van
God verfraap, door welke God iemand daadlyl. tot liet
booze, dwingen zou, (eerie waarlyk afgryzelvke en Godslasterlyke edagte;) zelfs niet van de onttrekking eener
bovennatuurlyke genade, zonder wier tusfchenkonist, het,
in den eigentlyken zin , voor den mensch , onmooglyk
zou zyn, het booze te vermyden; maar alleen van 't
gewoone beftier der Voorzienigheid, het welk de werking
der menfchen onder(lelt, toelaat en tot wyze einden beíliert. Een ieder tog zal zigzelven wel bewust zyn, dat
hy, al doet God geen wonderen aan zync Ziel, al komt
God hein, door geene buitengewoone genade, te hulp,
egter ook door 't enkel licht der roede , zo ver zal kun
worden gebragt, in 't Godsdier(lig onderwys, dat-ne
by de Zon , Maan en Sterren, niet voor wezenlyke goden
houde,"
Om hierby nog ene andere icntekening te voegen , die
neteer bepaeld ter ophelderi,.ege ener hyzondere duistere
plaetze flrekt , zullen wy 't oog vestigen, op het bygebragte, wegens de melding eniger legerf=leetzen, Deut.
X. vs. 6en7.
„ Het geen, zegt de Heer Michaëlis, in 't 6de en 7de
vers, makende de togten der Israëlieten, vermeld [laat,
kan wel verkeerdly'k afgcfchreeven, tot ons, zyn overgekomen, wyl het met Nunn. 3; niet overeeníl:en,t; want
aldaar trekken de Israëlieten, vs. 30 en 3t, van Mozeroth, naar den ['cam Jaaltan, hier integendeel van de ilam
Jaakan , naar Mofera ; in dit Cap. derft Aaron , te Mofera, fchoon by naar Nnm. 33 vs. 38, zes togten laater,
op den berg L-Ior, getl:orven zy ; en eindelyk flaan de
togten , die hier vs. 7, na Aarons dood, verhaald worden, in Numeri, voor zynen dood. Dat 'er nu in een
boek, over de goon jaaren oud, fchryffonten kunnen zyui
ingefloopen , vooral , op cone pleats , waar zoo veele na amen, by elkander, ('aan, zal niermand bevreen.den; veel
meer moet men zig verwonderen, dat 'er zoo weinigen
in
leeraers aantekening op Dent. 29 4. in Duitschiond, iraaronz
heeft God ei tog in 't geheel geen naee? chen ves/1and gegeeven ? of
nog erger, waarom heeft God ee tot een beest he/7ueapen.
Daar nieede, vervolgt hy, on willen ivy ceene lèhuid, op
„ God, brengen; maar alleen den menf'hen hunne grootti
„ domheid voorhouden, hun eene ,van natuure onoverwinl)kc,
,, domheid toefchryvcude."
11h
,
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in te vinden zyn. De Jood('clie affchryvers tog werkten
even weinig, by inblaaztug van Gods Geest, als onze
zetters , in de drukkcrye i ; en dus kan 't niet wel anders
zyn, of zy moesten Iomtyds fouten begaan, even zoo als
ook , by ons , drukfouten , in de Byhels , influipen. De
Hebreeuwfche text, met Samaritaaniche letters gefchreeven, komt, te deezer plaats, volkomen overeen met
Num. ;33; en heeft de twee bewuste vaarzen aldus. Dc
Lsreelicten togen hier op vaan Mozerotlt , en legerden zig by
den /Ierna ,7aekan; van daar braken zy op, en legerdc;a
zig te Ilecggidgad; vein drier braken zy op en legerden zig
te otliata , een land dat beeken heeft ; ven deer braken
zy op, en legerden zig te llbrona; van deur breken zy op,
en legerden wig te Ezjongebcr; Evan daar braken zy op, ci„
legerden zig ira de woestynae Sin , of ICr'desch; veen deer
braken zy op , en legerden zig dean den berg Hor; aldaar fie; ft
Aaron en wendt beg raavee , en zyn Zoon I;lerizar volgde
Item op in 't Priestezf:heap. Toen zonderde Yehoya desa
flranz, enz. Ik laat liet aan rnyne leezers over, of
zy dit , voor den egten text van Mozes, willen houden ;
wat my aangaat, ik heb 'er cenige twyffeling teegen. Het
komt my niet waarfchynlyk voor, dat 1\lozes, in enne
redenvoering, die eigenlyk, over geheel andere zaaken,
ging, deeze laattle togten der Israëlicren zoo omilandig,lyk zou verhaalen, en egter de veertien eerlle togten ,
Sinaï naar Mozeroth, zie Num. 33. vs. i6— 30, geheel
overslaan. Ook komen de Chaldeeuwfche uitbrei.der, de feventig overzetters, en anderen, niet niet den
Samaritaanfchen, maar met onzen text, overeen.
,,Ondertusichen Ichynt het niet volli:rekt ondoenlyk, de
beide plaatfen, ook naar onze leezing, overeen te brengen. De beroemde Lilienthal, by I Iezel aangehaald, zegt
'er 't volgende van. Bnejaëkon lag, zonder twyffel , aan
de Edomitifche grenzen , want onder de Seirieten, wier
land de Edomieten innamen , komt eene Jaëkan voor,
i Chron. i vs. 42. Mozeroth, van waar de Israëlieten,
volgens Num. 33, naar Bnejaëkon togen, moet dus ook
Baby 't land der Edomieten gelegen hebben. Dn dat de
berg FIor aan Tje grenzen van Edom, en zelfs niet verre
van de Canaänieten lag, wordt aldaar vs. 37, 40, Uit
gezegd. Deeze berg 1 Ior nu was niet een kleine-drukly
heuvel, maar een nitget'rekt gebergte, en dus kunnen
wy zeer gevoeglyk (tellen, dat de legerplaats Mozeroth
aan deezen berg grensde. Van daar togen de Isráëlieten
al,
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rif, naar de roode zee, door de plaatzen Num. 33. ver
-meld,tov.BnjaëkHrgid,JthbaAon
en Ezjongaben, welke laatfile aan de roode zee ligt. Dan
hier gekomen, wendden zy zig weder, en de volgende
legerplaats was, naar vs. 36 , de woestyne Sin , doch by
vermelden derwelke gevoegd wordt, dat is Kades, oni
te kennen te geeven , dat deeze plaats dien naam eerst
heater kreeg, om dat de Israëlieten aldaar, wegens gebrek
aan water, met den Heere twisteden , en hy aan hun geheiligd werdt. Num. 2o. vs. I;. En eindelyk werdt,
van deeze plaats, zynde Bene flail aan de Edomietifche
grenzen vs. i6, het gezantfchap aan den honing van
Edom afgevaardigd, om den doortogt te verzoeken, dien
hy egter weigerde. Iran men nu niet, uit dit alles, befluiten, dat Kades en Bnejaëkon byna in dezelfde landFreek geleegen varen,? ja dat deeze laatl e plaats de zoo
evengenoemde fad aan de Edomietifche grenzen zelf was.
Byzonder wanneer men 'er byvoegt, dat de Israëlieten niet,
door Ldom , mogende trekken , zig nu eenigzins wenden
moesten , en hun leger nederflaan , aan 't gebergte Hor,
vs. 21, 22; daar Aaiun f}erf, vs. 23; en zy, door de
Kanaiinieten, werden aangetast, Num. =t. vs. I. Want
waren zy, op hunnen togt, naar de roode zee, van Mozeroth • naar Bnejaëkon , gereisd , dan moesten zy, nu
ook, genoodzaakt , eenigzins te rug te keeren, wederom,
van Bnejaëkon, naar Mozeroth, trekken. Deeze leger
wordt wel Num. 33 niet weer genoemd, wyl de Is--plats
raëlieten niet zo juist aan dezelfde plaats, maar flegts in dat
gewest, te rug kwamen , 't welk Mozer, d. i. een band
eene reeks verbonden bergen, hiet. Maar zy lag aan den
berg Hor, aan de grenzen der Edomieten, waar vs. 37,
de legerplaats, op. Kades volgende, geleld wordt, en
waar Aaron Eierf; te weeten op den berg Hor, dien hy
beklimmen moest; doch teevens in de nabuurfchap van
deezen bergketen Mozeroth, aan dewelke de Israëlieten
nu wederom gelegerd waren. En met dit verflag flemt
het narigt van ons zesde vers, de kinderen Israëls toaela
uit, van Berotla Bnejaëkon, volkomen overeen, want dat.
Bnejaëkon en Kades, in een gewest, lagen, hebben wy
reeds waarfchynlyk gemaakt ; en hier komt wel een eenigzins veranderde naam Beroth Bnejaëkou voor; dan dit is
vermoedelyk Kades zelf, waar Mozes de rots tweemaal
floep, en 'er veel water uit deeds vloeien. Num. 20. vs.
ii. Terwyl de twee aldaar nieuw ontflaane bronnen onIIh3
Áe
'tt
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getwylreld, naar de naast bvaelecge plaats, Beroth Bnejaëkou „ enoemd zyn. Van daar waren re Israëlieten vooros,
op hunne reine, naar de ronde zee, naar den kant van
l\lozer, getoogen. Wel is waar, deeze plaats komt, in
het register van de legerplaatfën der Israëlieten Num. 33 ,
niet voor, wyl zy 'er waar(chyinlyl, hun leger toen niet ne
ook hier wil Mozes niet de legerplaatfen der-derílogn;
Isra ;lieten optellen , maar alleen zulke plaatfee, alwaar, in
den loop der reize, 't zy voor of na , iets merkwaardigs
voorgevallen was. Daarom maakt by nu ook, by deeze
gelegenheid , gewag van de tusfchen de legerplaatfen Hor
liggende flreek, of bergkeeten Mo--gicadenBjëko,
fer, waar Aaron eenigen tyd laatex zyn loeven eindigde;
daarby voegende, aldaar flerf Aaron &c. 't welk egter niet
op deeze reize, maar na dat de Israelieten , op den te rut
Logt van de roode zee, weer in die zelfde landsheek gekomen waren, gefchied is. Ditmaal togen zy, zonder zig
op te houden, van daar naar Gude Goda , 't welk het
Vlorgidgad van Num. 33. is; en van daar naar Jarbath ,
liet welk als een land , daar beeken zyn, befchreeven wordt,
om den Israelieten te herinneren, dat God ze niet, door
enkel dorre plaatfen, voerde, en zy dus zoo veel minder
grond, hadden, om kort daar na, wegens gebrek aan water, te murmereeren. vs. 2 -5.
Hadden wy meerkenh is van de oude Geographie deezer gewesten, wy zouden
becter,. in float, zyn, om deeze en dieróelyke zwaarigheden op te losfen. Ondertusfchen ilelt die zelfde onkunde
ons ook buiten [laat, om te oordeelen, of 'er werklyk Bene
gegronde teegenwerping uit te haalen zy."
-
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Tweetal J7erltccndelin gen over Gods. Verbonden famengef eld
door wy/en den Tf'el Eerw. zeer Gel, en nu zaligen fleer
II. SCHUTTE , in leven Bedienaar Iles Godlyken W7oords,
in de Gemeente van f. Ch. binnen 11mJerdam, uitge,

geeven door L.

HAMERSTER,

Bed. des God!. Woords in

dezelfde Gemeente. Te Amfierdacm , by M. de Bruyn
en A. v. Toll, 1785. Behalven de Voorr., i8o bindz,
in gr. octavo.
t is bekend, dat de Leer der Verbonden al voor lang,
.,relyk nog heden, zeer verfchillend begrepen en verklaerd zy, en dat men dacrover zeer verfchillend kan
d nken, zonder de Regtzinnigheid te kwetzen; 't welk
veel'
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veelligt te meer aanleiding gegeven heeft , om dit Stuk
veelszins voor te dragen. kVat hier va e. zy, de 1Ecrwaerde Scliz/te heeft ook dit onderwerp opzet.yk behandeld;
nièn heeft onder 's plans Papieren, die ter drnkperfe ge}hikt waren ,ene: Verhandeling gevonden, voor meer dan
za jaren door hem opgeteld , behelzende ene ve, kl.Iri;ag
-

von Gods Testrzw;en' en herboacl, onder de iiieuwc Ilniishgir lin en deizelver• Zeealen ; en daernevens een kort
voor zyn overlyden vervaerdligd cnaderzcek ropers den -sert
von 't he;iosJinds- en 't Genodeves ^o;a^'; welke twee Stukken men nu by een gevoegd het licht doet zien. Naer
de verfcheidcnheid der denikwyze ever dit onderwerp z:i1
men zeker zeer onderfcbeiden over de leiding van 's Mans
gedachten in dezen oordeelen; doch, indien men het ge.
geheeie Stuk niet enkel als zinnebeeldig befchouw.ve, dat
men nog nader tracht te doorgronden , dan zal men, hoe
men 'er anders over moge denken , 's Mans redeneeringen deswegens der verdere naijpooringe niet onwaerdig
,

achten.

Na ene voorafgaende ontvouwing van cie verschillende
betekenis der woorden Tcsionaent en I" vlood, in dezen
gebruikt, verklaert hy eerst wat Gods Testament en ver
wat Gods Verbond, zy; niet aenwyzinge hoe dit-volgens
Testament in een Verbond veranderd worde. „ Gemerkt,
„ naamlijk, zegt hij , het Godlijk Testament, dat is de
„ verklaring van Gods wil, nopens de goederen die door
„ 's Heilands dood nagelaaten worden, en de wijze om
„ die te beërven, voorwaardelijk is; zoo volgt van zel„ ve, dat zoo dra de voorwaarden van dit Testament
„ toeyeftemd worden , 'er een íhort van Verbond plaats
„ grijpt, en veel meer dan, wanneer men bij de tóeffem„ ming van die Voorwaarden dezelvendaadlijk volbrengt."
Liet e_rlte heeft , volgens zyn Eerwaerde , zyn eigenlyk
opzicht tot de uitvoerders van Gods Testament, of uit
verborgenheden; en het laetfte is ene-delrsvanGo
onderhandeling, en overeenkomst tusfchen God en de Ziel
zelve: het eert e noemt hy het Izitree- of Bclijdenaist'erbo;zcl
over het Testrnment ; en 't tweede liet Gcloofs of Genaceverbond. Dit nader verklacrd hebbende, toont by verder
zen, het onderfcheid dat 'er tusfchen die beide Verbonden
plaets heeft, en legt liet 'er voorts op toe , om dit zvn
gevoelen met be-wyzen te fcaven. Hier by knit
vervolgens nog in aanmerking, hoe men dan de Zee, !oi
van dit Testament en Verbond te verdaan Nebbe: en^^

1111 4 om-
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entreat drukt zyn Eerwaerde zich indezervoege uit.
Het Zegel des L )-)Ps hoort tot de Roeping ter hcërvin„ ge van de Testainentgoederen, in een bepaalden zin
dus genoemd, na.,welijk de inwcrkinge van geloof cube„ keeritig door den Geest der wedergeboorte , waarover
het 13clij'tenis of Inlijvingsverhou't geilooten wordt. En
liet Ze %el ales llvondn e /c heeft tot de verkrijginge van
de eigenlijk gezegde Verbondsgoederen, Regtvaardiging
„ uit den gelove, Heiliging en Veriieerlijl:ing Bene nadere
betrekking." Dus behoort dan , gelyk by wat lager
zegt, „de Doop tot het Testament en de onderwerpen aan
, welke liet Testament zal voorgeleezen worden; het Avond, maal tot liet Verbond der Genade; en zulke onderwer„ pen , die liet voorgef}elde in liet Testament door een
, levendig geloof omhelzen." Gevoiglyk komt „ de Doop,"
volgens zyne nadere verklaring, in „ als een Testament„ en 't Avondmaal als een Verbondzegel. 't Eerf e be„ hoort tot het Belijdenis- 't laatfie tot het Genadeverbond. Dus spreekt het van zelve, dat niet alleen Kinderen , maar ook Volwasfenen kunnen en mogen gedoopt,
„ worden ,al hebben ze tot nog toe liet hartreini;end geloof
„ en de Bekeering niet ; en dat liet Avondmaal alleen voor
„ waare geloovigen en bekeerde menfchen is ingeileld."
By deze Verhandeling over Gods Testament en Verbond
is nog ene tweede gevoegd , gaende over 't 77crlo.^fing- en 't
Gc;aacleves-bond. n dit Gefchrift verklaert zich cie Eerwaerde Schutte, met betrekking tot de verfchillende leiding der
gedachten, nopens dit onderwerp, voor 't gevoelen van
Fun, die beweren , dat men den Raed des J Trcdes, of liet
Verlosfingverbond tlisfclhen God en uien Middeloer, wel degelyk moet onderfcheiden van 't Genadeverbond tusfchen
God en de uitverkonren Zondaren. Zyn Eerwaerde verledigt zich, na cne bekunpte bepaling van 't een en 't ander
Verbond, om dit gevoelen van alle zyden te bevestigen;
en maekt 'er voorts z'n werk van , om de redenen , die de
Heer 7(-/n 7 a,-o'' ]3;-olie. bewerende , dat 'er geen Genade
onderscheiden van 't Vcrlosfingverbond zy, aen•-verbond
,gevoerd heeft, te wederles'gen ; en poogt wel inzonderheid
te doen zien, dat 's d'Ians bewyzen niet voor, rnaer tegen zyn gevoelen pleiten. De Eerwaerde Scluitte
verfent ons hier, by gelegenheid van een bewys, ontleend uit de leer der Gollyke Testamenten en Verbonden,
cea kort verflag van derzelver orde en acneenfchakeling,
wel,
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welke wy niet ondien[lig ag+eu den Lezer nog onder 't
oog te brengen.
„ I let Testament van God , zegt hy, is de verklaaring
van den wil des Drieëenen Gods , nopens tie erfg. ederen
uit Christus dood voortvhkciende, benevens de crfgenaaxnen en wijs van beërvinhe. Deze wijs van beerving e
anders zijnde onder de oude 1 Inishoudinge , waneer dr
goederen, fchoon nog niet verworven, uitgedeeld wierden
voor den dood van den Testamentmaaker, en anders on(Ier de nieuwe Huishoudinge , na dat de Testamentn,aaker
nu door zijnen dood het Testament bekrachtigd , en 't
recht tot die goederen verworven hadde; zoo moest cie
verklaaring van de wijze der beërvin e, ook anders weezen onder de oude ; anders onder de nieuwe Huishoudinge. Te vooren ftond de fchuld van 't Werkverbond nog
open, daarom gefchiedde de vcrklaaring van de wijze der
becrvmge, toen onder een handlchrift, en dus in een meer
wettifchen fmaak, zijnde die zelfde offeranden, die de ziejeu op Christus weezen, tevens cene erinnering van de
nog open(ïaande fchuid. Deze verklaaring gefchiedde in
die fchriften, welke even daarom liet oude Testament liceten 2 Kor. 1II. 14. Maar nu gefchiedt de verklaaring van
de wijze der beérvinge , in die fchriften, welke daarom
het Nieuwe Testament genoemd worden. 2 Kor. III. 6 —
I leb. IX. :t5, zonder Benig handfchrift, zonder crinncring
van de nog openftaande tchuld, en dus niet in zulk een
wettifchen finaak, wijl Christus als de Erfmaaker liet Testament bekragtigd , en even als de Testamentmiddelaar of
loedelkooper, gelijk er bij de Romeinen plaats had, voor
nl de fchuld voldaan , en de erfgoederen uit de hand van
Gods gerechtigheid gekocht heeft. Daartoe heeft
hij zich verbonden in den Raad des vredes, of het ver
vredes , over deze koopinge en uitdeelinge van 't-drages
Erfgoed gellooten. Hierop rust het gantfche Testament,
en dit wordt gerekend in orde der natuure voor te gaan ,
gelijk liet onmiddelijk met het Testament verknocht is.
Men kan het daarom een Tectamentverdrag noemen, of
een verdrag tttsichen den Vader cn den Zoon, over 't ver
erfgoederen aan de bepaalde Erfge--wervnuitdl
naamen. De uitvoering nu van dit Testament gefchiedt ver
Want de verklaaring van Gods wil wordt-bondswijze.
voorwaardelijk gedaan; welk voorwaardelijk voorhel, door
een levendig geloof wordt omhelsd; en zoo wordt het
Testament in een verbond der genade veranderd. De ver11h 5
klaa-

-

-
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klaaring der genade gefchiedde in 't 0. T., toen de fchaldd
van 't erkvcrbond nog niet voldaan was , meer op eerie
wettifche wijze , gelijk we ge zegd hebben ; en dit voorhel,
door 'e geloof omhelsd , wordt liet Oude Verbond genoenl:i;
maar in 't N. T. gelchiedt die verklaaring, nu de schuld
volhonken is afgedaan , meer op Bene Euangelifche wijze,
zonder eenige erinnering van de onvoldaane fchuld; en dit
voorbel , door liet waar geloof omhelsd zijnde, is het Nieuw
Verbond. Dit is de duidelijke leer, nopens de orde der
Testamenten en Verbonden in 't Godlijk woord, IIeb. VI!.
22. VIII. 6, 7, 8--13. IX. i — ."

Ee;j7e antwoord van c. BONNET aan den Theledelen zeer Ge leerden fleer p. VAN HEMERT, op zyn [/'el Ede Brief over
de Rede en ii rr Gezag in den Godsdienst. Te Utrecht,
by A. v. Paddenburg, 1785. In groot octavo, 234 bladz.
dit antwoord toont de Hoogleeraer geene mindere beI nfcheidenheid
, dan wy in den Brief van den Heer van ]Ie ancrt voorheen opgemerkt hebben (*), Iles de onderzoekers

van dit verfchil t'over rede zullen vinden, om deswegens
van wederzyde voldaen te zyn. Wanneer de behandeling
van dit onderwerp verder op zodanig ene wyze voortgezet word, zal het mogelyk kunnen dienen om het zelve
in een helderer licht te plaetzen. Ter betere bevorderinge
hiervan heeft zyn Hoogeerwaerde zich bevlytigd , om zich ,
zo veel mogelyk, te wagten voor uitweidingen, en het
fink in verfchil bepaeldlyk in 't oog te houden. Zulks
doet hem , na ene voorafgaande inleiding, inzonderheid over
den aert en het gewint hunner verfcheidene denkwyze,
naeuwkeurig bepalen, wat hier eigenlyk al, en niet, te behandelen f aet; waeromtrent by dan verder enige nadere
ophelderende aenmerkingen bybrengt. De voornaeme vraeg is deze : „ of het meïïfchelyk verfland , behal„ ven dat liet eindig is, thans ook zedelyk bedorven zy?
En derhalven , of liet, door de zonde , eerre merkelyke
verandering ondergaan hebbe, zoo dat het, niet flegts
„ min volmaakt, min vatbaar is, dan liet was in den eer,, lien mensch onmiddelyk na zyne fchepping, naaar ook
„ thans onbekwaam uit zichzelven , het waare goed, en
„ de middelen om dat te verkrygen, zoo te kenmen, als
,, ge .
S.
Gladt.
O Zie °boven
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„ genoegzaam is, om den mensch, overeenkomflig zyne
ingefchapene begeerte naar geluk, regt te doen werk„ zaam zyn?" Op de befchouk-ling van dir vraegfluk, 't
welk de Hoogleeraer flellig aenneemt, verledigt by zich
eerst tot het nagaen der bezwaren, die de fleer ven Hemert, tegen de leer der verdorvenheid des menschlyken
verftands , opgegeven heeft; vervolgens tot het overwegen
van het door dien Heer bygebragte, ter ontzenuwinge van
de bewyzen, die voor deeze leer aengevoerd worden, zo
uit de ondervindinge, als uit de dwalingen van het menschdom , en uit den invloed , die de zonde heeft, om liet ver
te bederven, mitsgaders uit de heilige Schrift. In-fland
dit alles gaet de Hoogleeraer de bedenkingen , door dien
Heer bygebragt, van flap tot flap na , en zegt dan eindelyk: „ Volgens myne gemaakte aanmerkingen, moet ik tot
dit befluit komen, dat UWEd. deeze ftelling, de onderweypelyke rede (t) (het menfchelyk verland) is niet be„ elorven, met geen een deugdelyk bewys, 't zy uit dc
„ ondervinding, 't zy uit de H. Schrift, geflaafd heeft:
„ -- dat de bezwaaren , van UWEd. tegen de leer der
Kerke, aangaande het zedelyk bederf des menschlyken
„ verf ands , ingebragt, van geen gewigt zyn: -- dat
de bewyzen, uit de ondervinding, uit de dwaalingen
, en uit de Godlyke Openbaa„ van het Menschdom
„ ring ontleend, doch van U afgekeurd, derzelver kragt
behouden : — derhalven dat UWEd. , ten aanzien van
„ dit flak, liet leer(Ielzel der hervormde Kerk, zonder ge„ noegzaame reden, verlaaten hebt." Dus ver gaet
dit
„

(s)

(t) Tot deze naemlyk is dit verfchil alleen betreklyk, na
dien 'er over de voerwerpelyke rede, die eeuwige waerheden behelst, geen gefchil is: en deze onderfcheiding moet hier feeds
wel in 't oog gehouden worden; „ nadien de voortiverpelyke rede
„ op haar zelve altoos onfeilbaar is, daar de on lertiverpelyke re„ de, of het menfchelyk verfland , in de toepasfing van aller„ zekerf}e waarheden, feilen kan."
(S) In deze optelling maekt de Hoogleeraer geen gewag van
het opgemeide bewys , ontleend uit den invloed , die de zon
heeft, om het verfland te bederven, om dat hy, in demel--de
ding van het zelve, geoordeeld had, dat hy zich hier mede
niet behoefde op te houden, „ als niet Rellende, dat de on,, derwerpelyke rede daardoor bedorven is, dat de menfchen
„ zondigen;maar, dat de menfchen zondigen om dat ze dwaa„ len, en dat ze dwaalen , om dat hun rede bedorven is."
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dit antwoord alleen over liet bedel f der Rede nu Rond ook
nog het gezeeb der Rede in overweging te komen ; dan de
lloogleeraer, die zig voorgefteld had dit (lull tevens te
behandelen , ziet 'er voor tegenwoordig van af; zo om dat
dit antwoord reeds veel te groot geworden is , als om dat
ley oordeelt , „ dat het thans overwogen verfchilthuk van
„ dien aart is, dat liet wel eerst behoort afgedaan , entus„ fchen hen beiden beflist te zyn, eer ze, met een goed
„ Gevolg, tot andere verfchillen kunnen overgaan."
Men zal, al is liet zelfs dat men den Hoogleeraer niet
toevalle in zyne denkwyze, op het doorbladeren van dit
zvn antwoord , zo men niet ten uiterte partydig oordeele ,
nioete erkennen, dat by. liet Ruk met oordeel behandeld,
en fehrauder uitgevoerd heeft, des het de oplettendheid
van hun, die aen de ene of andere zyde ['men , met regt
vordere. - Wel byzonder kan dit Gefchrift dienen,
om ons. de Leer der Hervormde Kerke, nopens dit Ruk,
wat bepaalder te doen befchouwen , dan 't van velen , zo in
't voor[Iaen als in 't bellryden, naer 't ons voorkomt, dikwils gefchied. - Men beweert naemlyk aen de ene, en
betwist aen de andere zyde, niet zelden een lydelyk Christendom; volgens liet welke men den mensch, in liet begin
zyner zedelyke veranderinge, gelyk !telt aen een Deen of
blok, en hem befchouwt, als ware hy niet meer een rede
als ware hy geheel onbekwaem-lykenvrwdfchpzl,.
om over de Godlyke waerheden te oordeelen , ja als iemand,
die zyn verfland door de zonde verlooren heeft. Dan dit
is, gelyk zyn Hoogeerwaerde te kennen. geeft, de leer der
Kerke niet.
Volgens deze blyft de mensch, fchoon zedelyk bedorven,
door de zonde, een redelyk en vrywerkend íchepzel, en een.
onheibooren mensch kan , fchoou zyn verfland zedelyk bedorven zy, zich echter, gelyk in andere dingen, zo ook in
godlyke zaken, volgens het onderwys der natuur en der
openbaringe, eene uitgebreide, nauwkeurige en welgegronde kennis verkrygen. Maer by kan, met dat alles, uit
hoofde van liet zedelyke gebrek , dat in zyn verfland plaats
heeft, uit zichzelven , door onderzoek en onderwys, niet
komen tot de regte kennis van het fchoone , liet voortreflyke en voor hem belangryke der zaligheden in liet Euangelie
voorgeteld ; tot die kennis , op welker verkryging een mensch
onmogelyk kan nalaten zult: een oordeel daerover te vellen ,
't welk invloed heeft op zynen wil , en hem bepaelt in zyne
keuze, om in den algenoegzamen God, in hem alleen, liet
hoog
;
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hooglle heil te zoeken, langs dien weg, welken de nanbiddeiyke goedheid , door het Luangelie, aan flervelingen heeft
bekend gemaakt. De 1 loogleeraer, dit breeder ontvouwd hebbende, vervolgt daerop aldus.
„ Uit liet das ver beredeneerde blykt genoegzaam , dat
wy aan het menfchelyk verland zedelyl: bederf toekennen
in opzicht, niet tot het waa,-e, dat te kennen , maar, tot
het goede , dat boven al te kiezen is. - Zie daar dan ,
myn IIeer, de bepaaling van het zedelyk bederf des menfchelyken vertlands , die , overeenkom Rig de leer van onze
Kerk , in dit geschil behoort onder het oog gehouden te
worden. Ter wegneeming nu van dat bederf erkennen wy
de noodzaak der werkinge van den H. Geest: doch, niet
om den mensch zekere waarheden van den godsdienst te
openbaaren; (daartoe dient het Evangelie, en blyft altvd
noodig,) maar, om hem in Plaat te fellen tot de r e
kennis van die geopenbaarde waarheden , welke hetrekkng
hebben op zyne eeuwige belangen , met dat gevolg, dat
hy, als een redelyk fchepzel, riet kan nalaaten, overeen
-kom(lig
dezelve, werkzaam te zyn."
Dit zo zynde, dan vervallen, gelyk zyn Hoogeerwaerdle
verder opmerkt, van zelve eenige zwarigheden of gevolgen, die de Heer van Hemert aenvoert, en uit welken by
redeneert. „ Dan deeze redeneering, zegt hy, is
grootendeels ingerigt tegen een gevoelen , dat wy, als
hoogst nadeelig voor de menfchelyke maatfcliappy, verwerpen en verfocijen. Op wie UWEd. liet oog heeft, weet
ik niet: maar uit verfcheidene trekken , in uwe wederleg.
ging voorkomende, zou ik befluiten, dat het luiden moe
rede-tenzy,diborvhe ndwplyk
beweerende , tot uiter['cen overflaan , en Baande durven hou
dat de mensch, door de zonde, zyn verpand, ver -den,
-loren
heeft."
„ Wy, die ook (lellen, dat het menfchelyk verfland bedorven is, leeren nogthans: dat de mensch een redelyk
fchepzel blyft ; dat by waarheden en pligten kennen , —
dat hy waarheden als zeker, pligten, als betaanlj'k, op
goede gronden kan beoordeelen, dat hy veel kwaad kan
laaten, veel goed kan betragten, tot nut van demaatfchappy en zyn eigen tydelyk voordeel; dat, liet geen by ni
liet zedelyke niet bewustheid nalaat of bedryft, van hem
vrywillig nagelaten en bedreven wordt , en derhalven, dat
by verantwoordelyk blyft voor zyne dagden, naar de mate
der kennis, die hy van zynen pligt zich verkregen had,
of,
-
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of, had kunnen verkrygen. 't Is alleen teil aanzien van
der trmenfchen w jar geluk, dat wy blindheid en dwaasheid
aan hun toekennen, in zoo ver ze, hoe kundig ook in de
leer der Zaligheid, echter, door de bedorvenheid van het
ver(Iand, verhinderd worden, dezelve op zulk eerre wyze
te kennen , als noodig is , zal men liryden om in te gaan
door de enge poorte; zal uien eerst en vooral Gods Koningryk, en zyne geregtigheid, zoeken; zal men, als het
'er op aan kooit , veel liever alles verlaaten, dan den Hei
-landveroch."
JAM BLEULAND, M. D. Obf rv^ztiorics fhantorizico-11ier.'^c
de /c,ics & 71 TkO%s Ocfuphrs i .Stll.drIi12, cu,Ia Figu;°is.
Lugcl. B. i ud A. cC J. Honcoop , 1785. 119 pp.
ill 4to 712. f

oogmerk van den Schryver, by de Uitgave deeJ jet
zer \Vaarncemingen , is allernuttigst. De belette
doorzwelgiug (r'»fp;i";ie), welker wa;tre oorzaaken en
:natuur hy, dor Ontleedkundige Pefchouwingen, zoekt
naa te f euren, verdient zo veel te meer de aandacht
der Geneesheere.n; daar het zeker is, dat, omtrent deeze
Ziekte, nog veele duisterheden heerfchen, en de ondervinding leert , (gelyk de Schryver te regt aanmerkt) dat
dezelve thans nicer dan ooit waargenoomcn word.
De weg, dien de Schryver hierby heeft ingellaagen, is,
hay geeft
onzes bedunkens, de zekerfle en beste.
ons in het eerie Hoofdt ik eerre ontleedkundige Befchryving van den Oefophagus, en deszelfs inwendige bekleed
zo als zig dezelve, in den gezonden en natuurlyken-fel.n,
:laat , aan het gewapend oog vertoonen.
In het tweede Hoofdhuk , geeft de Heer Bleuland Bene
algemeene Befchryving van den loop , en de natuur, der belette Doorzwelging.

In het derde Hoofdfluk, worden de oorzaaken deezer
Ziekte opgégeeven, en door Waarneemingen uit de beroemdfle Schryvers bevestigd. De naaste oorzaak
is , eene gedeeltelyke of geheele vernauwing van den 0efopha ?ns. -- De afgelegen oorzaaken worden in p1 c
disponente.c, en occ1z/ionales verdeeld; deeze zyn zeer menigvuldig en onderl'chheiden. De Autheur heeft hierom -

trent de beste Schryvers geraadpleegd.

in
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In het vierde 1:Ioofdfl uk, «orden de Toevallen in de
diagnolis der Ziekte bclèhreeven.
In het vyfde Hoofdgok , word , naa den verfchillenden
aart der Ziekte, de Prognofis opgemaakt.
In het zesde Hoofdbok, handelt de Schryver over de
Geneeswyze, die by op de verichillende voorafgaande oor -

zaaken

toepast.

Lindelyk deelt ons de 1 -Teer Bieiland, in liet zevende
IIoofdtluk,vier eigen Waarueemmingen mede, die, door de
bygevoegde Ontleedkundige Bci J]ryving van den ontaarden
Oefophagus, zeer veel tot opheldering der befcl:reeven

Ziekte kunnen dienen.
\Vy hebben deeze Verhandeling roet genoegen doorge.•
le.azen. De ruimte verbied ons, op het een en ander
te blyven flille haan , en vergenoegen ons , door deeze korte
Ichets, de nieuwsgierigheid onzer Konstgenooten opgewekt
te hebben.
CJtemifche Oefeningen, voor de Beminnaars der Scheik:"rde
in 't algemeen, en de tipotlrekei•s ijl 't Iyzolider, door

P. J. KASTELEYN, flp)otkeke; en CJri,:aist te Jmj''ierdun;,
en z. enZ. 2 en ;ele Sttalzje. Te ^Imfcrdam, by A. j. van
Toil, 1785. In i. Svo.
-

e Inhoud deezer twee Stukjes van dit nuttig Tydfchrift is van geen minder nanbelang voor de lieoefenaaren der Scheikunde , dan het eer(le Stukje ; *), ook
is de rangfchikking der onderwerpen dezelfde, namentlk
in vier byzondere Afdeelingen. De _I leer Krestcic3'n
begint in de eer('ie Afdeeling van het tweede Stukje , met
een beredeneerd, Voorfchrift te geeven , ter bereiding van
liet fill Sedativum Ho,.abeïgii. De wyze, om dit byzonder
Zout uit den Borax af te fcheiden, gefchied door den
weg der Sublirneering, of KristeIfcltictiug. Onze Schryver heeft by deeze Iionstbewerkinge endurzogt, en door
proefneemingen overtuigend aangetoond , dat de weg van
Kristaf/chieting verre de beste, de gemakkelykile en voor
dat men door Se tlimees ing, uit zes oncen Borax -deligft,s;
:niet meer dan een once Sal Sedeitivum verkrygt , terwyl
eene gelyke hoeveelheid Borax door de Ifi•ista fcJdeting
meer dan twee oncen van dit Zout levert, 't welk in alle
(*) Zie boven, bI. 155.
-
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le opzichten aan het gef:Llimeesdc gelyk is.
Eene
tweede Verhandeling is van den Heer scaoNNcx , dipotheker
te /lmJierdana, beueffende eene verbeterde bereiding der
Flores I3cn ,oin. De wyze, welke de Heer Schonk opgeeft,
doet zyne inzichten en ervaareoheid in de Scheikunde
eere aan, en daar wy volkomen overtuigd zyn, gelyk
ook de Heer Kaste! -yn zelfs toeitemt; dat deeze bereiding
verre weg de voorkeur boven de •gewoone manier ver
zo twyfelen wy ook niet, of zyne Kunstgenooten-dieHt,
zullen hem met ons voor deeze ontdekking verpligt zyn.
Eene verbeterde bereiding der Oleum 0vorrum fluit
deeze Afdeeling.
In de tweede <1fdeeling ontmoeten wy wederom ver
middelen , om de echtheid van een aantal natuur -fcheidn
Scheikundige Pra'paratien te beproe--fykeLichamn
ven, als die van Oculi Cancri; de Cera flava; het 1nti
mnonium Diophoreticwn; van de gedel illeerde Olien ; van den
Spiritus Nitri aciciur , Spiritus Salis acidus , Spiritus Nitri
us Peruvianus ,
dulcis , van het Sal 4cetofe/1 e , den Ba /mus
den Spiritus Sal. 1,7asnon. c. jale Tartani parat.
In de derde Afdeeling komen verfcheiden Cheniifche
Bewerkingen voor, die betrekking hebben op de Oeconomic,
enz. en die van geen gering aasbelang voor liet algemeen
zyn; onder deeze verdient byzonder genoemd te worden
eene Natuurkundige Verhandeling, welke de 11 ggeneene
Grondregelen voor den Land- tikker, en Tuinbouw, ver
vierde en laatfile 4fdeeling behelst eenige-vat.—De
der nieubi fie Ontdekkingen en Verbeteringen in de Chemie,
die, van minbedreevenen in dc buitenlandfche Schriften,
niet vrucht zullen geleezen worden.
De onderwerpen, in het derde Stukje voorkomende, zyn
insgelyhs in vier byzondere Afdeelingen zeranglèhikt.
De uitvoerige Verhandeling, in de eeruie Afdeeling voor
eene nadere Befchouwin,, over het Liguor.!ino--komend,is
dynus mineralis Ilof n2anni, en de 0/cum J/ini; laoojd aam
kelyk ingericht ter beantiroording een er Bedenking , die Ivy
by gelegenheid der Receaa /ie van het eerfle Stukje gemaakt
hebben. Men zonde oneindig grootere vorderingen in de
Weetenfchappen gemaakt hebben, indien de Schryvers
genegen waren, de , uit een billyken grond gemaakte,
Aanmerkingen in dien zin op te vatten, als de I leer
Kasteleyn de onze opgevat heeft. Wy verhlyden ons, dat wy , door dezelve, gelegenheid gegeeven heb
eenei Verhandeling, die voorze--ben,tohpidl
kr
-----.
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ker de goedkeuring en erkentenis der Kenners zal wegdraagen, daar zy een nieuw licht, over• de Kwiflige Napthne,
verfpreidt , en teven tot een gegrond onderzoek omtrent de
waare natuur van dezelve, en den Liquor flnodynus, zulk
eene ryke holle aanbiedt.
Wat de oplos(ing onzer gemaakte Bedenking betreft , zo
zyn wy het thans niet den Schrvver eens, dat liet deidunn
Vitrioli (en dit Acidum alleen) in ífiaat is Gene zuivere 0/cum hini uit den Alcohol af te scheiden. ----- De door
onzen Schryver bygebragte Redegei;, Bewyysgro;aden, en
Proeven hebben ons daarvan volkomen overtuigd. Wat nu ondertusíchen de Geneeskundige Krachten aangaat,
zo moeten wy blyven vraagen of dezelve in een zo volkomen zuiver Liquor dnodynus in alles zouden gelyk zyn ,
aan een Liquor, waarin men een gedeelte „leiduro Uitrioli
,vindt, hoedanige Liqu.:o•es flnodyni neen gewoonlyk aan
ja, langs welken weg, een Geneesheer zig van-tref?Zo
liet ontvangen van zulk een zuiver Liquor zal kunnen verzekerd achten ? Wat het laatíte betreft, hierop zal de
heer Kasteleyn niet recht antwoorden , dat dit alleen van de
Kunst der Bewerking, en van de Bekwaamheid der Schei
afhangt
in dit geval ware liet te wenfchen,-kundige
dat men daaromtrent vaste voorfchriften had, naar welke
men dan ook allerwegen een zelfde Liquor 1lnodynus, ten
opzicht van zuiverheid en ffterkte, kon bereiken. Dit flrookt
ook volkomen met het Oogmerk, dat onze Schrvver tot
dit onderwerp eigentlyk bepaalde. Om nu zodanig voor
aan de hand te geeven, zoude onzes oordeels de-fchrit
Heer Kasteleyn het best in Plaat zyn.
Het eerfle zoude eigentlyk de zaak der Geneesheeren zyn,
om namentlyk door naauwkeurige Waarneeminmen te hefluiten, welke Liquor het best aan het oogmerk voldeed,
welke het gefchiktPe was om de ongeregelde aandoeningen
van het Principium Vitale te regelen. Die nanientlyk ,welke , volgens de denkbeelden van onzen Schryver ,volkomen zuiver is, of die , welke eene geringe hoeveelheid
Acidum Vitrioli in zig bevat.
Een middel , dat zo algemeen in gebruik is; ecn middel,
dat , ouder de vereischte omllandigheden • zulke voortref
uitwerkingen heeft, — verdient tog, niet recht , de-lyke
aandacht der Genees- en Scheikundigen , en tot zulk een
nader onderzoek heeft onze Schryver den weg gebaand.
De onderwerpen in de tweede, derde en vierde Afdeeling
zyn van geen minder wanbelang, dan die der voorgaande
VII. DEEL. ALG. LETT. No. 1I.
11Stuk°
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Stukjes; echter verbiedt ons de ruimte eener Recenfie daar
gewag te maaken. Wie wenscht-vanfcoderlyk
niet, dat de Heer K^steley;a naar verdienfkn moge aangemoedigd worden, met de voortzetting van deezen zynen
arbeid?
11'óu1lihe IPs1w-ie of uitvoerige Befcltryvirig der Dieren,
1'la;tte;s e s iTi/Jae1•5i5len , volgens het Sei nenf1el van den
user LINNJEVS. I1Ict naartwleurige afbeeldingen. Ver yo' 'an Is? derde Deels vyfde Stuk. Te 1lrnfherdam, by

J. van der lung en Zoon, 1785.
it Stukje dient tot een flot van deezen leerryken arbeid
van den Heer Ilouttuyn, in 't ontvouwen der Natuur
Historie; met welks mededeeling by den Leezer de-lyke
behulpzaame hand biedt, om het gebruik van dit uitvoerige
Werk, in zeker opzigt, gemaklyker te maaken. Het be.
helst, in de eerf'e plaatfe, een uitiieemsch Register van de
naamen der lneraalen, ter voltooijinge der noodige Registers voor liet derde Deel. Op dit Register volgt een
Systematifche Bladwyzer der Planten, volgens liet Samcuflel dier Natuur van den beroemden Linnceus, door den
-leer 11Lzrray , en wel , uit de nieuwe veertiende uitgave
van het Ryk der Planten, ingevuld met de mater opge eeveize Gcfaitc;i, door den Heer TJ eiben , en anderen,
ook zowtyds veranderd en verbeterd. In deezen Bladwyzer
vindt men telkens aangeweezen, op welke bltdzyden der
veertien Stukken des tweeden Deels , de hier opgenoemde
Planten breeder beíclireeven worden; waarmede ook de Registers van liet tweede Deel voltrokken zyn. Icier mede
heeft odic \Verk , zynde liet eerde Deel van de vereischte
Registers voorzien, zyn vol beflag. Veeliit zou'len zona.
neigen nog denken op een llremaeeja heister over 't gelheeIe Verk ; maar de I_leer IJez: tuyn beeft dit me* regt onnoo.
dig geoordeeld, dewyl zulk een. Register weinig of geen
byzonderen dienst zou kunnen doen; en by heeft 'er te eerder van afgezien, zo om dat het te uitgebreid zou worden,
liet welk liet opzoeken lastiger zou maaizen, dan het ge
als om dat liet hem, na-bruikendhvzoRgstr;
zo veel arbeids in deezen , ondoenlyk voorkomt zulks uit
te voeren. Om eter den Leezer ook hierin nog te ge
te komen, en hem een weezenlyker dienst te doen,-moet
dan 't vervaardigen van een algemeen Register te vege

kon
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kon brengen, zo heeft by zig verledigd, tot het zamen
een korten inhoud pies gebeden Verks, waar--kelnva
in neen met cen ahflc^g kan zien , wat in ieder der zevenen dertig Stukken verhandeld wordt, weshalve men, met
een weinig opletteudheids, gereedl vk kunne nagaan, in
welk Stuk men het beoogde heube te zoeken , wanneer de
ciaarbygevoegde byzondere Registers den Leezer, de plaats
waar , nader zullen aanwyzen. --- De Liefhebbers der
Natuurlyke historie zien hiermede des een Werk voltrok
waarin de heer IIoruttuyn, met een noesten arbeid en-ken,
onderftheidend oordeel, een (chat van kundigheden byeengehragt heeft, die de regte kenners niet te hoog kunnen
waardeeren , en uit wellen hoofde de beoefenaars van deezen vrugtbaaren tak van Weetenfchap tent f erkf}e aan hem
-

verpiigt zyn.

Befcltouning der TLondcren Gods in de nintsgeaeJit/!c Schepze/en. Of Nederla;zdJcIie f / ctera , narsr krrîasae eanaraerkelyke hnisltoud iig ver9rondcrlyke ged<rantr.-tvt.fcling en
andere weter2so77esrdigc byzonder;teden, vol ens eigen on-

dervindi;ag t cJclu eeVeIi , ;car 't leven naziwketerig getekent, in 't koper gebracht en gekleurd. .Door j. ex.
sap. Eerjie Deel. Te flna/ierdam , by J. Cli. Sepp.

o de drie laatfie Verhandelingen, tut dit Deel behoorenJ de,
en eerstdaags uitgegeeven , vindt men ,le be(chryving
en afbeelding van 'Inc Nachtvlinders, by Li;',mc°rrs eheeten , Sp?rin.a Filipenduia , Le, jpor°ina en Ti iplz cirs , en alhier
genoemd cie S. Sans Tltinder, liet Schaapje eis het ]drangnetel-Kapje; welken, in hunne herkomst, voedzel en gedannte verwisfeling, naar gewoonte, naauwl.eurig helclneeven , en zeer juist met de natuurlvke koleuren aí„ebeeld.
zyn. Onder dezen is het zeldzaamfte het zogenaamde Schaapje, dat in zynen Rupfenftand Bene vreemd iehynende gedaante heeft. De Rups naamlyk is z o ongemeen
ruig, en buitengewoon langhairil;, dat neen, wennecr zy
flille zit, niet in (laat zy, om te zeggen welk de Kop of
de Staart is; waarom neen haar ook in Duitschland Ptedel
Raupe noemt • in navolging van de zeer rtui, e langhairig,:
Honden, die neen aldaar g,ewoonlyk Pudel.Hisnden heet.
Deeze hairen loopes , al 't ware van het Staarteinde na
deft hop , en van daar na den Staart toe , en wel in zulk
eene menigte, dat men het eigenlyke lichaam der Rupfe
Ii e
niet
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niet zien kan, doch kort voor de verandering in eenePop
verliest de Rups bykans alle die hairen , en 't lichaam,
dan kennelyk , wordt tellens zeer onzienlyk. Wyders is,
ten aanzien deezer Rupfen, ook nog zonderling, dat zy,
wanneer zy zig , met het afloopen van de maand September, ter veranderinge zullen begeeven, daartoe liet eene of
andere flak boats uitkiezen, in het zelve, eerst ter zyde
een byna waterpas loopend gat, en dan voorts rechthoekig na beneden eene holligheid manken, in welke zy in
Bene Pop veranderen, na dat zy den ingang van die laat
holligheid gellooten hebben met een fpinzel, ver -íte
afgeknaagde brokjes hout, zo dat liet niet-mengdt
te zien zy, dat 'er, ten einde van het eerfee gat, nog
Bene tweede ruimte overig is; welk alles de Heer Sepp
ten duidelykile afgemaald heeft. Volgens zyne opmerking
blyft de Pop, den Winter over, in haar verblyf liggen;
en de Vlinder, die 'er in de maanden Juny en July uit
voortkomt, legt de Eitjes afzonderlyk, en niet by fchooleu, op Elzenbladen , waar uit de jonge Rupsjes, tegen
het afloopen van de maand Augustus, ruighairig voor den
dag komen , gcneerende zig niet Elzen- en ook met Wil
-ligen•had.
Met de afgifte deezer drie Verhandelingen is dit keurlyk
uitgevoerde Werk gebragt tot een aantal van vyftig Verhandelingen, die gevoegelyk tot een Boekdeel ingenaaid
of gebonden kunnen worden, wanneer ze beter, dan in
losfe bladen, ten gebruike gefchikt zyn. Ten dien einde
heeft de Heer Sepp ook, om aan 't verlangen veeler Liefhebbers in deezen te voldoen, een algenieenen Tytel voor
dit eer(le Deel vervaardigd en afgegeeven, met Gene nevensgaande kunilig uitgevoerde en tot dit Werk betrekkelyke Tytelpl:tat; waarby ook gevoegd is Gene Lyst deezer
vyftig Verhandelingen , behelzende de Nederduitfche naamen volgens dit Werk, en de Latynfche naamen volgens
Linn,e s, met welken de hier befchreeveu Vlinders van
clkanderen onderfcheidcn worden. Onze opmerkzaaine
Schryver en juiste Tekenaar verpligt hier door op nieuw
de Voorl}anders deezer oefeninge; die, terwyl ze zynen
verderen voortgang in deezen arbeid met verlangen te gemoet zien, zig verftan_lig verlustigen in 't bcfchouwen van
Gods Wonderen in de minstgeachtfte Schepzelen; welke
wonderen in dezelven ten dnidelykf}e doorftraalen , gelyk
de Heer Rensf lac «r, in een repast Dichtftuk, aan 't hoofd
van dit Werk geplaatst, nadruklyk voorstelt, en met wiens
be-
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betuiging daaromtrent zich zeker alle Liefhebbers vereenigen , terwyl ze ook hun zegel hangen , aan 't loflyke getuigenis , dat by van zynen Vriend en deszelfs Werk geeft,

zeggende:

Het 9naalt naauwkeuriger al de onderfclieiden vormen
Die 't kunstglas openbaart , in ei , in pluim , in fnuit,
in fpriet en voelders ; liet vertoont ons Tor en Wormoen
En 't fchetst by tak en loof 't Infecten voedend kruid.
Hy, die 't verbaazeud heir van andre waereiddee,en
Vergaderd 3venscht te zien in één beknopt beflek,
Treedt om op nieuw den geest, op nieuw liet oog te fireelen,
Met een aandachtig hart in 't f ille kunstvertrek.
Daar zal 's Mans ini;azaaraheid op 't duidelykst vertoonen,
Hoe in liet woeste Land , waar Leeuw en Tyger leeft,
Dok honderdduizenden van fchoone Vlinders woonen
Wier schittering en pracht den fclrooaf en luister geeft.
Zyra heuslte=d zal niet fecl^ts die hein bezoekt verpligten,
Maar ook ons Vaderland, daar 't zyne vlyt befcliouwt,
Nu by ons waeredddeel vermaaken wil en lichten,
Nu zyn uitmuntend Werk der Drukpers is betrouwd.
Een Werk, daar ieder menscla int achting van zalfpreeken,
Waar in de Teekenkunst haar groat vermogen toont;
Een Werk , dat nieuwen lust tot onderzoek zal kweeken,
Wanneer 't alom roet lof naar Naaarde word bekroond.

Bedenkingen over de Vryheid der Schelde, door den Keizer
gevorderd; over de oorzaaken en waar fèlaynlyke gevolgen
van deeze vordering, doer den Graave DE MIRA1LAU,
met een naauivketirige Kaart van den loop der Schelde,
van Antwerpen tot aan Naare uitwatering in Zee. Uit
liet Fransch vertaald. Te Leyden , by Frans de Does,
1785. Groot, galaalven de hoorrede, 214 bladti. In gr.
odiavo.
de Miireebean geeft ons in dit Werkje
JJ edat in deHeer
om(Iandigheden, waarin wy ons bevinden,
onze aandacht dubbel waardig is , zyne bedenkingen over
wegens de Vryheid der Schelde door den Keizer gevorderd. Is liet billyk, is het noodzaakelyk, en is
het overeenkoml}ig met het gewicht der zaake , dat 1 rankryk zich in de bresfe (helle, om eene Natie te behouden,
die in allerleie foort van eere en luister , van Wysbegeerte, Wetenfchappen en Letterkunde heeft uitgemunt, en
die,
Ii 3
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die, in dit opzicht, even als in alle andere , oneindig verheven is boven de halfharbaarfche overwin naar.,, die
haar willen verflindeu? Zie daar het geen de lieer
plc Min•abeau met het onzydig oog van een Wvsgeer in
deeze Brieven had voorgenomen te onderzoeken ; in welk
onderzoek hy niet ongelukkig geflaagd is. Na de tegen

-word?ge.f}l:ihnbasderEuophmgendheden onderzocht en op eene geestige wyze gefchetst
te hebben, gaat by over, om de gronden der voor,ewende blykbaare nati^urlyke billykheid van de Vryheid der
Schelde, te wedderleggen. „ Indien, zegt hy, men zich
hedendaags van het natnurlyk recht wil bedienen , om
vastgeficlde traaaten te vernietigen, waarom zouden dan
al de mogendheden van Europa elkander de Provinciën
niet weer afnemen, liet zy dezelve door de Wap nen
verkregen, afgeilaan, of geërfd zyn? De ge,mee,ae oerie,
zegt Rozife<au, is een gene ligd recht, loet welk tot eenel
g^ on^lfl^^^ v^c;i alle de aodercii fir•ekt. Ondertusfchen is dit
recht niet natuurlyk, het is a'er halen op verdragen ge
De verdragen zyn dan de grondlag van alle rech--garond.
ten. Kloet men dezelve dan voortaan allen fcheitden , alle fhatkundige inflellingen vernietigen , alle magt en ge
eiken Staat beroerten verwekken,-zagondermy,i
onder voorgeeven, van het natuurlyk recht te herlellen,
waarvan men afgeweken is, of, liever, het welk men
alom gefchonden en verkracht heeft? Daar de rust der
Volken ook een wezenlyk voorwerp is; liet algemeen ge
afhangt van eenige verbetering, •dan van liet-lukminder
vreediham genot, van het geen men bezit; de republiek
van Hendrik den IV , of de Eurohéfche ryksdag van den
Abt van Sr. Pierre nog niet inge(feld zyn, zal ik geruste
Maande houden tegen een gewaand natuurlyk recht,-lyk
dat de vordering van den Keizer onrechtvaardig is , en
dat de andere mogendheden hein moeten beletten, zyne
onderneemingen verder voort te zetten. En indien de
mogendheden 'er zich niet van ontflaan kunnen, zonder
Holland te vernietigen, of, het geen hetzelfde is, zonder
iietzelcce aan de genade of ongenade van een heerschzngtig Vorst over te geeven, die aan Europa de talryk(le en
ontzaglykfle legerbenden vertoont, waarmede deszelfs
Staatkundige Vryheidd ooit is gedreigd; ik vraag het aan
de verb:,iiudde aanhangers van den Keizer, welke barbaar
zal den vourllag den van een geheele Natie aan den
voorfpoed van Antwerpfche Kooplieden op te offeren? En
dit
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dit is juist het verfchilftuk , wanneer men vraagt , of
de Keizer zich aan het Traftaat van Manoer moet hou
dan of by zich van de vaart op de Schelde moet-den,
meester maaken."
Het is geen nayver over Koophandel , gelyk neen zo
dikwils geroepen heeft , geen mededinging van Kooplieden, daar het tusfchen den heizer en de Hollanders op
aankomt. Het raakt hier de wezenlyke welvaart, de na
zo wel als de Vryleid en onaf-turlykehíanid
Gewesten.
-hanglykeidrv
„ De Schelde moet niet be:eho.iwd worden , geluk de
overige vloeden van Europa, welke tt:sfchen twee befloten oevers ílroomen , of die niet dan Zalndlhanken of klei
woeste Eilanden by derzelver nitwarerirgen hebben.-ne
De Schelde wordt , beneden Antwerpen , in twee groote
armen verdeeld; de voornaamfle, en die de keizer fcbynt
te eifchen, wordt de floiZrl of de t ^stesfchclilc genaamd,
welke by Vlisfingen in Zee loopt en voor Oorloglchchen
vaarbaar is; de andere, de Oosierfchelde genaamd, kan
door groote Schepen bevaaren worden, en fiort zich
ten noorden van liet Eiland tiValcheren, in Zee. Uit
deeze twee armen verfpreiden zich andere vaarbaare tak
waarvan eenigcn vey aannnerkelyk zyn , en langs-ken,
tvelken men in al de Volkryke en bloeijende tt,ilandcn
van Zeeland , in de Maas , en van daar in al de binnendee]en (ier Vereenigde Gewesten komt. Dus zou een heerschzuchtig Vorst, meester van de Schelde zynde, in een ogen
Middelburg en zelfs Rotterdam , een groot-blik,Vsfnge
gedeelte mindere Zeehavens, en den mond van al de Vaar
Provinciën doorfnyden, niet alleen-ten,diVrg
kunnen vermeesteren of verwoesten; maar zelfs eene ver
-voeriuganmíèhpedriftgcnwlkue
heerfcher zou liet gantfche Land, en voornamelyk Zeeland
en I lollandsch Vlaanderen , door liet Water kunnen doen
overfIroomen. Zie daar, ongetwyfeld, de redenen, waarom
de Hollanders, die riet verplicht zyn dc raad ;eevende Advocaaten van het onbepaald gezag te antwoorden, door de
gevaaren van hunnen toef'cand te ontdekken, niet fchrik
bevangen zyn; maar met zulk een' manmoedigen fchrik,
dat dezelve achting voor hen inboezemt en belang in hunne
zaak doet (lellen. Hierom W apenen zy de Inwoners van
liet platte Land , die eerder hunnen laatfi en droppel bloeds
op de Oevers der Schelde en op hunne D ken zullen laaten
plengen , dan dat zy den Keizer toegang in hun Land zullen geeven ten mintien de beminnaars der Vryheid,
li4
die
-
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die het lot van Geneve betreuren , vleien zich daar rnede: De Hollanders begrypen, dat h: t hier de zaak is
vry te blyven , of niet meer te heftaan dan met goed
Keizer. En mei) zegge niet dat de-keuringvad
barbaarfche gedachte om de Hollandièhe Dyken door
te fleeken , alleen by een Celigt lh kan opkomen ; toen
de laatlle Oorlog tusfchen Grootbrittannw en Holland
verklaard wierf , weergalmden de Engelíche nienwspapieren, geduurende gcheeïe maanden, van dit fciirïklyk outwerp.
„ Ik kan niet zien wat de gewaande ui tl eggers van liet
natuurlyk recht op deeze aanmerkingen zullen kunnen
antwoorden; want daar zyn maar twee rechten op deezen
Aardbodem: dat van geweld, en dat van verdrag; het
recht van geweld, het welk alleen den lafhanigen verrast,
en waaruit wel nooddwang, maar nooit gehoorzaamheid,
geboren kan worden; het recht van verdrag, liet welk alle menfchen moeten doen eerbiedigen, dewyl geen iaat
dan door middel van verdragen. Zonder-fchapybe(lt
twyfel, het geen men door liet natuurlyk recht verfhaat,
zelfs in deszelfs meest afgetrokkene betrekkingen hefchouwd, gebied ons voor ons behoud te waaken: liet
(iaat dan de Heerfchappy van 't geweld toe.
aan! laat het geweld wederom het tooneel openen voor
de bloedige fpeelen, die het menschdom verwoesten;
(gelukkiglyk het is de eerue maal niet, dat een hand vol
vrye meníchen de liroo.men van gewapende 11^n.±ven, die
de onbepaalde macht op den Aardbodem fort, te rug gedreven zal hebben;) maar dat het geweld de billyhheid
:niet hoone door zich te onrecht van haare taal te bedienen !"
In den tweeden brief geeft de Schryver eenige byzondere aanmerkingen op, om te doen zien dat de eisch van
de Vryheid der Schelde een overlegd plan aankondigt, het
welk reeds voorlang gefmeed is, en de Vryheid van Europa dreigt. Waarop by vervolgens overgaat om
de tegenwerpingen te onderzoeken, die met zo veel drift
tegen de I-lollanders . voornaamlyk door den Schryver der
. males Politiques Civiles, &c. den Heer Li;iguet, worden ingebra^t, waarin hy de winderige wartaal van.,dcezen
berugten Schryver op eene geestige, doch tevens bondige,
wyze ontzenuwt; waarna hy eindelyk, ten bel cite , aan
de beminnaars der Vryheid een middel in overweeging
geeft, om, zonder nadeel en zonder eenig gevaar, de
Vaart
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Vaart op de Schelde te openen , en de welvaart en voor
Nederlanden tot den hoog(Ien top-fpoedrOstnykch
te doen klimmen ,welk middel ons echter zeer harsiénfcliinmmig, en niet wel uitvoerlyk, voorkomt. „ Laaten, zegt hy,
deeze tien Provincië zich in verbondene Staaten vormen !
Laaten zy zich vrymaaken van het juk der Koningen en
van de hel:laagenswaardige noodzakelykheid om in'hunne
bloedige twisten te deelen, en door hunne razerny beroerd
te worden ! en laaien de Rivieren en Zeeën tot dien prys
voor haar geopend worden. Indien cie zeventien Nederlandlche Gewesten zich te gelyk vry gemaakt hadden, zou
den zy een Gemeenebest uitgemaakt hebben, het welk in
Haat zou geweest zyn oii het overige van Europa het hoofd
te bieden, en de handel van de gantfche waereld zou in
hunne macht geweest zyn."
„ Laaten de Oostenrykfche Nederlanden onafhangklyk
worden! en daar deeze gelukkige lieden, welken
liet geluk tot een last is geworden , hangtel willen dryven
zullen zy eenen grooten en misfcliien den groothen 'iandel dryven die in de Waereld is. Gy zuilen niet hunne
EaUuw en ongehinderd verdragen van vroede van vereeniging, van veiligheid, van zeevaart, van handel, enz.
n:aalcen; zy zullen niet meer onderworpen zyn aan de gedeeltelylke oogmerken van liet Kabinet van Duitschland;
zy zullen een diepe rust genieten , die de Staatkunde van
den Koning van Hongarye niet zal kunnen ltooren : zy
zullen den oorlog niet meer kennen : zy zullen het gantfche aan hen grenzend gedeelte van Europa daar voor beveyden."
De Costenrykfche Nederlanden bevinden zich, volgens
het oordeel van den Heer Miraheent, in Bene gunfliger gelegenheid, om Bene republiek te vormen, dan de Neder
zelve. Om dat zy, boven hen het voordeel van-landers
een onderricht en ondervinding federt drie eeuwen hebbende, de regten en pligten, de orde en veyheid, de wetten
en de magt veel beter vereenigcn zouden, (Ian ooit eenige
republiek heeft kunnen doen ; met neer voorzigtigheid en
gelykheid de wetgevende magt inrichten, en de ttitvoerende zorgvuldiger daar van aflcheiden zouden. Ool,
zou deeze nieuwe republiek geen Stadhouder nodig heb
noch aan deeze noodlottige inrichting onderhevig-ben,
zyn, om dat de inwooners van liraband en Vlaanderen,
onder het groot getal edelen , die zich onder lien bevinden, echter geene familie tellen, die zo veele betrekkingen
lij
en
-

-
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en invloed op hen heeft, als het huis van Oranje op de
vereenigde gewesten. Daarenboven is de burgerlyke Regecring- by hen meer gegrond op zeden en gewoontens dan
op drukkende wetten ; liet volk en de edelen , onder gelykvormige wetten vereenied, kunnen by de Vryheid fchier
gelyl;clyk winnen De drift der Godsdiensttwisten is voor
hen voor by: De vooroordeeleu der Roornsch,ezinden zelven, door de algemeens verdraagzaamheid gedrongen, zyti
verzwakt, en de lust om zich in Kloosters op te fluiten
zal ras overgaan; wanneer de menfchett geen flaverny,
geen ellende, geen armoede , geen Mi/itaiic Con/criptid?a,
geen overlading van lchattingen meer zullen kennen. In
de Provinciën van hrabaud en Vlaanderen cindelyk zyn
vonrrecbten , veyiicden, ntoed, grondbeginzels van veyheid; niet een woord , weinige landen zyn beter gefchikt
om volkomene vryc Burgers voorttebrengen. Ook
denkt de 1 leer Mir,'theuzi dat alle hunne nabunren belang
by hunne onafhanglykheid of ten mintien geen daar mede
ltrydig belang , hebben, en (Int het vooral de zaak van Frankryl:, van Engeland, van Holland, van Pruisfen zou zyn,
om deeze groote omwenteling te bevorderen.
„ IIet his van Brandenburg (zegt hy) zou 'er niet alleen een nuttigen handel by winnen, maar ook eenen duurzaamen Vrede voor de Pruififche flaaten die aan de Uostenrykfche íNederlandcn grenfen. Deeze omwenteling zou
aan zyne raagt een aityd duurende vastheid geeven, en
die van zynen ontzaggelyken Vyand, die federt veele jaaren in zyn hart niet dan wraak geroerd heeft, voor aityd
verminderen.
,, i naelan^.i z u zich zeer wachten en zich van de voor cieeli e en uitgelirekre Trac`laaten van handel verzekeren.
Het z(xt zich ruiner Bronnen aanfcihaflcn, ten einde den
uiaverdragelyken last van fchulden, waar onder het bez vykt, te kunnen drag en en verlichten. Iet zou de
Oorlogen van het vaste land, die liet bedorven hebben,
en vroe g of laat zyne [Inrgerlyke Vryheid zullen vernietigen , gelyk zy zyne Staatkundige Vryheid reeds hebben
doen inIlorten, voertaan als onnut, onmogclyk zelfs ,voor
altyd van zich verwyderen. Engeland, met een woord
zon, zo veel in hein is, door zulk een grooten weldaad
jegens het menschdom, zo veele Staatkundige misdaades
boeten , w:aranede het zich bezoedeld heeft , en die den
afgrond delven en moeten delven, waarin zyn voorfpoed,
-

zy.
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zyne glorie, zyn aankveezen misfchien, vroeg of laat,
zullen nedergeflort word e.l,
„ De vereenigde Provincien zou'en niets meer te vreezen
hebben wegens het openen der Schelde. Het zou als dart
een voorwerp zyn van onderhandeling, en geen wet door
den Magtiglien opgelegd. lie vereenigde Provinciën, deeze Vaart aan de Slaaren van Viaan -'eren en Braband toeflaan,ie, zouden ten min(len geen invallen, geen overheering, geen invoering van Schepen eenex vreemde Mogendheil te vreezen hebben De Nederlanden zouden daarentegen in den Koophandel van hunne Provinciën een foort
van vergoeding geeven, welke de Stad Am(lerdam voor
eene kleine opoffering fchadeloos zou (lellen. De Republiek der zeven vereenigde gewesten zou haare Vryheid
behouden, zy zou haare magt honderdvoud vermeerderen.
„ Frankryk, het welk zich den lof en de dankbaarheid
van het Menschdom waardig heeft gemaakt door den grond
voor de vereenigde ftaaten van America te leggen , zou
het zegel aan zyne glorie hechten, door de oprichting van
deeze nieuwe Nederlandfche verbintenis te beguntligen,
welke het zelve voor altoos gerust zou flellen ten aanzien
van deszelfs grenszen , die zo dikwils verwoest zyn , en thans
voor allen aanval beveyd, geen drievoudigen Schutsmuur
van vestingen zou nodig hebben, waarvan het onderhoud
Cu de bezettingen onnoemlyke fommen kosten , terwyl zy
fleeds een voorwerp van geduurige ongerustheid blyvcn :
Frankryk zou zich dus bondgenooten maaken, wier Zeemacht en Handel in zeker opzicht de zynen zouden worden ,
aangezien de zekerheid, de voorfpoed en het geluk der twee
mogendheden de onontknoopelyke band van derzelver ver
zouden zyn."
-enig
Zie daar een denkbeeldig , fchonn Mei;schlievend , plan ,
het vernuft en den Republikeinfchen Vrylheidaddmenden
geest van een Misbeau waardig!
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Verhandeling over liet openen en fluiten der Schelde, nevens
de gefcheedenis der Oostendefche Maatfiiueppye van Koop
haar begin in 1722 , tot aan haare vernie--handel,fBrt
ziging in 1731. Eene Pertaali>zg uit de Allenieueste Staatskunde von Holland,

&c. Van
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bewoon Leeraar der Gef^liiedkunde aan de Univerfeteit te
Frankfort aan den Oder, Boekbewaarder, en Lid van
veifcheiden Academiën. Te Utrecht, by A. van Paddenburg, 1785 groot, 61 bladz.

ir. ;. erkjc , dat by het voorige verdient geplaatst te worden, is tweeleedig ingericht: voor eerst, om ons de
wa:+re omiland igheden omtrent het openen en fluiten der
Schelde op te geeven , en te doen zien, dat niet alleen de
Muniterfche Vreede van 1648, het groote Haagfche verbond
van 1701 , het Vreedestrae`taat van Utrecht van 1713, en
het Badeníche van 1714, maar ook de overige verdragen en
verbonden van Vreede van de jaaren 1715, 1718, 1731,
1732 en 1745 het recht van den Staat der vereenigde Ne-

derlanden bepaalen en bekragtigen; waaruit tevens blykt ,
welken invloed andere Mogendheden, als Frankryk,GrootBrittanniën, enz. op deeze Staatsgetleldheid gehad, en dus
nog hebben. Het tweede gedeelte behelst eene beknopte,
fchoon wel uitgewerkte, gefchiedenis van de Oostendefche Maatíchappy van den Koophandel, van haar begin in
1722 , tot haar geheele vernietiging in 1731 , waar de kun
ons de waare omf andigheden van deeze be--digeSchryv
ruchte Maatfchappy, die de Hollanders zo veel werks ver
heeft, zo wel niet betrekking tot haaren oorfprong,-fchat
als haare (looping, eenvoudig en onpartydig opgegeven, en
in een helder daglicht gefield heeft; zodat men dit Werkje
deswegens veilig kan raadpleegen.
Taal Dicht- en Letterkundig Magazijn. Door G. BRENDER a
BAANDIS. Eerfle Deel. N. I en II. Te Ain/ierdana, by C.
Groenettoud, 1785. In gr. octavo 249 bladz.
en heeft dit Magazyn genoegzaam op dezelfde wyze inge .
J 4 ri?t
a's het voorige Kabinet, en de twee afgegeeven Stuk-

jes be!elzen weder een ryken voorraad van Taal Dicht- en Letrerkundige onderwerpen, welker voordragt en behandeling men
niet genoegen zal nagaan. Behalven een aantal van
erpll^ige en boertige Gedichten van verlchillende Poort, mits ra
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gaders van etlyke leerzaams (ukjes van vernuft, en íligtclyke
overdenkingen , ontmoeten hier de Liefhebbers der Nederduitfche Taalkunde Benige aanmerkingen over het regelmaatige gebruik der woordjes, zelf, zelve, zelfs, de;elve, en dezelfde,
waaromtrend een oplettend Schryver zichzelve ❑ behoort gelyk
te zyn. liet woord verleeden, ook wel gefchreeven voorleeden,
komt hier in overweeging , en men brengt reden te berde, die
aan de fpelling verleede a den voorrang geeven. Die zelfde
taalkundige onderzoeker wendt het zyne aan ter bcl]isinge der
fpellinge dipt of A,ubt , en toont hoe veel gronds 'er zy, om
te beweeren, dat het, door te zamentrekking, zynen oor
ontleent van 't woord Ambacht, en 'er dus , overeen -fprong
niet de afleiding, Ambt gefchreeven moet worden.-komlig
Hieraan kegt by de overweeging der woorden A,i basfadeur en
Ahumrairaal; het eerfle is, volgens hem , een oorfpronglyk Nederduitsch woord, af te leiden uit het oude Am, (een befcheriner, een beflierder;) waaruit in de middeneeuw, met
een basterd uitdrang, gelprooten is Ambasciare, Ijnbasfare, zo
veel als zyns Vorken bediening waarneemen; van daar dan
Amnbasciater , Ambas/iator, by ons in liet Fransch Ainbasfadezur.
Maar de benaarning van Ammiraal laat zich zo wel niet tot
ons ooripronglvk Nederduitsch brengen; dezelve flamt ongetwyfeld af van den Arabifchen eerrytel Emir, zo veel als Vorst
of Bevelhebber : men zal de benaaniing in de kruistogten
overgenomen hebben; eerst onder de 1'ranfchen , en deezen
zullen dezelve, gelyk nicer andere I rygsbenoemingen, ver
aan ons medegedeeld hebben. Wyders verleent-volgens
men ons hier een verflag, wegens het leven en de fchriften
van den Ridderlyken Dichter en Nederlandfchen Gerchied(chry_
ver Pieter Cornelisz. Hooft; -- cene Verhandeling over de
Invoering der Letterkunde in Engeland ; -- mitsgaders eene
Verhandeling over het Recht der Zee, waarin de Rechtsgeleerde Heer en Mr. Cornelis Willem Dekker, in de eerfle plaatze, de
Vrye Zee beweert; en vervolgens de benaaming van Zeereclrttera verklaart, als hehaande, „ in die regelen en gebruiken,
„ volgens welken de deaden en verrigtingen, de Zeevaart be
„ treffende, moeten gerigt worden:" ten laatgen liegt hy hier
nog aan een berigt van den oorfprong der Zeerechten; waar
ons , met ter zyde ftellinge van het fabelagtige en-omtrenhy
onzekere der oude tyden, het volgende verflag geeft.
„ De Rhodieniers zijn liet eerde Volk geweest, die de Eer
van wetgeeving, in het ttuk van Zeevaart, toekomt ; en hun
wetten zijn van alle Volken zo uitmuntend geacht, dat-ne
zelfs de Roomfche Keizers, THE000SIUS en JUSTINIANUS, onder anderen, nuttig hebben geoordeelt, dezelve wetten, zo
verre de Avarijen aangaat, geheel over te neemen; waarom
ook CONSTANTINUS HARMENOPULUS zeer is geroemd, wegens
zijne vlijt om de Rhodifehe Wetten, in de tweede Eeuw na
Christus geboorte, bijeen te vergaderen, zo dat wij ook nog
de
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dezelve wetten gebruiken. Fn wij willen 't aan 't humeur
van een zeker Fransch Schrijver wel toegeeven, dat hij heeft
durven beweeren; dat die van Rhodus hunne Zeerechten van
Marfcille zouden gehaalt hebben t hij had toch met even veel
grond 'er mogen bivoegen , dat CA.tES , de Leerling van de
vermaarde LYSIrFUS, de zogenaamde Colosfus der Zonne, niet
te Rhodus, maar te Marfeille opgerecht had !
„ Alhoewel men nu voor de uitvinding van het Compas, en
dus voor den jaare 13oe, altijd langs de kusten zal hebben
moeten vaaren , zo blijkt echter alom , van den ijver der vol
Zeevaart ; en ik kan den roem onzer Voor-ken,i'tfuva
niet verbergen, welken de (foutbeid hadden om de-vadern
Spaanfche Kust over Zee te konen beftooken. Dear dit nu
van de Franken of Vriezen gemeld word, zo is liet denkelijk,
dat zij van geene wetten of collumcn in dit ftuk zijn ontbloot
geweest.
„ Maar, zal iemand mogen vragen , hoc zijn die Rhodifche
wetten onze voorzaten bekend geworden ?
„ Het is bekend , dat de Franken , (na dat de Batavieren uit
deze lande,, verdreeven , of liever onder de Roomfehe Krijgsbenden verfmolten waren,) in deze Landen gewoond, ja ne
hebben; waar van daan de nog bekende Salifche en Ri--bloeijd
parifche wet, alzo genaamd, wijl de Franken, aan .Zee woonende , genaamd wierdeet Sallers, en die aan de Rivieren
woonachtig waren Riparii of Rivier- Franken; en die de Frankifche Vetten doorleezen hebben, melden ons , dat daarin dikwils
gewag genaakt word van de Lex Roanana. Nu is wel niet zeker
welke van de Roomfiche Rechten, door de Lex Roetara, beaoelt
zijn ; maar 'er blijkt genoegzaanr uit, dat daarmede niet anders
bedoelt is, dan liet alom vermaarde wetboek van Keizer a HEoDOstus, waarin de Zeerechten van dien tijd waren ingelijf•t. Men
voege hierbij, dat de Batavieren vrienden der Romeinen waren,
en dat de Franken ook met de Romeinen hebben geoorloogd,
zo dat de Latijnfche taal hier zo vreemd niet kan zijn geweest
als thans. En die verheve verflanden , weiken 't Romeinlche
Recht in deze landen achten te zijn ingevoerd door een inkruiping van laater tijden, hebben zekerlijk gedwaald; want de
Bisfchoppen waren reeds in groote achting bij de Frankifche
Koningen, en dezelven hadden zeer veel op met het wetboek
van Keizer THEODOSIUS, ja fielden hetzelve alotnme ten rigtfnoer, wanneer de landwetten zwegen.
„ Zedert de Frankilèhe Koningen zijn de oude Graaven het
zelve (poor gevolgd , volgens hun Eed bij de inhuldiging ge
alzo zijn die uitheemfene wetten hier gebleeven en van-dan;e
kragt geworden.
„ Op de Rhodifeihe wetten nu zijn gevolgd, eerst het Confulaat der Zee Ao. 1057 C).
„ Ver[(*) Dit Gefchrift, bevattende eene verzameling van oude Zee- en Scheepsvaar:l-
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„ Vervolgens de Zeerechten van wISBUY, alzo genaamd, om
de Nederlanders den Eernaam van derzelver zamenlielling te
beneemen (t); maar ten gelukke is men onkundig genoeg geweest, om 't opschrift van 't ede Capittel te laaten , luidende:
die Vonnisfen van dat Waterrecht ten Damave in Vlaanderen.
,, Waaruit mede blijkt , dat , behalven de Rhodilche Wetten , de meeste aloude Zeerechten betonden uit costumen , die
door vonnisten waren bekragtigd; --- en deze verílrekten voor
een genoegzaamen band aan onze voorouders, die, wegens
hunne braafheid en goede trouw, alom beroemd zijn, en geene heilige wetten behoefden om eerlijk te blijven. a, het
heeft eeuwen geduurt , zelfs tot dat de Graaffelijke Regeering,
of liever bediening, vervallen was op de huizen vanBourgondien
en Oostenrijk, dat men zich hoofdzaakelijk net die enkelde Costuwen der Zee heeft kunnen behelpen. Dan , na dat het nuttige compas was uitgevonden, wakkerde de Zeevaart hier te
lande meer en meer aan: maar door de meer uitgebreide han
zal ook de list en de weelde , en dus ook de twist den-del
daauw der eenvoudigheid zodanig hebben doen verdwijnen,
dat onze toenmaalige Graaven tot in Handhouding van die bron
van 's lands welvaaren hebben moeten bedacht zijn, om die
treffelijke Zeerechten te ontwerpen en af te kondigen , welke
wij tot ons nut nog in acht neemen, namelijk de bekende
Piacaaten van Keizer Karel den V, en Koning Philips den II,
van de jaaren 154951 en 63. ----- Wetifchelijk waare het
voor de laatstgemelde geweest , dat hij zijne Graaffelyke bedien ng in alle dee(en zo wel had waargenomen , als in 't beraamer der Zeerechten.
„ Waarbij vervolgens gevoegd zijn de bijzondere tleedelijke
of municipale Keuren en Ordonnantien, zo dat wij thans een
geheel Receuil hebben van Placaaten en Ordonnantien den
Zeevaart betreffende, waaronurent echter valt aan te merken :
dat de fedelijke keuren alleen moeten verflaan worden van
die
vaardwetten, oorfpronglyk in 't Catalonisch gefchreevcn, heeft de Heer en
11Ir. Abraham Westerveen, niet den Italiaanichen text, in 't Nederduitsch
vertaald, en te Leyden urtgegeeven in 't jaar 1704.]
[(t) De Verzameling, bekend onder den naam van Wisbutfche Zeerechten, (dus genaamd naar ktisbuy, eene Zweedfche Stad, oudtyds hLroemd
als eenti vuorjaame Kooptlad,) bcftaat ;irooilyks uit eene t'famenvoeging
van twee oude Nederlandfcie Opftellen van Zeerechten, voor weleen men,
gansch onoordeelkundig, gevoegd heeft, twaalf Oostzeefche of Wisbuyfche
Artykelen betreffende cie Zeevaart : en dit fchyut aanleiding gepeeven te hebben, om die verzameling niet den naam van WisbuyJche Zeerechten te bInoenien. -Zie de Voorreden van A. T/erwer voor zyn a derde uitgave van Neder
enz, in eerie Naleden op deeze Verzameling is die-lantsSerch,
Heer wyders van oordeel, da de wasre IWisbuyfche Zeerechten, of ten minRen derzelver oveiblyfzelen, te vinden zyn in het bovengemelde Confulaat
ier Zee.]
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die gevallen, welken zich tot de bijzondere (leden bepalen,
en niet tot zodanige voorvallen, welken de gehecle Republiecq aangaan , of die buitenlandsch ontllaan ; wijl he cone
dwaasheid zonde zijn te beweeren; dat de permanente wetten van den Souverain , door de ftedelijke, konden worden
verandert: welk inisver(land echter, in de jong (le rupture tusfchen Groot Brittanje en deze Republiecq, in zommige Heden,
wel eens heeft plaats gehad : doch bij den Rechter is hier altijd begreepen , dat omtrent fchepen, buitens Lands zijnde,
de Placaaten boven de (ledelijke keuren moesten gelden."

Brieven van C. G. VAN «'INDISCH, over den Schaakfpeeler of liet
Korstbeeld des Heerera W. VAN KEMPELEN. Naar het Fransch
van C. H. VAN MECHEL, Lid der Keizerlyk - Koninglyke Academie te Weenen, en van verfclaeiden anderen. Te Amferdam,
by J. Yntema, 1785 behalven de Voorreden, 47 bladz. in gr.
octavo.

Zits de eer(le aankondiging van dit Kunstfluk, beflaande in
een houten Schaaklpeeler, die party houdt tegen een kun
te Presburg vertoond, is het zelve een-digenSchakrpl,
voorwerp van de algemeene nieuwsgierigheid geweest ; het
welk aanleiding gegeeven heeft, tot het vervaardigen van ver
waarop men zig niet wel-fcheidnbrgtsw;do
kan verlaaten. Eindelyk heeft de Heer van Windisch , dien 't
aan geene ondervinding, opmerkzaamheid en goede trouw
ontbrak, 'er een verslag van gemeen gemaakt, dat eene zeer
naauwkeurige befchryving van dit Kunstbeeld verleent , zo dat
'er niets aan ontbreeke, dan de verklaaring van 't geheim des
Uitvinders, 't welk deeze, terwyl by voor het overige ten
aanzien van zyn Kunstftuk openhartig handelt, en genoegzaame gelegenheid geeft om alles te zien, voor zig zelven bewaart. Uit hoofde van het in zo verre voldoende verflag, heeft
men deeze belchryving, in 't Hoogduitsch opgeteld, in de
Franlche taal overgebragt, en nu ook in 't Nederduitseh het
licht doen zien. De Heer van Windisch deelt, in een
zevental van Brieven, zynen Vriend mede, 't geen by, by
eene herhaalde ondervinding, deswegens opgemerkt heeft; en
laat zig tevens verder uit over eenige byzonderheden, die den
kunstryken Uitvinder, den Heer van Kernpelen, en deszelfs
kunstvermogen, betreffen. Hy geeft by den aanvang eene befchryving van alle de (lukken die tot dit Kunstbeeld behooren , en doet ons opmerken, dat men zig volkomen verzekerd
kan houden, dat deszelfs beweegingen niet onmiddelyk door
eenig menfchelyk weezen, in 't Kunstfluk of deszelfs deden
verborgen , verwekt worden. Voorts ontvouwt by ons het fpeelen zelve, vermeldende het kunstryke in de verfchillende loerten
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ten van beweegingen , weke de houten Schaakfpeeler maakt,

dat aller verwondering tot zig tr^'kt Zie heer het geen by ons

daaromtrent, zonder het wonderhaare te vergrooien, (dat in
veele andere berigten plaats Leeft,) mededeelt.
„ Om in alles, zegt bv, naauwkeurig te zyn, moet ik u
vooraf zeggen, dat het Kunstfiuk (peelt niet de linkerhand
ik vroeg hier van de reden, en kreeg ten antwoord, dat de
oorsprong hiervan was eene onoplettendheid in den klaaker,
die ze niet gewaar wierd, dan toen het werk reeds te verre
ge^crderd was om dit gebrek te kunnen verhelpen, dat in
zichzelven ook zeer gering is: want, waarlyk, wat belang
hebben WY 'er by. of ï t•rtaAN zyne tafereelen met de rechter
of met cie linkerhand geichiiderd hebbe ?
., Wanneer het Beeld een zet moet doen, heft het den arst
langzaam op, en brengt denzelven na den kant van het Schaakbord , daar het fiuk geplaatst is , welk het in beweeging wil
brengen. Het brengt zyne hand aan dat fluk, opent Ce vingers om liet aan te grypen, neemt het op . brengt her ver,
en zet het neder op de plaats, welke het 'er voor fch ;kt,
trekt den arm te rug, en legt denzelren op nie' w op zyn
kusfen. Wanneer het een der f t kken van zyne tegenparty
moet wechneemen, maakt het dezeifde beweegingen om dat
te vatten, zet het buiten het bord, neemt daarop zyn eigen
fluk op, en fielt her op de plaats van het wechgenomenc„ Op eiken zet ,dien het beeld doet, hoort men een dof geluid van raderwerk , omtrent geiyk aan dat van een repetitie
uurwerk. Dit geluid houdt op, zo ras de zet gedaan, en de
arm des Beelds weder op het kusten is; en de tegenparty kan
als dan eerst een nieuwen zet beginnen.
„ Her Beeld heeft altoos den ecrften zet. Men kan deeze onbeleefdheid over het hoofd zien, en dit kleine voordeel toe.ftaan aan eener7 houten Speeler.
„ By eiken zet der tegenpartye beweegt het Beeld zyn hoofd ,
en doorloopt niet zyne oogen het geheele Schaakbord. Wanneer Jlet de Konir.ni;a fclaaak zet, knikt het tweemaal met het
hoofd, en driemaal als het den honing fcliaak zet. Het fchudt
met het hoofd , wanneer men Benig hok een valfchen zet
doet maakcn, het geen dikwvls gebeurt, dewyl de andere
party , of de aanfchouwers, nieuwsgierig zyn , om te zien,
hoe het zich in zulke gevallen gedraagt. Maar het Beeld
laat het bv deeze fèhudding des hoofds niet biyven; en wanneer meng by voorbeeld , Benen Raadsheer den (prong van een
Paard laat doen , zet het Beeld dien Raadsheer weder op de
plaats, vanwaar by gekomen was, en vaart voert met 1peelen,
liet geen zyne party een zet doet verliezen , tot frraf van har
onoplettendheid of n„oedwiiiige doolinge. Dit is ook een-re
klein voordeel , dat de Uitvinder zich heeft moeten voorbehouden , om zich de middelen, om het Iel te winnen, zo veel
VII. DEEL. ALG. Lea T. NU. t I.
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mogelyk, gemaklyk te maakes, daar zyne aandacht buiten
dien zo veel afgeleid wordt, dat hy ze flechts in eerre geringe slaat kan heftreden, om meer of min goed te fpeelen : ee
ne omilandigheid, die, in den grond der zaake, zeer onverfchillig moet voorkomen aan eiken redelyken toeziener. Want,
waarlyk., wat fciheelt het, of het Beeld dc partyen winne of
verliezc, indien flechts de zetten, die liet doet , juist en regelmaatig zyn ?
„ De Uitvinderverzoekt de geenen, die onderneemen tegen
het Beeld te fpeeelen, dat zy de oplettendheid gelieven te gebruiken, van hunne (lukken net in liet midden der ruiten te
plaatzen. Deeze voorzorg is noodig, ons te maakes, dat liet
Beeld , wanneer het de hand opent om een van deeze (lukken te vatten, niet mistaste, of zelfs befchadigd worde, indien de Bene of de andere vinger op liet fink mogt flooten,
in plaatze van liet in de zyde aan te grypen. Wanneer de zet
eenmaal gedaan is, heeft men geene veyheid dien te veranderen; deeze regel wordt door liet Beeld naaakeuriglyk in acht
genomen , en de andere party is 'er ook vast aan gebonden.
„ 1.-Iet Konstwerktuig kan niet neer dan tien of twaalf zetten
fpeelen, zonder opgewonden te worden. Maar gy zult toeƒtemmen , myn Vriend , dat de eenvoudige werking van het
opwinden der veeren van den- arm des Beelds, geene andere
uitwerking kan doen dan het zyne beweegende kracht weder
zonder verder iets gemeen te hebben niet de beftuu--gevn;
rende kracht, of, om my beter uit te drukken , niet het ver
,om zich, naar vereisch der ornflandigheden ,nu herwaards-mogen
dan derwaards te beweegen ; waarin, evenwel , de grootlle
waardy des werktuigs heflaat: en gy zult, ongetwyffeld , zo
wel als ik, van gedachten zyn, dat , van alle byzonderl.-eden,
die tot dit Werktuig betrekking hebben, dc alleronbegrypelyk
#ie is, dat deeze zo onverschillige bewerking de Benige is, die
men den Uitvinder ziet doen, en dit het Benige oogenblik,
waarin hy liet Beeld aanraakt.
,,Wiskundigen alle landen, hebben dit Werktuig niet de
allerzorgvuldigfte oplettendheid onderzocht, zonder het minfte
fpoor te kunnen gewaar worden , dat tot de ontdekking van
deszelfs manier van wcrkinge konde leiden. Ik ben meermaa
vertrek geweest, waarin liet Beeld (peelde, omringd-leniht
door 20 of 30 menfchen, diè de oogen niet van den Uitvinder afdraaiden. Wy hebben altoos opgemerkt, dat hy zich
zorgvuldiglyk op eenen affáand van drie of vier Cchreden van
liet Werktuig verwyderd hield , en zich nimmer verried door
eenige beweeginge, dc ons in het vermoeden had kunnen
brengen, dat zy op eenigerleie wyze invloed had op liet Werk
-tuig.
„ Zy ,die gemeenzaam zo geworden niet de zonderlinge uitwerkfelen der zeil(teenkracht in de Wiskundige Verlustigingen,
die
-
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die te Parys zo veel geruchts gemaakt hebben , gelooven , dat
de Zeillkeen Let middel is, dat men gebruikt om de beweegingen van den arm des beelds te regelen. Maar, zonder zich
op te houden met alle tegenwerpingen, welke tegen deeze
gisfing zouden kunnen gemaakt worden, laat de blanker, om
ze niet één woord om verre te ftooten , aan ieder, die wil,
de veyheid cm den Rerkften en best gewapenden Zeilpeen
op het Werktuig te leggen, zonder te fchroornen , dat de werkingen des Konstbeelds daardoor de geringlle verandering zou
kunnen ondergaan.
-den
,. De (prong van het Paard, het geen dit Werktuig het geheele Schaakbord doet doorloopen, is al te aanmerkenswaardig
om 'er geene melding van te maaken. Zie hier waarin dezelve bef a. Wanneer al de fchaakftukken van het bord zyn genomen, plaatst een der Aanfchouweren een paard cp eerre
ruit, welke hy kiest naar welgevallen. Het Beeld grypt het
aanftonds aan , en dot het, van die ruit beginnende, en naauwkeuriglyk den farong des paards in acht noemende, de 64 ruiten van het Schaakbord doorloopen, zonder ééne over te [laan
en zonder tweemaal op dezelfde ruit te kooroen. Men toont
dit door penningen, welke een der Aanlèhouweren zelve legt
op elke ruit, welke het paard geraakt heeft, in acht neemende, dat hy --ene witten penning legge, op de ruit, van welke
het begonnen is , en roode op alle, die het vervolgens de eene na de andere doorloopt. Beproef gy eens dit zelve na te
doen op uw Schaakbord ; misfchien zult gy 'er beter in fiaa{gen
dan ik : alle myne poogingen daartoe zyn zonder goeden uitflag gebleven."
In een volgenden Brief wordt gemeld wat aanleiding ge
liet zamenfiellen van dit Kunstftuk, en ter-gevnhbto
welker gelegenheid de Heer van Kewnpelen liet zelve, na dat
by het al oenigen tyd genoegzaam verwaarloosd had, weder
in orde bragt, niet oogmerk, om het op zodanig eene wyze
in te rigten, dat het na elders vervoerd , en dus ook in andere Landen ten toon gefield kan worden. De zesde Brief
maakt gewag van een nieuw kunstfwk, dat die Heer onder
handen heeft, beftaande uit een fpreekend Kunstbeeld, waar
zo verre gevorderd is, dat 'er hoop zy on -medbyrs
'er in te zullen flaagen. Eindelyk fehetst ons de laatfa Brief
's Mans character, en geeft een berigt van zyne uitmuntende
bekwaamheden; verleenende ons tevens een goeden grond
van hoop, dat men ook in andere Landen ooggetuigen zal kun
uitwerkingen van zynen kunst -nezyvadrwolke
-nyke
geest.
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Waaragtig Perhaal van de Muitery binnen de Stad Rotterdam,
die tegens de Regeering ontfiaan is; mitsgaders van het geen
omtrent de perfoonen van eenige voornaame Regenten aldaar
voortievailea is, .zwiert cie maand luny 1672, tot de pub,icatie van het Placaat van Amnestie van dato den 27 September
daaraan volgende; ter goeder trouwe ;.erc/ireeven door iemand
die van gemelde Muitery kennis gehad heeft. Gedrukt 1785.
Behalven de Voorreden, 246 uladz. in gr. oElavo.
it

verhaal komt voor als gefchreeven in de dagen dier onlus-

ten, door een Schryver, „ die van den aanvang der Muite„ rij, binnen Rotterdam ontffaan, de curiofiteit gehad heeft,
„ van zig op alles naauwkeurig te informeeren, en, dat omtrent
de Regeering dagelijks gefchiedde, voornamentlijk aan te te„ kenen:" Mon vindt in hetzelve een regelmaatig ver
dat alle kentekenen van naauwkeurigheid en echtheid-ílag,
draagt, van 't voorgevatl ene in die dagen ; 't welk de dryfveeren dier ongelukkige omfbudigtheden en derzelver gevolgen ten
duidelykte ontvouwt.

Verzameling van Stukken betrekkelyk tot liet zenden eener Commisfie van H. E. Ge . it/log. de Heeren Staaten van Holland en
Wsstvriesland oaar Rotterdmn Tweede Deel Te Dordrecht,
by A Blusfé en Zoon, en te Rotterdam, by J. Krap Az. 1785.
In gr. oftavo, 405 'ladz.

aakende bet oogmerk en liet not geezer verzamelinge, wy
R hebben
't zelve met pie afgifte van 't ee b Deel reeds aan
daal de arfgeei ers van dit tweede Deel, met-gedni,`j;
dereitde naauwkeurigheid als voorheen, alles byeen vergaderen, wat tot dit Stuk betrekking hezl'r. kan hun arbeid niet
anders dan zeer aangenaam zyn voor alien die het gewigt van
dit on:iero'erp bezeffen. Dit tweede Deel behelst de gewis
Stukken van to Aug:jstus t7^4. tot 2 Maart 1785; 't-feld
welk verder ítaat agtervolgd te worden.
(*) Zie boven bladz. 33.
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Apologie teren de lasterende Nieuwspapieren en andere Schriften
van dezen tyd; benevens een noodwendig berigt aangaande zekere
Correspondentie met svyien den Heer seauETrx. Doorntut gd
met veelerleije aanmerkingen , ketri ffencie het eigent!yke en wezendlyke van onze Burger.'yke esa Godsdienflige L'ryheid; de
openbare en heimelyke aanflagen tegen dezelve; den bekornanerly_
ken toefland van Lard en Kerk , enz. enz. enz. Door P. noF_
sTEnr . S, S. Th. Dr. Prof. Honor. in de Godge!-. Kerkti. Ge_
fch. Oudh. en Predikant te Rotterdam; Curator der Erasn7iaanfche School; Lid vair het Zeeuwsch Genootjèhap te Vlisfngen
enz. Te Rotterdam, by P. ven Dyk en J. Hofhout, 1785.
Behalven de !'oorreden , 348 bladz. in gr. octavo.
uitvoerige Apologie, die over een groot aantal van byE etre
zonderheden gaat ; en v elke stc orvlogtcu is tiet Politike en

Kerkelyke bedenkingen, waaronder 'er vee!en erevonden worden, welken men daar onder niet zou vertnwagtert. De Profesfor Honorarius doet veel moeite am z_vcc haal) klaar te maa ken, en 'er wordt eerre goede ornate gedulds vereischt, om
het bygebragte na te Baan. Geltihkrg hy, die zvn gedrag zo
inrigt, dat hy geene Apologie van dien aart behoevve!
Proeve van Pcëtfclre Menge.'Ilo$etz, door liet Diclrtlievend Kunstgenootfchap, onder de Spreuk: IKuN lLttFOE svasRT GEEN
vt,YT. Xde Deel, ede Stuk. Te Leyden , by C. een
veen Junior en P. van der Eik en D. Vygh , 1785. Buiten
't Voorwerk, t I t bladz. in gr 8vo.

Met de afgift van dit Stuk wordt het Xde Deel van dit

Werk compleet; dit- Stuk behelst , beatptwoordende aan ee
voorige Deden, die het licht zien , een aantal Alcngeldichten,
en eenige Prysvaarzen op cie Opwekking van Lazaros. Uit de
Nleugelfioffen vertrouwen Wy, dat het Stuk de Nacht geen
onaangenaame Proeve voor onzen Leezer zal uitmaaken, en
dat wy geen der minfee Stukken uit den bundel gekoozen hebben.

't Jr meert ! — mijn Niel , bevri; d van rusteloos gewemel
Der woelige aard , herleeft in dit gezegend oord,
't Is nacht ! — de heidre maan drijft langs een zuivren hemel
In f illen luister voort. —
Het aardrijk fchept lveêr altar.; een zagte daauw zijgt neder:
Het !abbrig koeltje (peelt in 't bruine dennenwoud :
't ,(lamecl;tig Vischje vindt de fille jclruilplaats weder
Daar 't zich des nachts out houdt.

Op
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Op gindfchen koelen fieen noel donzig mos omgeeven
Zet ik mij zorgloos aai dit ecnza2in kerkhof rneër:
Natuur! hier vondt mijn hurt den oorjprong van mijn leeven,
U en zielizelven weer.
mier kan in 't ruimst v °A tbiet mijn zoekend oog zich laven,
Tot daar 't op irdfchen l-erg van dorre beendren fluit :
Be chaduvvd door het gras , het lange gras der graven,
Dat treurig om hen flut.
l

Mijn God! wat is de mensch in deeze naauwe woning!
Is dit liet eindperk dan van zo veel ramps en noods ?
Zinkt, Trotfchen, zinkt in 't fuik — kerken den flaaf en Koning
In 't eigen f of des doods.
Door 't akelig gei>oel lflijilS eigen niets verwonnen,
Schouwt mijn' verbijsterd oog uw eeuwgen Hemel aan;
Waar duizend duizenden van ivaerelden en Zonnen
Uw wenken gadejlaan.
Daar ik hun talloos tal, verrukt, bedwelmd, betrachte
Verzink ik in den glans van uwe R2ajefteit —
6 God ! wat is dit heir! — een enkele gedachte
Van uw Almogendheid.
Wat faatelijkgeluid treft ijlings daar mijne Doren?
De klok haat middernacht, en roept : de tijd vergaat!
Och! mogt mijn ziel zo kalm haar jongten roepflens hoorerf,
Als zij mijn fieifuur faat.
Gelukkig hij; die in dit kommervolle leven
De wellust van zijn hart in God alleen geniet,
Die boven al den glans der waereld is verheven,
Als hij Gods aan fchjn ziet.
Die, in de zagte fchaéuly der reine deugd gezeten,
Tiaar finaadheid boven de eer van 't vleiend misdrijf mint
Eli , in liet fit genot van een gerust geweten,
Zijn grootf eat rijkdom vindt.
Wat fiorna zijn kid bedreig' — zijn moed blijft onbezweeken,
Natuur dein' fiddrend af, laiï ziet zijn fchoonf en dag ,
De jon ;fie orkazu feeke of , liij hoort een' vader fpreeken
In ieder donderfag.
Komt de onvoorziene dood zijn aardfchen kerker loopen,
Zijn veege mond vertroost zijn fchreijend huisgezin;
Hij ziet in 't open graf den ,f choot der Almagt open,
En kwijnt ten leven in.
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Zo moet mijn lot om laag , zo moog mijn einde wezen
Zo vrolijk daag voor mij de zon der Eeuwigheid!
Dan zal mijn hart den nacht , den langen nacht, niet vreezen,
Die mij id 't graf verbeidt.
Gefchiedenis van eenen verlooren Zoon. Eerie
Deel. Uit het Hoogduitsch 'vertaald. Te Haarlem, by j. van
Wairé, 1784. Buiten de Ycorrede 451 bladz. in gr. 8vo.

WILLEM EDELWALD,

et beloop van deezen Roman in dit Lerfle Deel is korteH
ïllyk het volgende: li/illem Edehvald , naa Bene goede opvoeding van zynen vader ontvangen te hebben, wordt toevertrouwd aan eenen braaven Gouverneur, Werlof genaamd. Door
den tyd wordt Lhillemn niet zynen Gouverneur en een fludent
Wilde, zynen byzonderen vriend, na de Hoogefchool gezonden,
en by het vertrek bleek zynen ouders de Liefde voor zekere
7uliane, een fchoon en deugdzaam meisje. In het begin zet
Willems zyne ftudien naarflig voort, en krygt kennis aan den
braaven fludent Frolich: doch, tot zyn ongeluk, wordt hy door
zynen vriend lilde, die meer en meer de Letteroefeningen
met ongeoorloofde vermaaken verwisfelde, by zekere Henriette
gebragt, die hein wel ras verleidt, en in eenen oneerlyken minnehandel inwikkeld ; dikwerf zoekt hy zich van haar af te
inaaken, doch vergeefsch daarop dreigt zy hem in Rechten te zullen betrekken, dat ten gevolge heeft, dat hy door
mchaamte en vrees gedreeven de vlucht neemt. Naa Benige
ontmoetingen op die vlucht komt hy in zekere plaats, waar
men bezig is met volk werven , en onze held wordt , door
vcrraadery van Wilde, die kortgeleeden foldaat geworden was,
tot den krygsdienst genoodzaakt. In deeze omllandigheid ontdekt hy, dat zyne zulter Carolina door zekeren Luitenant gefchaakt wordt; welke weetenfchap veroorzaakt, dat hy naa een
ander Regiment verzonden word. De tyd van het leveren
van den veldlag nadert vast, maar Willem ontmoet den broeder van Yuliaize, die gevallig in de (lad, waar hy geinquartierd
was, op Benen winkel als Comtoirbediende woonde; door de
hulp van deezen deferteert hy, en zoekt zynen ouden vriend
Frolich, nu te Frankfurth woonachtig, op, dien hy, naa ver
ontmoetingen op zyne reis, en, naa het bekomen van-fchilend
eerre gevaarlyke wonde, door den fchaaker van zyne zuster,
die hy weder zeer gevallig ontmoette, hem toegebragt, ontdekt.
Ongetwyfeld is 'er in deezen Roman veel leezenswaardigs;
maar, zo verre wy over dit deel kunnen oordeelen, vallen 'er
verfcheide aanmerkingen op. — De fchrvver is gantsch niet vry
te fpreeken van langwyligheid. Er zyn zeer veele bypaden,
die ons geduurig van den rechten weg afleiden, jaa den zei ven
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ven bykans doen vergeeten. Dc geduurige toevallige ontmoe-

tingen en herkennin g en ,in eend 70 buitengewoone groote maa te, hebben veel onnatuurlyks; en de menievuldige lefchiedenisfen van Mi,maarytjes, die 'omtyds nat ^urlyk genoeg ontvouwd worden, ni-aken di boek eenigzins gevaarlyk voor de
jeugd. Voor het overige mc eten wy b:- kennen, dat de Characters zeer wel in her oog ee''ouden zvn, en, indien de ichikking hier aan beantwoordde , zou by zeker meer aanpryzing
verdienen. De verzamelde bouwftoffen kunne" zeer goed zyn,
en 'er kan etter een zeer vanftaltig gebouw van opgehaald
worden. Het fraaile en nuttigfle gedeelre van do werk fchynt
ons het Hoofddeel , dat den tytel dra,tgt van Ledelyke Erfgaaf
van Karel Edeltivald voor zy i zoon Willem Eden' dd : waarin een
fchat van Zedelesien geopend word : alléé;u brengt de vader
zynen zoon , door hem bemind te willen maaken ., zo nier over,
ten minflen tot aan , de grenfen van huiehlaary — immers
zegt hy„ Zo iemand u zgne verzameling van Navuur-of Konst„ zeldzaamheden laat zien, zo houdt ti als of gy ze nc,o:t ge„ zien hadt." Zou 'er niet een menglel van veinzery en te ver
zucht om te behaagen in de opvolging ;van deeze les-getrok
liggen opge(looten? Wat de Vertaaling betreft, dez.lve is taamelyk; het Hoogduitsch blinkt fomtyds te flerk door het Neder
heen: als b. v. zich zoentjes gdeveit voor elkander, b1.55.-duitsch
hoog aangefclhreeven haan by iemand, voor in een goed baadje
faan,'t geen ons elders voorkomt,enz. daarenboven is de ver
genaturalizerde woorden - gedrongen. Om Candid na--talingv
ten vertivachtelingen, galant Jufferachtig of 7oefferlyk te noemen ,
is eene te naàuwe gezetheid op onze moedertaal. De wocrd,

,

fchikking van eene andere taal in dezelve over te neenien
dunkt ons nog eene veel grovere four.
KAREL VAN BURGH[?IM

en EMILIA VAN ROSENAU, of de Edelmoe -

dige Minnaar, Tooneelfpel• Uit het Boogduitsch. Te ,9;ti%lerdam, by Willem van Vliet, 1785. In ot'tavo, 72 b!adz.
en zeer ongeregeld Tooncelfpel ontleend uit een Roman van
dien naam , bevattende de Edelmoedige daad van Karel van
$urgheion, omtrent Emilia van Rojenau en Eduard van futen, by
de ontdekking van hunne liefde. Her Stuk verandert geduurig
van plaats, zelfs in het midden van een Bedryf; een gebrek,
dat zelfs de werken der grootfile vernuften misftaat; daarenbo•
ven zyn 'er Tooneelen, waarin de Perfoonaadjen bezig zvn niet
fchryven; dit mag nooit, dan zeer kun[lig, ingevoerd wolden ,
en moet dan vooral zeer kort duuren, of is ,zo wel voor den
Aan`chouwer als Speeler, ten uiteraen lastig. De Vertaaler noemt
zyn Werk Plecht voltooid , in den Opdragt, en heeft ook niet geheel
mis, althans op zeer veele plaatzen is de Vertaaling gebieklyk.

E

In een voaig Stukje onzer L^ttc,oeferi,ege,z bl. 397 rcg. i& vanoULILrcn,

fïaat Eima, lees Erfla a.
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LETTER- OEFENINGEN.
Nagelgaten Leerredenen over PAULUS Brij aan de Kolosfenfén vara Tx. AD. CLARISS , in leven Predik,!;; t te Jim/leydam. Naar deszelfs handJLhriji nitgegeeve',, door
P. nni LscH, Iloogl. in de Godgel. en /tcadcmie-Prediker aan de Univerjiteit van Stad en Lande. Tweede
Deel. Te Ut>•eclat, Groningen en Amcrd<arn, by t I.
van Otterloo, A. Groenewolt en J. Westing Wz. 1735.
-

In gr. octiwo , 569 bladz.

het eerere Deel dezer Leerrede
B y de melding vanClarisJè
ons tot het mededeelen van-ne(*),bpaldwy

't geen (ic Eerwaarde
ons, wegens het algemene
beloop van dezen Brief onder het oog bragt; thans zul
volgens de toen gedane belofte, uit dit tweede-lenwy,
Deel, waerin het eerlte Hoofdlink van des Apostels Brief
afgehandeld word, een byzonder haal van uitvoering voordragen. Hiertoe hebben wy het dienftig geagt, gebruik
te maken van 's Mans oordeelkundige opheldering, over
het enigzins duistere in het voorhel van den Apostel,
Col. r. 24, deer by zyne vcrrlrrtkkingen, het drukkend
lyden , dat hem aangedaan werd , omfchryfr , als ene
vervulling van de ovcrblyfflen der veedrukkingen vast
Christus.
Hoe kan , vraegt men, de Apostel dit zyn lyden de
verdrukkingen van Christus noemen, en in welken zin
(preekt de Apostil van liet overblyffel dezer verdrukkingen ?
„ Roomschgezinden, gelijk elk ligtlijk bevroedt, zegt
zijn Eerwaarde, denken hier gereedelijk aan de verdruk
en het lijden , het welk den Heiland zelven is-kinge
overgekoomen, waar aan zij dan, naar hunne valfiche
grond.beginielen, overblyf/eleaa toekennen, in dien zin, dat
Gods rechtvaardigheid ook nog ten deele door de boete
lijden van den mensch zoude moeten vol -doenig
worden. Dan zij , die eeuigen eerbied hebben voor-dan
je(*) Zie boven,bladz. 55.
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Jefus woord, dat Hij, aan liet kruis den geest geevende,
ontboezemde, toen Hij zeide: liet is volbragt; en die
daarbij overweegen, dat Paulus zelf ons in den brief aan
de tiebreëu menigmaal bevestigt, dat de Heiland daarom
hechts éénmaal heeft moeten fterven, om dat Hij door
ééne offerande in eeuwigheid volmaakt heeft alle die geheiligd worden, zullen deze uitlegging nimmer toelaaten.
„ Hierom is liet, dat onze meeste Godgeleerden hier
liever, door de verdrukkingen van Christus, verliaan , al
dat lijden, dat Gods volk zonde overl;oomen, onder den
tijd van het Nieuwe Testament; het welk dan de ver
Christus zonde genoemd worden, om dat-cït•ukingeva
Christus, als het ware, zelf mede lijdt in die verdrukkingen, die zijn volk treffen, gelijk Hij daarom zoo Saulus
op den we; van Damascus toeriep: Saul! Saul! wat ver
gij naij! Dan , het konint ons met anderen niet ge--volbt
voegelijk voor, de (preekwijs hier zoo ruim te neetnen,
niet alleen om dat men dan bezwaarlijk zoude kunnen
vatten, hoe Paulus zijn lijden als het overblyffel, of het
laat(ie en achierlle gedeelte van die verdrukl:iugen , zonde
kunnen noemen; ook niet alleen, om dat het eenigzins
wanvoegeiijk ichijnt, dat Panlus zich in het lijden, in
dat licht bezien , zonde verblijden; maar vooral, om dat
de fpreekwijs van het lijden en den dood va> Christus,
naar eerre den Apostel zeer getneenzaame wijze van fpreeken, op zulk een ljdcn en verdrukking wijst, welke men
om Christus wil, en tot bevordering van zijne zaak en
belan ens , ondergaat. Zon leezen wij Hohr. XI, van
Mojès , dat hij de vcrfitaàadlieid van Christus grootei•en l:ykdc n achtte , duua alle deHaatten van E!;ijpie. Zoo kezen
wij , dat Epa/roditus om liet werk van Christus tot nab!) den
dood gekoomen was, Phil. 11. 30. Zoo verklaaren ook de
meeste des Apostels zegen , i fez. I11. t , daar hij zich
een gevangene vin Cluristas noemt. Altbands zoo heeft
Iaen liet te vatten , als de Apostel fpreekt van de lid/ekemen van 7efis Christus ie drag, en ira zijra lichaam, altijd
de doodinge des If eren /efzis Christus in zijn fierfelijk /i
om te draageva, en wat foortgelijke wijzen van-c1lamn
ípreeken meer zijn. In /'ien zin de zaak vattende,
kan men zeer ligt begrijpen , welk een nadruk 'er in ligt,
dat Paulus zijn eigen lijden de verdrukkingen van Christus
noemt. Dus wees hij toch aan (t.): hoe hij deze verdrukkingen onderging iu de zaak van den Heere Jefus,
Tiaar zijn beitel., en overeenkomflig met zijnen wil (a.).
Hoe
,

,
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Hoe hij hier door eenigzins zijnen grooten Meester gelijkvormig _ware (s.). Dat hij, dit inziende , leed ter bevorderinge van de eer zijns Meesters, en ter voordzettinge
van zijne zaak in de weergild, gelijk hij zich uitdrukt
2 Tim. II. 8, g. Derhalven de uitdrukking, verdrukkingen van Christus, zegt niets anders dan het gene
elders heet, vervolgd, gefnaad en verdrukt te worden
om Jefus naam en getuigenis , gelijk Matth. X. 24 , en op
andere plaatzen meer, gezegd wordt.
„ In dezen bepaalden zin kan men ook best begrijpen,
hoe de Apostel ipreeken kan van de overblijffelen van dit
zijn lijden om Christus wil. Het woordt u9eeng<*, dat wij
hier vinden, zegt, niet zo zeer, het overfchot eener
zaak, of het geen 'er overblijft, na dat dezelve volmaakt
is, om dan tot andere einden te dienen. Zoo willen liet
de Roomsgezinden. Maar bet woord zegt iets, dat nog
overblijft, te doen, of dat nog achterilallig is, dat nog
ontbreekt, om de zaak haar volle beflag en. volkoomen.
heid te doen erlangen. Niet, dat men hier juist dit denkbeeld bepaaldelijk behoeve te: ontleenen uit het worflelperk; het gebrek en nog overblijvend mangel van elke
zaak wordt met dit woord gevoegzaam aangeduid, gelijk
hier uit blijkt, om dat dit woord dikwerf tegen het woord
overvloed of volmaaktheid gefteld wordt, bij voorbeeld,
Luk. XXI. 4. Phil. 1V. i2, én op veele andere plaatzen.
„ Die zin 'is ook hier zeer welvoegelijk. P.lulus fpreekt
van het lijden en de verdrukkingen die hij leed, om Christus wil; hieraan kent hij nog overblijffelen toe, en zoo
wil hij aanwijzen, dat de verdrukkingen, die hij in en
om de zaak van Christus ondergaan moest, eene bepaalde
maate hadden; zij waren afgemeeten, en afgewoogeti in
dat eeuwig bepek, waarin God de lotgevallen van dezen
grooten kruisgezant had vastgefleld , en w.aarfchijnlijk had
de Heere aan Paulus daarvan zelf wel iets ge6penn baard,
naar het geen men vindt, Hand. IX. i6.
— Altbands
de Apostel wist, dat zijn lijden en verdrukkingen voor
Jefus zaak nog tot het eindperk niet waren gebragt, 'er
fchooten nog overblijffels over. Hij had wel, ja een
groot gedeelte daarvan reeds afgelegd, maar hij was nog
aan het einde van zijnen (rijd niet gebragt. ---- Intusfchen - zijn lijden kortte vast op ; liet grootde gedeelte van
zijne verdrukkingen was reeds verhij, en dat 'er nog
overfchoot waren maar overblijffels. Het zouden wel, ja,
--

nog zwaare en hooggaande verdrukkingen zijn, welke nog
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ftonden te volgen , maar evenwel had God den Apostel
in en onder alles, wat htn overgekoomen was, ttaande
gehouden, en uit zoo menigen nood en dood gered, hij
kon en mogt dan ook wel vertrouwen , dat de fieere hein
verder in alles 'er door helpen en redden zoude. liet lij
dat nog overbleef, was maar een gedeelte van het-den,
geheel; liet waren maar overblijflels, het meeste was al
geleden en verhij.
„ Dat liet zoo niet de zaak gelegen ware, zal ons nog
klaarder blijken , als wij aanmerken, wat de Apostel ten
aanzien van deze ovel blijJfclea der verdrukkingen van
Christus zegt , te veeeten , coat hij die vervult.
„ De zin van het grondwoord, dat de onzen eenvoudig door vet•yullena overzetten , wordt van allen niet eveneens begreepen. - De Apostel bezigt niet Hechts
het Grieklche woord xhrfb•v, dat op zichzelven reeds vervullen aanduidt, maar bij heeft hier
,
cell
woord, dat, belialven het gemelde werkwoord nog uit
twee voorzetfels :r en áiá is famengelleld. Ilet eerlie
voorzeticl brengt mede eene verwisfeling, en in de plaats
zaak voor de andere; en her andere-fleingvad
hetcekent zoo veel als wederom; zoo dat, als men den
vollen zin van dit werkwoord zoude willen 'uitdrukken,
men bet zou moeten vertaalgin , ik vervulle wederom, en bij
-

>>rtvisJ lieg, de overhlijllels der verdrrikkingen van L1t,•istris; eerre vervulling derhalven, die bij heurte en verwis1 ling gelchied, dat is, zulk Bene, waarin eerre geduurige
herhaaling , en als vergoeding , of in de plaatsilelling , z onde moe ❑ erkend worden. --- Mien twist ouder de
uitleggers, of men hier dezen nadruk aan het woord te geeven hebbc, naardien men meent voorbeelden aan te tref en,
waarin de Apostel dit ftmengeflelde woord met het enkel
als van gelijkluidende beteekenis. Eu-voudigerwsflt,
volgden wij deze gedachte, dan zou eenvoudig Paulus wil
zeggen , dat hij nu reeds werkelijk bezig was met de-len
volmaaking en voltoojing van zijn lijden , overraids zijne
tegenwoordige banden den weg daartoe fcheenen te baanen;
dezen uitleg zouden wij ten eertien volgen, ware het zeker
dat Paulus tegenwoordige banden zijne laatften geweest waren. Dan, l'choon het zeker zij , dat Paulus leeftijd- thands
ver heen was, zoo is het niet min zeker, dat wij snoeten
ftellen, het geen wij bij de opening van den briefwaarièhijnelijk hebben gemaakt, dat deze brief met die aan de Efeziers, Philippiers en Philemon genoegzaam gelijktijdig gefehrec.
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fchreeven zij, en dus geenszins in Paulus laatíle banden
zij upgefleld. Behalven dit, zoo wil ik wel gelooven, dat
íinmtijds dit famengellelde woord met het enkele verwislèld
wordt, maar of dit geheel zonder te oogen op deszelfs
famengefelden zin gefchiedt, is mij nog niet klaar; altbands
waarom men hier den nadruk van dit íamengeftelde woord
niet zoude doen gelden, is mij nog geheel duister.
„ Vraagt gij mij dan, wat de Apostel met dit woord, in
zij e volle kracht opgevat, heeft willen aanduiden? Ik antwoorde, dat hij, nu in banden zijnde, wederom, en als
bij herbaaling, een deel vervulde van dat geen, dat hem
nog overig bleef te lijden. Reeds meermaal had hij, om
Christus wil, finaadheden, noodes en vervolgingen uitgeflaan.
„ Hij was toch , naar zijn eigen zeggen , in een geduurig
lijden geweesd van den tijd af, dat hij het Christendom had
aanvaard, boven anderen in arbeid overvloediger; in jagen
-

uitneemender; in gevangenisfan overvloediger; in doodsgeyaar menigmaal; vijfmaal was hij van de 7oo(len gejlagen;
driemaal met roeden gegeesfeld; eens gejleenigd; eens had
hij eenen ganfchen nacht in de diepte doorgebragt; in het
reizen was hij menigmaal in allerlei gevaaren geweesd; in
arbeid, moeite en 9vaaken menigmaal geoefend; in honger,
in dorst, in vasten, ja in koude en naaktheid menigmaal
gefolterd geweesd; om nu geene andere dingen op te haaien.
Zoo was dan zijn geheele leven, na zijne bekeering, eene
achtereenvolgende en íteeds bij beurtverwisfeling zich ver
moeite en verdrukkingen ge--vanged fchklivan
weesd. En nu was het op nieuws zoo: de Apostel vond
zich wederom in den fineltkroes, en vervulde ook nu werkelijk in zijne banden een gedeelte van dat lijden, dat hem
als zijn deel en lot toegemeeten was.
„ Dat niet alleen, maar in dit zijn lijden had ook eene
zekere vervanging of verwisfeling plaats; bij verving in
dezen niet alleen zijnen grooten Heer en Meester zelfs,
die het zwaartle en bitterfee lijden eerst voor hem volhragt,
en daardoor den angel uit al het lijden en kruis van Pauhis weggenomen had; zoo dat Paulus nu, zonder den
vloek te draages, in het lijden eene plante met Christus
konde zijn, maar hij onderging, in dit zijn lijden, ook in
Benen zekeren zin, eene in de plaatsftelling en vergoeding
voor alle die verdrukkingen, waarmede hij zelf eerstmaal
het Christendom had vervolgd. Had hij te vooren dreiging
en moord tegen 's Heeren discipelen. geblaazen, nu deed
L1 3
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hij, als het ware, vergoeding aan de gefchondene eer van
Jefus , wijl hij het zich tot een voorrecht rekende, om dien
zelfden naam banden en verdrukkingen te lijden , waartegen
hij in de dagen zyner onweetendheid zoo bitterlijk gewoed
had."
y

Leerredenen van Y. H. VAN LTS, Predikant te Buigt. Te
Utrecht, by A. van Paddenburg, 1785. In gr. oëtavo
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wel uitgevoerde Leerredenen, over opwekkende
A cht
onderwerpen, zyn in dezen bondel vervat. De eer-

íle giet over de liefde van Jefus tot ongelukkige en ver
-dwaesmnfch,rleidgvanhtEus
verhael, Luk. XIX. 41, 42. Ene volgende heeft ten onderwerp, het onvoldoende van alles, wat men in de belydenis en 't voorftaen van den Cbristelyken Godsdienst
hoog zou mogen agten, buiten het doen van Gods wil,
en de noodzaeklykheid hier van ter verkryginge der zaligheid, volgens Mattheus VII. 2x-23. In ene derde
leid de Eerwaerde van Lis ons op tot een ouwankelbaer
vertrouwen op de Godlyke beloften, en een heilzaein gebruik maken van dezelven, in beantwoordinge aen 't
voorstel Heb. VI. iq . Wyders tracht hy, by de ontvouwing der lesfe Prediker IX. io, ons te leeren gadeflaen,
hoe wv,
een genoeglyk leven op aerde te geleiden,
ons hebben te benaerftigen in alles, dar ons hier op aerde te doen flaet, onder die gedagten, wy gaan na het
graf, daer alle werk ophoud. 's Heilands bevel Joh. V.
39. geeft hem voorts gelegenheid, tot het aendringen van
den plicht van de Heilige Schriften te onderzoeken, met
aenwyzinge, hoe dezelve werkftellig gemaekt behoort te
worden. Ene zesde Leerreden wekt ons, met de Apostolifche vermaninge Eph. V. a , op tot het ernflig behartigen der Christelyke Liefde. In ene daer aen volgende
ontvouwt 'zyn Eerwaerde ons de gelykenis van den verboren Zoon Luk. )W. II -24, toonende voorts hoedanig een gebruik wy van de daerin voorgeftelde kundighe.
den hebben te makel . En eindelyk firekt de laet(le Leerreden , gaende over Job IV. r'-- az , om ons op te leiden
tot ene hartlyke beoefening der plichten van ootmoed en
onderwerping aen dein hopgen God. De Eerwaerde
an Lie behandelt deze onderwerpen met ene vereischte

om
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regelmatigheid, ontvouwt zyne denkbeelden ten ldaerfle,
en dringt derzelver betrachting met een manlyken ernst
sen, zo dat ze , naer 's Mans bedoelde . wel gefchikt zyn ,
om ftichting te geven, den genen die ze met de behoor
lezen. Zie hier wat by ons in de-lykeopmrzaid
leste des wyzen Predikers, Pred. IX. Io, doet gadeflaen.
Ze behelst, zegt by, vyf hoofdzaken.
„ I. Wy moeten ons hier op aarde bezig houden met
een nuttigen arbeid.
I1. Wy moeten ons voornaamlvk toeleggen , op dat geene, 't welk die byzondere Betrekking en gelegenheid medehrengt , waarin de voorzienigheid ons fielt.
II[. Wy moeten alle onze vermogens tot ons werk befteden.
IV. Wy moeten onzen arbeid volvoeren, onder die gegedagten, „ wy gaan heen naar het graf, daar alle werk
„

ophoud i"

V. Zulk een arbeid parende met een blvd en vergenoegd genot van 't geen ons God toedeelt, kan men hier
een gelukkig leven leiden, niettegenilaande al het verkeer
dat 'er in de wereld is."
-de
Ieder dezer voorflellingen ontvouwt zyn Eerwierde af
richt daerop zyne toepasfing nier dat zelf--zonderlyk,
de beloop van zaken. Ter proeve hier van diene de uitwerking van het derde voorflel, weerover de Leerier zich

indezervoege uitlaet.
„ Gon heeft ons ieder bedeelt niet zekere maat van ver
wil Hy dat wy niet nutteloos haten rusten,-mogens,di
maar (lat ieder die van zyn kant te werkflelle, en wel belIede fomnmigen geeft IIy handen, rustige en flerke
ledenmaten en kragten, ten werke: anderen een vluggen
geest tot verzinniugena en uuitvindiiigen: anderen wederom
een Iterk geheugen en vatbaarheid tut allerlei weterfch<rp
en eleerd leiel: anderen eindelyk een groot verfland en
fchrander oordeel, gefchikt tot 1t^ysheidl.^ Van ieder derzulken eischt Hv, dat ze hunne talenten op woeker aan
dat ze de byzondere vermogens en bekwaamhe--legn,
den , hun gefehonken, wel gebruiken, en zig beneerftigen,
om hunne roeping en beflemming behoorlyk en in allen
doelen te voldoen; op dat zo zyne gaven wet befieedt,
en Hy in zyne hedeelingen verheerlykt worde f Et,
gy begrypt van zelve, myne H., dat deze eisch billyk is,
daar immers de gever het refit heeft om te vorderen, dat
zyne gefchenken vel worden aangelegr. 'T is nu tot dat
I-1 4
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einde, dat Col van alle menfchen, naar hun onderfcheiden vermogens, nairftigheid en yver in hun werk vordert. Hy verklaart, dat die deugden hem aangenaam zyn,
dat By ze beloonen wil met zyn gunst en goedkeuring :
dat de arbeid den vlytigen ryk zal maken , en hiernamaals
zevenvoudig zal bekroont worden. Integendeel is zyne
bedreiging, dat Hy ten jongften dage ieder zal rekenfchap
afeisfchen van zyn werk, en den luien dienstknegt ten
verderve doemen.
„Maar, behalven dit getuigenis van God, gefc -hikt om ons
tot vlyt in onze bezigheden aan te zetten, en van de luiheid af te fchrikken, leert ons de ondervinding zelve,
hoe fchadelyk de trage vadzigheid voor een mensch zy ,
hoe nadelige gevolgen het hebbe, als men zyn werk ten
halven afdoet, en met eerie bedriegelyke hand arbeid.
In de daad, gedunrig zien wy, onder 't menschdom, Salomons getuigenis bevestigt; „ dat de weg des
„ luiaards is als een doornhegge: dat die zig flap aanftelt
„ in zyn werk, een broeder is van een doorbrenger: dat
„ de bedriegelyke ziele zal hongeren;" wy zien den luiaard arm en veragt. -- En welke ongelukkige gevolgen hefpeuren wy niet in den Staat, in de Kerk, in de
huisgezinnen; als traagheid, laauwheid en flapheid in het
werk de overhand hebben! Immers als de Regeerder des
volks traag en agteloos is in zyne bediening , alles ver
haat verzwakt, duizend wanorders heerfchen, de-valt,de
ingezetenen blyven onbefchermdt, armoede en ellende zyn
allerwege verfpreidt, en de natie is een fpot voor andere
volken; of, het Regt wykt uit den lande, geweld en ver
nemen 'er de plaats van in, de booze zegen.-druking
praalt, de deugd is ongelukkig. Als de Leeraar
nalaatig is in zyne verrigtingen, de gemeente vervalt, ongodsdienftige onverfchilligheid verfpreid zig, de ondeugden
heerfchen, en zyne fchapen gaan verloren, door onkunde
en wanbegrippen. Als de Huisvader (lrdig is in
de zorg over huis en kinderen, alles verwildert en veragtert wel haast, zyn inkomen vermindert, zyne kinderen
worden onbandige en verwaarloosde fchepzelen , en 't eind
is dikwils de uiter(le armoede en de grootfle ongelukken.
Zoo is .het ook met den Landman, den Koopman, den
Zeeman, den Handwerksman, en allerlei bedieningen en
betrekkingen in het menschlyk leven : de traagheid verderft
alles. En is dit waar in het tydlyke, het is nog ze
belang aller men--kerd,tnopzigvahwelykst
fchen,
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fchen. Hier veroorzaakt verzuim en agteloosheid omtrent
de hoofdzaak , die ons allen te doen (laat, een gewistèn ondergang en de uiter[te rampzaligheid. --„ Alle deze, redenen overtuigen ons , myne H. van de
billykheid en noodzaaklykheid van Salomons vertataaning.
„ Wy moeten ons, naar het uitwendige, ieder in 't byzonder, bevlytigen op dat geese, dat ons te doen fcaar.
Luiheid en agteloosheid moeten wy op 't zorgvuldigst fchuwen. — 1--leeft men verfland, men legge het
yverig aan, om zigzelven en anderen wel te beflieren , en
wyzer en beter te maken. Heeft men geheugen en
vatbaarheid, uien doe 'er geduurig voordeel mede, om nuttige kundigheden te verkrygen, en anderen mede te deden.
Is men vernuftig en tot uitvindingen gefchikt, men
legge zig toe op aangename en voordeelige kunflen.
Heeft men gezondheid en kragten, en roept ons God tot
werk, men arbeide met vlyt.
Zoo moet yder yverig
zyn in zyne bezigheden, en zyn werk altoos volkomen eu
naar behoren verrigten..
En dat, in alle bedieningen
Is men in den St.zat
en betrekkingen dezes levens..
over anderen geheld, men ruste niet, voor de bloei en zekerheid der maatfchappy is vastgefteld: men fpanne onvermoeid alle vermogens in, om liet volk by deszelfs geluk ongeftoord te bewaren. — is men der Kerke tot een Leeraar en Opziener toegevoegt, men wake gedurig voor de zynen, men offere hart en vermogens gefladig op aan liet wezenlyk belang zyner gemeente: men vertrage nimmer in zyne bediening, noch zoeke eenig voorwendzel om die meer
of min van zyn hals te fchuiven. — Is men. der menschlyke te. famenleving toegewyd, men benaarflige zig onoplioudelyk tot weizyn en voordeel van onze natuur- en huisgenooten. Is men beflemd tot den Landbouw, den
Koophandel, de Handwerken, den Zeebouw, neen bellecde
alle lighaams kragten en gelegenheden getrouwelyk tot zyn
pligt, men zoeke nimmer uitste l of afbel van die bezigheden , die ons zyn opgelegt. Zoo , myne vrienden!
zal alles wel gaan, wy zullen den weg ten tydelyken geluk
bewandelen, en goedgekeurt worden van God zelven.-fta
„ Maar voornamelyk is het onze pligt, ons toe te leggen
met alle onze kragten, op ons eeuwig welzyn, en 't behoud
onzer ziel. 0! myne Hoorders! niets is gewigtiger!
Hieraan is alles gelegen! -- wat baat liet een tuensch, of
by de geheele wereld won , en by leed fchade aan zyne ziele! --- Het onderfcheid is te groot, eeuwig gelukkig, of
L1 5ecu-
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eeuwig rampzalig te zyn! — Alles hangt hier intusfchen,
(wat onzen pligt betreft,) van yver en naaríligheid af! —
Verzuim en uitdel, en traagheid verwyzen ons onfeilbaar ter
verdoemenis. - Benaarlligen wy ons dan , T.! benaarfligen wy ons onophou,lelyk om dat ééne, dat nodig is!
Befleden wy hiertoe al ons hart en vertand, en alle ver
verzuimen wy toch het geloof en de bekeering niet -Tno!ges!
lichen wy die nimmer éénen dag uit! rusten wy geen oogenWik, voor dat wy niet God en Christus verzoent zyn door
het geloof, voor dat wy alle- onze zonden hebben verlaten,
en in de vreze Gods den weg ten leven llandvastig bewandelen !"
In de toepasfing van dit voor(Iel leid zyn Eerwaerde ons
eerst op tot een zelfsonderzoek , en regtmatige klagte over
de onagtzaemheid, waeraen wy veelal fchuldig zyn; en
daerop grond by dan de volgende harelyke waerichouwing
en vermaning.
„ Ondertusfchen , hoe veragtelyk is het gebrek der luie
vadzigheid ! - hoe zeer vernedert liet den mensch, dien
God zoo veel kragten en vermogens tot den arbeid fchonk l
hoe zeer is het eerie verfgading zyner gaven, en een ver
oogmerken ! -- En hoe veel nadeel brengt-ydelingzr
de traagheid te wege 1 hoe veelen zyn en blyven hier door
arm en veragt ! hoe zeer maakt men (wy hebben 't gezien)
zyne onderdaanen , zyne gemeente, zyn huis , en zigzelven
daardoor ongelukkig! ------ vooral hoe íchadelyk is 't voor
onze wezenlykfle belangen! Ja, de traagheid fluit ons de
deur des hemels, gelyk die der dwaaze maagden, voór eeuwig toe! —

„ Is dit zon, dat wy dan allen dat euvel fchuwen! --zetten wy ons hart op onze bezigheden, fpannen wy alle
onze kragren in, om , naar de onderfcheiden vermogens,
die Gok] ons geeft, en 'L onder)cheiden werk, dat Iiy van
ons vordert, onze roeping in allen deden te vervullen! Dat
wv vuurig worden van geest! Dat ons werk ons vermaak
zy! Dat wy geen oogenblik latten verloren gaan , van den
tyd , dat kostelyk gefchenk ! -- vooral, dat ernst en yver
ons in het groote werk onzer zaligheid bezielen; dat wy
ons haasten , om den toekomenden toorn te ontvlieden ; dat
wy vlugten, ylingls vlugten, naar de gcregtigheidvan Christus , ter onzer behoudenis, en tot den geest van God, ter
onzer vernieuwing! -- -- En dat zy, die der Godvrugt
trouwe hebben gezworen , zig voortaan door naaritiglieid
in bui tyr.el)•k beroep ('koen ui^mucten; dat zy in eenyverige
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ge zorg voor 't gemeenebest, in vuurige begeerte tot den
welstand van Zion, in vlytige opkweeking van hun huisgezin , in getrouwe verrigting van hun dagwerk en byzon'tere
bezigheden de eerflen zyn: — vooral, dat zy in het geestelyke dien roem verdienen , „ 't zyn menichen die hunne zie,, len hebben overgegeven voor den naaal van Jezus!"
Trac`latus Philofophico - Theologicus , de Religionis, maxime quantum ad doéIrinam de mentis im+nortalitate, ne
filmma in Societate Civili. Auaore BERNARDO-cesfita
MARTINIO , Verbi Divini Ministro in ecclefia reformats
Batavorum Arebangelopoli , in Ruthenia. Harderovici
Gelrorum excudit Everardus Tyhof, 1785.' In o avo
m. f. 16o pp.

van den Godsdienst, inzonderheid
H etmethpognoodzaeklyke
betrekking tot de Leer van dc onflervelykheid der

Ziele, voor de Burgermaatfchappy,, word in dit gefchrift ,
op ene regelmatige wyze, ten bondigPe betoogd. Na een
beknopt goorste], by manier van inleiding, wegens den
heilzamen invloed van een Godvruchtig Vorst en het
Godsdienftig onderwys, fact de Eerwaerde Martinius, in
de eer(le plaets het oog op de onweerbare flelling, daar
is geen God, en toont aen , dat ene Burger-Maetfchappy
met de loochening hier van moete vallen; terwyl de erkentenis van Gods beftaen integendeel gefchikt is om de
Burgermaetfchappy te vestigen; zo dat de veiligheid, (at
wierd dit Leerthuk eens als twyffelachtig hefchouwd ,)
deszelfs erkentenis vordere. En dit leid hem verder ten
betooge van de noodzaeklykheid der Leere der Ontlervelykheid. Gods beflaen te loochenen, of zyne Voorzienigheld te ontkennen komt in dezen op dezelfde gevolgen uit.
Een Godloochenaer, en iemand die belyd dat God betlaet, maer de Voorzienigheid ontkent, zyn beiden even
gevaerlyk voor de Maetfchappy; en niet anders is 't gefield met hein , die de Voorzienigheid erkent, en desniettegenftaende de Leer der Onftervelykheid loochent. De
een en de ander zal even omzichtig zyn iii 't beheren van
zyn openbaer en uiterlyk gedrag, om de natuurlyke gevolgen ten kwade te ontwyken , 't zy by die enkel aen de
Natuur of sen de Godlyke Voorzienigheid toefchryve. Ze
zullen , hoe de eer(le en tweede foort ook mogen denken,
gelyklyk met de derde foort, en dus gezamentlyk niet bevryd
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vryd zyn van innerlyke verwytingen , over geheime mis
ze zullen ook even gereed zyn , om die-dryven;ma
lastige denkbeelden door den wyn, vrolyk gezelíchap en
andere ziulyke vermaken , te finooren ; houdende zich allen , daar 'er tog uae dit leven niets te hoopen of te vreezen is, aen hunnen ,,emeen erkenden flelregel: Lilet oils
eten , lekt ons clri;akcre , wint morgen /Loven Ivy! Dus ftaen
ze met elkanderen gelyk , en zyn even nadeelig voor de
Bur germaetfchappy. Mner geheel anders is 't gefield met hem , die Gods bet9aen , de Voorzierit;heid en
de Onftervelykheid, in gegronde overtuiging, erkent; deze
word, in alle omítandigheden, in 't openbaer en in 't ver
zo wel in tegen- als voorfpoed, beltendig genoopt-borgen,
tot het betrachten van zyne zedelyke verplichting , en is
dus gefchikt ter bevorderinge van 't geluk der maetfchappye ; weshalve men de Leer der On(Iervelykheid wel moge
aei: merken, als de flerkíle band der menschlyke maetfchappye', die haer ten hoogfte nuttig is.
Uit dien hoofde is 't, gelyk zyn Eerwaerde verder opmerkt, niet te verwonderen , dat het denkbeeld der Onflervelykheid zo algemeen erkend zy, by alle Volkeren,
en door alle tyden; dat het Menschdom zo ligt vatbaer is
voor deze Leer; en dat de vertlandigften zo gereed daervan
overtuie;d zyn; te nicer daer dit denkbeeld zo duidclyk gegrond
op de Godlyke Volmaektheden, en de Leer der
Voorzienigheid , mitsgaders op de voortreffelykheid van 's
Menfcllen Ziel. Na dit kortlyk aengedrongen te hebben ,
beantwoord by de tegenbedenkingen van hun, die de Oni'cervelvkheid loochenen, en beweren (lat 'er mie den dood
des lichaems niets te wachten zy; 't welk indiervoege ingerigt word , dat liet alleszins ilrekke, om de bovenacnseduide bewyzen te bekrachtigen , en tevens ten klaerlle te
doen zien, hoe hoognoodzaeklyk deze erkentenis voor de
Burgerlyke Maetfchappy te houden zy. -- Deze rede
brengt zyn Eerwaerden verder tot de uitdrukkelyke-nerig
Leer der Openbaringe, byzonder die des Nieuwen Testamentes deswegens , zo als dezelve verknocht is, met de
Lcere der Verzoeuinge door )epos Christus; die het heil
vooruitzicht van den geloovi,en verflerkt; en welk al--ryk
les volkomen firookt met de denkbeelden , welken ons het
Licht der Reden aen de hand geeft, en die door de Openbaring ten duidelyl, e opgehelderd worden.
Zyn Eerwierde leidt verder uit het gezegde af, dat de
\Vet , door Gods wil met beloften en bedreigingen ge.
ftaetd
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ftaefd, de ziel tot dien (land brengt, in welken zy natuurlyk , uit hoofde dier fiavinge , in een zeker opzicht,
naer Gods vil het hoogflc goed begeert, of voor 11rafle
vreest na den dood. Dus verleent dit dan een bewys
voor de onuiervelykbeid ; maer het bewys alleen ontleend
uit de begeerte der ziele na 't hoog(te goed, gact , zegt hy,
niet door , om dat dan alle menfchen eeuwig gelukkig
moesten worden. Vyders leid by 'er uit af dat het geweten ieder mensch uatuurlyk eigen is , of dat 's menfchen
natuur zo gefteld is, dat liet verfland door het licht van
't geweten opgehelderd kan worden. En dit brengt hein
tot het volgende belluit. „ 's Menfchen natuur is zo ge„ fleld , de gefleldheid van dit heelal is dusdanig, en dc
„ orde in de menschlyke maet(chappy, en in de (lad Gods
„ is van zulk een aert, dat alles te íàmen mope, om , by
„ de minste onderrichting, in den meusch te wege te Uren„ gen, een rtatuurlyk gebruik ven de
dat is, dat
„ 's menfehen ziel , zo in 't betrachten der dead als oti„ deugd, hare aendacht vestige, op dien (laet , welke haer
„ nae den dood ren deele zal vallen, en dus op de otafIcr.
;

„ vellylelteid zelve."

Op de afhandeling hiervan ]act hy nog volgen enige aenmerkingen over de verkeerdheid der redeneer- en handelwyze onzer latere %Vysgeren in dit (luk, die, de liervely(theid
der ziele bewerende , hunne leering niet bewyzen , maer
zich met uitvlugten behelpen , waerdoor ze niet verder date
tot twyfelen komen, terwyl ze ten min(te dewaerfchyniykheid tegen zich hebben; en wacr door ze, zich van dien
troost beroovende, welke de Leer der Onliervelylcheid mede
brengt , den weg tot wanhoop (nonen. Voorts beantwoord
hy de tegenbedenking, nopens den invloed dezer Leere op
de Maetfchappy, ontleend uit liet fchadelooze en zelfs nuttige gedrag van ene groote menigte der Leden der Maetfchappye , die om dit Leer(luk niet denken , en 'er niets
van weten; even als ot' 'er geen onderfcheid ware tusfchen
onkundige menfchen , en zulken , die de Onflervelykheid
loochenen. In de verdere ontvouwing hier van legt hy 't
'er op toe, om te toonei, welke denkbeelden en begeerten
'er natuurlyk ook in zodanige menichen zyn , en hoe deze ,
verwaetlgosd zynde, uit eigen aert ten nadeele kunnen overeen , terwyl ze in tegendeel , door onderwys aengekweekt
en opgehelderd, natuurlyk ten nutte der maetfchappye kunnen (trekken. En dit doet hein ten ulerkfle aendringen op
de noodzaeklykheid ener goede opvoedinge, der openbare
on-
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onderwyzinge , der haudhavinge van den Codsr'ienst, byzonder der Christelyke Openbariage, door de Overheden
der Volkeren , met aenwyzinge van ('e heilryke gevolgen
die daar uit voortvloeien. Ten laatfle komt hier nog,
by manier van Toe ifte, eene Zameufpraek over de Ou(lervelykheid der Ziele, ontleend uit de Schriften van den be.
roemden Iloo;leeraer 11'erenlèls, te vinden Op. T. II. p.
179 ---182.; in welke die Hooglceraer het bewys voor de
Onfftervelykheid der Ziele, naer den Socratifchen vragenden
onderwys'trant, voordraegt, en den Leerling, tegen ddeszelfs
verwachting , brengt tot het beluit dat 's Meufchen Ziel
onflervelyk moet zyn.
Elementa PhyfiologizeHumani Corporis, in ufum auditorum
aphoristice confcripta , ab ADOLPHO YPFY. Franequene
apud D. Roetar, 1785, in 8vo. f. m. 164 pp.
e geleerde Opfleller deezer Elenaenia heeft , zo als by
D zelve
, in de Opdracht , aan zyne Toehoorderen zegt ,

by de uitgave daar van, geen ander oogmerk gehad , dan
alleen , om al het weetenswaardige , in deeze weetenfchap, met de mogelykfte kortheid en duidelykheid voor
te draagen ; en om daar door tevens zyne Toehoorders
op te leiden , om de grootere Werken van een Haller,
Marheer, en anderen, niet meerder nut te kunnen leezen.
Zy, die de Schriften van de zo even genoemde groote
Phyfiologisten geleezen hebben , zullen niet ons moeten
toetlaan , dat de Fleer Tpey hierin gelukkig geflaagd , en
dit Conapenditim tot Academifche voorleezingen zeer gefchikt is. Alleen komt het ons voor , dat de
Schryver den Heer van Haller wat te veel gevolgd heeft,
en in zommige Stukken niet genoeg gebruik gemaakt heeft
van de lanrere ontdekkingen. Zo misfen wy, b. v.
by de Befchryving der flersfenen en Zenuwen , en derzelver maakzel en werkzaamheid, de Waarneemingen van
Fontana , Moízro en Miciza is.
Dan, daar dit Cornpendii..:m cigentlyk tot voorleezingen
gefchikt is, en wy verzekerd zvn, dat de fleer 2ppey met
de nieuwere ontdekkingen in de Phyfiologie genoeg bekend
is; zo kan de mondelinge vooxdragt dit gemakkelyk byvoegen. ---- De (lof verbied ons een uittrekzel van dit
Werkje te geeven; dewvyl de Onderwerpen, daar in voor
te menigvuldig zyn.
-komend,
FA-
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Regeermg ,door den
en CATO of de Republikein
Baron ALBERT VAN HALUur,. Uit het Iloogduitsch ver
Te Utrecht, by B. Wild, 1785. Behalven de-tuald.
Voorr. 24o bladz. in 122)20.
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ene here' eneerde gefchiedkunde ontvouwing der lotgeE
vallen van den Romeinfchen Staat, zints den optogt
van Hannibal na J ome, tot op de overmeestering

van 't
Gebied door Julius C2efar, doorvlogte.n niet de Staatkundige bedenkingen en raadflagen van Fabius en Cato, in
verfcheiden redenwislelingen, zo onder elkander, als met
anderen, levert ons bier eene verfcheidenheid van tafereelen, die ons de radeeiige gevolgen zo der volfrekte Volksals der Adelregeeringe voor oogen fxeile.n. Het geheele
beloop toont Ons , dat ?e beiden , ieder op zigzelve befchouwvd, onoverkomelyke zwaarigheden hebben, en dat
het, fchoou 'er mogelyk geen regeeringsvorm te bedenken
zy, die, ten allen tyde en voor alle volken, goed is,
egter ,over 't algemeen, voor een maatig uitgebreiden Staat,
het veiligst is een gemengder regeeringsvorm te hebben.
Zie hier eerie. fchets van zodanig een regeeringsvorm,
door Cato voórgedraagen, welke voorts, naar de onder
Republiek, gefchikt zou kun--fcheidntoa r
nen_ worden.
,, Ik orderoet, zegt by,, een matigen f#aat , van welkeel
eene. voikrijke (lad het. hoofd is. Ik zou al de burgers
dezer hoofdftad als de edelen aanmerken; hierdoor zou
hun getal vergroot, en het gevaar verhoed worden, dat
de regering in al te weinige, al te zeer met elkander verhonden, handen valles zij, de talrijke burgers der hoofdhad, kunnen niet allen dadelijk heerfchen, want dan zou
de Raat tot de g,etleldheid overgaan, in welke het volst
de opperfle magt in handen heeft, wflke regeeringsvorm
te verwerpen is. Maar zij moeten allen tot de regering
kunnen geraken; dit regt moet erflijk en onverwerkbaar
zijn.
Uit de burgers dezer hoofdfad zou een Raad, ten
„U
minfen. van drie honderd mannen, en nog talrijker, inoeten gekoozen worden, indien de, (lad zeer volkrijk was.
be verkiezing zou bij den Raad zelven moeten blijven;
dewijl het volle kwaaiijk gefchikt is tot het verkiezen.
Egter zou 'er door de wetten in moeten, voorzien worden, dat in dezen Raad flegts een zeker getal uit één
ge-
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geflagt zitting kon hebben , dat bet getal van verfcheiden
getlagten nooit verminderde , en dat, bij het uitllerven
van een getlagt, een ander uit de niet mede heerfchende
edelen in deszelfs plaats moest treden. Hierdoor zou de
ganfche burgerij niet den regerenden Raad verbonden worden, aan welken elk geflagt kon hopen aandeel te heb
-ben.
„ Alle verkiezingen tot gewigtige ampten laat ik aan
den geheelen vergaderden Raad over; hoe meer verfehil]ende eigenhelangen in eene verkiezing medewerken, hoe
minder het eigenbelang van éénen de overhand kan bekomen.
„ Indien het land, onder deeze hoofdflad ffaande, eenigzins uitgeftrekt was, zou ik aan de burgers der onder
(leden, en aan den landadel, deel aan de regering,-horige
en zitting in den Raad, geven; mids dan het regt van
verkozen te worden, tot geen geflagt bepaald, en geen
erflijk voorregt was, en altijd zulke mannen vrij uitgekozen wierden, die de regerende Raad voor de bekwaamílen
hield.
„ Ik zou door de grondwetten alle verandering in de
getleldheid van den ftaat moeilijk maken, en niet alleen
nieuwe inrigtingen eerst na lange overwegingen, en met
twee derden der Remmen aannemen; maar ook inzonderheid zorg dragen, dat geen veranderingen in de (iaatsgefleldheid flilzwijgende mogten iníluipen , welken door
geene wet gebillijkt waren. Door zulke veranderingen
zijn , weleer, de llaatsgefteldheden zo zeer van de eerlte
intl:elling afgeweken, dat zij zigzelven in het geheel niet
meer gelijk waren.
„ I)en burgeren, die het regt van verkiezing, dog geen
zitting in den Raad , hadden, zou ik door de wetten
een regt van voor te Hellen verlenen, en tevens zorgen,
dat zulke voorfiellingen noch te ligt verworpen , noch te
dikwij s en zonder gewigtige redenen ingeleverd konden
worden.
„ Ik zou liet in zekere gevallen als zeer nuttig befchou,wen, dat de regerende Raad, voor dat hij zig in eenen
bedenklijken oorlog inliet, of eene nieuwe belasting op=
lei, de gevoelens van zijne medeburgers, ja zelfs van zijne onderdanen, innam; niet, dat zij hem tot een rigtfnoer moesten dienen, maar, om dat zulke verreuitziende
ondernemingen door het misnoegen der natie nog verzwaard kunnen worden. Want de oorlog is altijd eene
bron
-
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bron van oneindige rampen, zelfs voor den overwinnaar;
en de meníchen zijn in eene maatfchappy getreden met
oogmerk om gelukkig te zijn.
ik geef flechts eene bloote fchets, doch ik ben overtuigd, dat eene nauwer beperking van de magt der edelen
onnodig wezen, en tot eene algemene volksregering te rug
keren zoude. Ik houde mij ook verzekerd, dat een flaat,
volgens dit ontwerp ingerigt, zo lang zou duren, als
menschlijke dingen duren kunnen, in zo verre hij niet
door de pragt befmet word, eene ziekte, welke een vrije
(l.:aat niet kan wcerllaan.
„ Dewijl onder de regering der edelen de ampten zeer
ligt door gunst, zonder op verdienften te letten, begeven
worden, zou ik, door bijzondere wetten, de onkundigen
en onbekwaamen tragcen uit te fluiten. ik zou Benen ouderdom bepaalen , waardoor ten minften de al te vroege
eerzugt zou gefluit worden. Ik zou niemand tot de hooge
ampten toelaten , ten zij hij de minderen had waargenomen, en dus trapswijze opgeklommen was. Bij het begeven der lage ampten moest een onderzoek vooraf gaan;
voor de krijgsbedieningen in het geen de krijgsoeffeningen
betreft, en voor de iladsampten in de regts- en (laatkunde.
Het lot bij de opgaven, en liet openlijk plegtig onderzoek,
zouden de al te onfchikten te rug houden.
„ Geen befluit moest zijne kragt verkrijgen, ten zij het
zelve , volgens de verfcheidenheid van het voorwerp , door
kundige mannen overwogen, en liet gevoelen van dezelven
daarover aan den Raad medegedeeld ware.
„ Tot de dagelijks voorkomende zaken moest een klein
getal van de oudlte mannen uit den Raad gefchikt worden, en dezelven moesten nooit aan één eenig perfoon,
gelijk aan den burgermeester, overgelaten worden.
„ De klagte van den geringften onderdaan moest nimmer
afgewezen, en altijd zonder zwarigheid voor den Raad
gebrast kunnen worden. De onderdrukkingen der magtigen zouden zeldzamer worden, indien op denzelven altijd
eene onvermijdelijke aanklagte volgde.
„ Ten einde geen magt te lang in dezelfde handen te
laten, zou ik alle hooge ampten, even als te Rome, wis
maken. Onze voorvaders hebben het ook dus be--felbar
grepen; maar hieromtrent moesten de wetten volftrekt ontoegeeflijk zijn, doordien de gelijkheid der edelen, en zelfs
de zekerheid van den haat, daarop gegrond is, dat niemand,
Mm
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mand, door het langduurig bezit der vlagt, zig onontbeer
lijk, of gevreesd kan maken.
„ Maar voor de wetten tegen de pragt zou ik het aller zorgvuldigst waken , wijl de mogelijkheid, dat een volk
deugdzaam kan zijn, op dezelven gegrond is. Nooit
moest eene gewaagde overtreding van dezelven verschoning
vinden, en om cie tien jaaren zou ik deeze wetten door
ervarene mannen, die met hun voorbeeld voorgingen, doen
overzien, vernieuwen, en wel kerker, maar nooit zwakker maken.
„ Eene zaak ontbreekt nog: de burgers , welken zullen
regeren, moeten waardig zijn te regeren: hiertoe dient de
trapswijze verheffing tot de hooge waardigheden, tot dewelke niemand he=ioord voorgelteld te werden , die de
laagoren niet bekleed heeft. Een van de voornaamfte gebreken der onbepaalde regering is de plotslijke bevordering

van eenen gunfleling tot de hoogfte eerampten. De regering is Bene moeilijke kunst, de ondervinding moet dezelve leren. Het waarnemen van hooge anipten zou voor
den vertlandig[ien, die geen ondervinding van zaken had,
onmogelyk zijn; duizend kundigheden zijn onontbeerlijk,
welken men eerst door de behandeling der zaken kan leren.
„ Nlaar ik houde dit middel zelfs voor onvoldoende.
Eene regeling der edelen vereischt meer, dan eenige andere, eerie goede opvoeding der burgers, welken aan liet
bcicier geraken. Rome heeft voor deze opvoeding ge
dienst onder de vaandelen des vaderlands-zorgd,en
tot eerie voorwaarde van alle bevorderingen te Rellen, door
den toegang tot de vergaderingen van tien Raad voor de
edele jeugd gemaklijk te maken , en door den jongen zoonen
van groote mannen gelegenheid te geven, om bij hunne
vaderen , wanneer zij den Cliënten en raadvragers advijzen
gaven, cie wetten te leren kennen. Maar ik ben bij mij
zelven overtuigd, dat men veel meer zou kunnen doen,
om de harten van toekomende regenten te vormen.
„ Volgens mijn ontwerp moest de republiek naare (chat
ten beneden , om een zeker getal bekwaame en deugdzaame menfchen te bezoldigen; deze in verfcheiden niet al te
talrijke kweeklchoolen verdelen; de jonge burgers, die tot
de regering geknikt waren, in deze fcboolen tot deugd.,
tot arbeidzaamheid , tot liefde voor het vaderland , for
kennis der wetten, der gefchiedenis, des krijgswezens,
tot alle wetenfchappen, welker kundigheid voor een regent
nuttig is, doen opleiden. Openbaare beproevingen, prijs
ut-
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uitdelingen en voorregten zouden den ijver der jeugd ontr
vonken , en alle traagheid verbannen. De eerhe fchreden
tot de regering zouden gepaste bezigheden zyn onder het
opzigt van bejaarde mannen, welken , als zy door de jeugd,
die in de kweekfchoolen onderwezen e n geoefend was, ge
oenige jaaren tot den dienst van den flaat verrigt-duren
wierden, hen in de dadelijke (laatszaaken zouden bekwaam
maaken , waartoe algemeens onderrigtingen niet toereikende
zyn. Door verfcheiden openbaare beproevingen zouden
de nu .neer gevorderde jongelingen tot eene dadelijke,
door hunzelven aanvaarde, belliering der wetten, of van
andere takken der regeering geraken; en dezelven eerst,
als zy uit deze tweede fchool gaan, bekwaam worden,
om in den grooten Raad des Vaderlands te verfchijnen.
„ Ik vrees verder bij mijne Ilaatsgefteldheid des te minder eene onderdrukking des volks, wijl het zelve, in eiken
wijslijk ingerigten Iaat, gelijk te Rome, de wapenen
draagt , en zig in dezelven oeffent. Eene gewapende
menigte zal zig hier ligt door de weinigen tegen de wetten laten mishandelen ; en de kennis van de onfeilbaare
gevolgen van liet misbruik hunner magt zal bij de edelen
de grondbegiuzelen der billijkheid en der geregtigheid onderfchragcn; dewijl dezelven voor hen niet alleen loflijk,
maar ook tot hunne inftand houding noodzaaklijk worden."

De ilriflocraat en de Buur err, d^)or GERRIT PAAPG. Te Rotterdam, uy J. Krap, A. Z. 1785. In gr. octavo, ót
hladz.
't welk grootendeels in een bloemryken,
D itdochftukje,
hier en daar wat opgezwollen, flyl gefchreven is,
is in drie Brieven afgedeeld. In de twee eerfte brieven fchildert ons de Heer PAAPS den Ariftocraat, doch met zulke
haatelyke e n afzichtige trekken, dat wy vertrouwen, gelyk
by zelve ook fchynt te kennen geeven , dat het enfemble
of geheel van dit lchildery flegts een ideaal is , waarvan
de byzondere details alleen hier en daar afzonderlyk ver
derden of laatlten brief, die meer be--fpreidzyn.I
redeneerd gefchreven is, handelt de Schryver over het beleid en voorzichtigheid , die 'er vereischt wordt om de regenten hun plichtverfuim onder het oog te brengen en de
ingeflopen gebreken te herflellen, en over de bedaarde
werkfaamheid en gemoedsgetlalte van den weldenkenden
Mm n
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burger in dit geval, en de zwarigheden , die by in zyne
bedoelingen ontmoet. Schoon wy gelooven, dat 'er in dit
geestig ge-fchreven tlukje veel waarheid gevonden wordt,
en dat men nooit jaloers genoeg zyn kan op zyne vrvheden en voorrechten , noch te waaktram tegen de inkruipingen der heerschzucht, onder welke benaamingen zy zich
ook voordoet; zo gelooven wy toch tevens dat men thans
voorzichtiger deed, wanneer men, in plaaize van door haatelyke tafereelen , de verwyderingen, die 'er hier en daar
tusichen burgers en regenten ontslaan zyn, te vergrooten ,
dezelve integendeel trachtte te lieden, en de onderlinge
eensgezindheid op goede gronden te hert{ ellen, op dat 0113
zo lang gefolterd getneenebest, dat het flagtoffer is van
alle die verdeeldheden, en dieswegens buitenslands ver
veracht wordt, eens weder het hooft mogt op--guisden
beuren, en zynen ouden roeni doen herleeven by de nabuurige volken.

Ilyfde vervolg en Plot op Jr. J. n. VAN DER CAPEt.LEN,
Regent, door- r. Aou. VAN DER KEMP. Te Leiden, by
L. Herdingh, i '$ . In gf. Bvo.
et dit vyfde Vervolg of (lot des ftaatkundigen bedryfs
M van
den onverzettelyken, eerlyken en íchraiidcren 7.

D. van der Capellen to den Pol, hebben de vrienden der
veyheid het genoegen eenti volledige verfameling te ontfangen, niet alleen van 's mans welfpreekende en veyheid-adetnende vertoogen , maar ook van alle de flnkken, die eenige betrekking hebben tot de onaangenaame Procedures,
die deezen braaven man wegens zyne vrye taal en menschlievende oogmerken zyn aangedaan, benevens de omi}andigheden van zyne glorievolle hertelling en Re-adini.fe in
de flaatsvergadering van Overysfel, met de daarmede gepaard gaande affchafing der haatelyke Drostendienlien ; alle
gedenklIukken, die voor een waar Republicain van veel
wanbelang zyn, en de gedachtenis van den edelen Capellen zullen vereeuwigen.

Bet
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.Plet vermogen van den Souverein in de bepaaling van de
veye Godsdienstoefening onderzocht, of wysgeerige aan•
merkingen over de kerkelyke hervorming van Z. R. T.
M. _Yofepli de II. Te fImfierdam, by D.'Schuurman,
1785• in groot octavo, 182. bladz.
is ingericht oni de Staatkundige verrichtinJJ itgenWerkje
van het Weenerhof, met betrekking tot den Gods-

dienst, te onderzoeken, en ten dien opzichte aan te tootien, dat alle willekeurige bepaalingen omtrent de Godsdienstoefening, even onbe{laanbaar zyn met de onderlinge
betrekkingen der Schepfelen onder elkanderen , als [lrydig
met de Christelyke leere, en dat geen Vorst het recht
heeft om met den eigendom, het geweeten en de rechten
zyns voks naar goeddunken te handelen, en, onder voor
te bevorderen, het na--wendflvahtgmwezyn
tuurlyke recht met voeten te treeden.
Alhoewel de Schryver wat al te hoog opgeeft van de
nuttigheid van het Monnikenweezen, en wat te veel recht
aan Kerkvergaderingen , Bisfchoppen , enz. fchynt toe te
fchryven , moet men echter zeggen dat by zyn Pluk wel
bepleit heeft, fchoon fommige zaakera wel met wat minder omslag konden voorgefleld zyn. — Aan het einde
van dit Werkje heeft by Extraíften van eenige (lukken betrekkelyk tot de nieuwe hervorming van den Keizer geplaatst, om daaruit te doen zien, dat, wanneer men een
verhevene grondbeginzels van 't natuurlyk recht-malde
verlaat, 'er dan niets bepaalds, niets ftandvastig, niets
gelykvormig in de wetgeeving kan gevonden worden. Alle
wetten, zo men dien naam aan 'de ydele reglementen der
eigendunkelykheid geeven mag, zyn, gelyk by wel .zegt,
niet anders dan een famenweefzel van tegen!trydigheden,
die zich onderling beftryden , die onbeflaanbaar zyn met
het gezellig geluk, en die noodwendig het gezag van den
Vorst, die ze voorftelt , moeten krenken, ontzenuwen ,
en eindelyk ten eenemaal tot niet brengen. Doch het is,
volgens de aanmerking van een vernuftig Schryver, een
der grootte ongelukken van deeze Meesters van het
Menschdom, dat zy altyd willen, dat het volk, welk Jun
onderworpen is, gelukkig zy (of gelukkiger zy, gelyk
zy zeggen) op hunne manier. Als uien flegts behoeft te
willen, om gehoorzaamd te worden, verdwaalt men in

Benen Doolhof van tegenfirydigheden.
Mm s
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Tafereel der d1gemeene Gefchiedenisfen van de Vereenigde
Nederlanden, gevolgd naar het Fran/che van den Heer
A. M. CERISirR. I7IIIJIe Deel, 2de Stuk. Te Utrecht,
by B. Wild. Ia gr. octavo, 264 blad--.
efloot de Vervaardiger van dit Tafereel onzer LaudsgeB fchiedenisfe
het Eerlle Stuk deezes Deels, met de be-

vordering van WILLLEM DEN III, tot Koning van Enge.
land,—het Een-en dertig/le Boek, waar mede het Twee.
de Deel, 't geen wy thans in handen neemen, aanvangt,
fchetst ons den Invloed der Omwentelingen- in Groot-Brittanje op de Vereenigde Gewesten, en den Oorlog, wegens
die Omwentelingen , ont(faan. Het Twee- en der.
tig/le Boek geeft verflag , wegens de Onderhandelingen en
den Vrede van Ryswyk ; als mede van 't geen 'er over de
Spaanfche Opvolging gebeurde ; het beluit, en ook dit
Deel , met een vourdragt van den Staatkundigen toe(tand
der Vcreerrigde Nederlanden, by het overlyden van WIL
LEM DEN 111. ---- Men hebbe die hoofdzaaken flegts
een oogenblik te bedenken , om zich voor den geest te
brengen , hoe, in deeze twee Boeken , flukken van het
hooglte belang voorkomen , en Gebeurtenisfen ontvouwd
worden , die ons het Vaderland, in een geflingerden en
gefchokten Daar, vertegenwoordigen : en onder deezen niet
weinigen , die tot toonbeelden • firekken van gewelddaadige
Overheerfching, en in deeze dagen, met beeving, zullen
herleezen worden. Als het gefchil van Koning WILLEM
met dinflerdain, over het aanftellen van Schepenen, —
over het zitting neemen des Graaven van Portland, in de
Staatsvergadering van Holland, ---- over de belastingen
, — de hoogloopende twist te Goes, door
in Over
eene gezondene Krygsmagt, en het in ballingfchap zenden
der Voorilanderen van de Stads-Voorregten , geëindigd .
die derwaards gaande, het affcheid der Burgeren, hun tot
de Poorten vergezellende, nauwlyks mogten erlangen. Zy,
die riepen: Vaart wel, myn lieve Heeren! werd den mond
met ftokfagen geflopt. Eén der Heeren., nog onkundig
wat lot hem wagtte, vroeg den Majoor, die hem uitleidde , waar men met hein heen wilde; en kreeg van dien
onbefchoften ten antwoord: Men wil u ophangen, en alle
-

-

de Hollandfche Duivels , die zich tegen den Koning duren Jlellen , met u ! .. Vryheid fcheen in de Rnadsvero
'
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vergaderingen voor te zitten , doch volilrekte willekeur
voerde 'er het hoogl}e woord.
Rotterdam, wy kunnen niet nalaaten,dit ergerlyk voorbeeld af te fchryven , leverde een blyk op van deezen
ínooden handel. „ Zekere JACOB VAN NIEVELD, Raad
en Hoofd Officier dier Stad, en één der Burgemeesteren,
waren de bewerkers van eene hemeltergende Ongeregtig
heid. By het plunderen van het Huis des eerstgemel.
den (*) , werden , van onder de puinhoopen van zyn
Huis , papieren aan den dag gebragt , die hem als den
í'noodllen dienaar van geweld en heerschzugt hebben doen
bekend worden. Uit dezelve bleek , dat by van eenige
Vroedfchappen , vóór hunne aanffelling , cene fchrifdyke
11cie hadt gevorderd , waarby zy rechttl reeks tegen den
Eed, dien zy eerlang aan den Wereldregter zouden moeten zweeren, hadden beloofd en zich verbonden, om zich
nimmer naar hun eigen licht en geweeten, ,maar volgens
het goedvinden van deeze Heeren, te zullen gedraagen;
en voorts, geduurende hun leeven lang, de Stadhouder, tyke Regeering, en de Maximes daar uit profduêerende,
zo wel als de Voetiaanfche Maximes in de Kerk, zo
als die toen waren, te zullen voorflaatt en helpen verdeedigen, onder verbeurte van vierduizend Guldens voor
de eer1te overtreeding , (verbindende hier voor eene
Obligatie van gelyke fomme,) en van hunne Vroed, fchapsplaats voor de volgende; f{erkende nog boven dit
alles , deeze Verbintenis , als eene geheel vrywillige en
onafgeperste belofte , met het doen van eenen heiligen
Eed.' En zulk een dae werd den veertienden van
Slachtmaand , MDCLXXXV, en op den veertienden van
Wynmaand , MDCLXXXIX , door twee onderfcheidene
Perfoonen getekend: en het waren diergelyke Lieden , die
men, blykens eenen Brief van den vyftienden der Slacht maand MDCLXXXIX , ter Electie voordroeg, , als vaste
perfoonen, en Lieden buiten allen nabedenken , die men
behoorde te prefereeren voor anderen, daar men in alle
omftandigheden zo refolut niet van konde fpreeken (t):
Dan,
(*) Zie, wegens deeze Plundering, WAGENAAR Paderi. Eist,
XVIde D. bl. 121.
(t) Men zie het een en ander in den Crimineelen Eisch vara
den Procureur Generaal van Holland en Westvriesland, tegen yacolb Zuilen van Nieveld, te A.mll. by Willend de Koer uitgegee.

ven, 1691.
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Dan, wy kunnen op byzonderheden niet ftil ftaan , die
beter in derzelver verband befchouwd , en in het Werk
zelve naageleezen worden. Een en andere Chara&erfchets
der Stadhouderen hebben wy reeds overgenomen , en zul
uit dit Stuk, die van WILLEM DEN Ill plaatzen.-len,
„ Men (temt overeen , dat de Natuur hein met
geene uitlteekende lichaamsvermogens of perfoonsbevalligheden befchonken had t. Zyne vroegtydige komst ter wereld, (want zyne Moeder beviel van hem in de acht{Ie
maand haarer Zwangerheid ,) was ongetwyfeld oorzaak van
de zwakheid zyner gefl:eltenisfe. Zyn geiaad had niets
bevalligs, en was veeleer deftig en ontzaglyk. De Engelfche maaien hem af als geheel onaandoenlyk voor zagte
en edelmoedige aandoeningen, en ontbloot van alle deugden, die iemand beminnelyk maaken. Doorgaans was by
fill, ernftig, fomber, zeer zelden en flegts by weinigen
vrolyk. Hy fprak weinig en langzaam , uitgenomen in
Veldlagen, wanneer by zyn gewoon Character fcheen af
te leggen, en eene vuurigheid betoonde, welke zyn Volk
een groot vertrouwen inboezemde. Eene beuzeling kon
hem in grammen woede doen optluiven , en wederfpraak
kon by niet dulden. Eene verregaande bedektheid, agter.
houdenheid en veinzery kleefde hem , van zyne vroege
jeugd af, aan ,en beroofde hem van die gemeenzaame gul.
heid, die de Engel/dien in hunne Koningen, en onze
Landzaateu in hunne Stadhouders, verlangen. Hy ver
meestbekende Taalen van Europa, en íprak ze-ftonde
llen, fchoon geene op eene aangenaame wyze.
„ Men heeft opgemerkt, dat by meer uitftak in door
dringenheid van oordeel, over Perfoonen en Zaaken, dan
in fchranderheid van verbeelding en uitvinding; dat zyne
Staatkundige begaafdheden hier ten Lande meer dan in
,Engeland fchitterden , 't welk een zyner Gunflelingen
al vroeg hadr doen vraagen: Of liet niet beter wanre, dat
wen Eer bewaard en Kosten ge/paard hadt • Misfchien ontRondt dit verfdril uit liet onderfcheid tusfchen dc twee
Regeeringsvormen , en dat by in Engeland eenen voortvaarenden FAGEL miste. In Holland was by alleen gewoon te zeggen, hoe by het verllondt , wanneer anderen
het uitvoerden; doch in Engeland ging het geheel anders
toe. De Heer NICOLAAS WITZEN heeft aangetekend, „dat
„ men zich in Holland wel gewagt zou hebben van hem
„ het geen voor te houden, dat men hem in Engeland
„ voorhieldt , en dat veele Leden van den Staat, zonder
„ den
,
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„ den adem des Konings, onzen Stadhouder, niets durf„ den aanvangen." D Engclfchen , zelfs de zodanigen,
die hem ten Throon geheeven hadden , dwarsboomden
hem by verfcheide gelegenheden zo zeer, dat hy de Engelfche Regeeringe bykans wars wierd. Veele íchamperheden moest hy van anderen verduuren, die wilden, dat
hy zich met het Regentfchap moest vergenoegd, en niet
na de Kroon geftaan hebben. Dit ging zo verre, dat men,
een geruimen tyd , in de Kerken over den Thecrns, in 't
gezigt van Lllhitehcsll, niet wilde bidden dan voor WIL
en MARIA , onze Gouverneurs. Men fchroomde op-LEM
openbaare plaatzen niet te zeggen: „ dat men hier een
„ Koning onthalsd hadt , een anderen verjaagd , en dat
„ men met den derden ook wel weg zou weeten. Zyne
kennis van den wispeituurigen aart der EngnI c hen deedt
hem by wrrzEly uitroepen : ,Mgt de Raadpenjiouaris [FA-

GEL] eens opzien ! wat zou hy zeggen van de wispeltuurigheid der Dngelfchen 2 Dikwyls heb ik het hem voor fpeld; doch by kon het niet gelooven.

„ Heerschzugt was de bovendryvende drift in deezen

Vorst. Schoon hy, in Veldslagen, eene vuurigheid van
aart, eene tegenwoordigheid van geest, en eene veragting
der gevaaren betoonde , en daar in voor de treflyk(le
11rygshelden niet behoefde te wyken, was hy bykans altoos ongelukkig. Van de veelvuldige Veldflagen , door
hem geleverd, en de Belegeringen ,door hem ondernomen,
won hy alleen in Ierland deu flag van Boyne en Namen,
en was de eenige Stad van betekenis, door hem ingenomen.
„ De jaargelden aan een der Moorderen van DE WITTEN in Holland, en aan den íchandelyken o TES in Engeland gefchonken , laaten onuitwischbaare vlekken na in
zyn character, eu baaren verdenking, dat hy deel gehad
hebbe in de fchandelyke Zamenzweeringen dier Snooden.
„ Yverig betoonde by zich in liet handhaaven van den
openbaaren en huislyken Godsdienst. De volftrektheid
der Godlyke hefluiten hieldt hy zo zeer vast, dat hy,
behalven deezen , geen grond zag voor het Geloof in eene
Godlyke Voorzienigheid. In Engeland fchikte hy zich
naar de meeste gebruiken der Engel/die 1cerke , íchoon
by hier andere Kerkzeden gevolg, hadt en bleef volgen.
Ily was geen blinde hoogagter der Kerklyken , en verklaar
zich rondborftig voor liet verdraagen van allerlei Ge--de
zindheden in den Burgerftaat , en een vyand der vervol-

gingen.
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„ Hoe vreemd is het in liet Character van WILLEM
DEN III, dat hy, uit den aart niet vatbaar voor tedere
aandoeningen en afkeerig van Vleyers, altoos Gunftelingen
hadt , die by met gunfcen, rykdommen en waardigheden
opnoopte. Men heeft nooit kunnen begrypen hoe BURNET, een mispryzer van alle Vorften, om geene dan lof
aan zyn geliefden Vorst te geeven, uit de pen-tuinge
heeft laaten vallen : „ dat Koning WILLEM DE III vry
„ was van alle Ondeugd, ééne Poort alleenlyk uitgenomen, welke by egter zorgvuldig wist bedekt te hou„ den." Dit niet vermeldende, heeft zommigen het ergst
doen gisfen. WILLIAM WHISTON heeft, in zyne Gedenk
aangetekend , dat, ten tyde van het overlyden-fchriten,
der Koninginne &IARIA , ten Hove zekere Lady VILLERS
verkeerde , welke de Koning ongewoone blyken zyner
gunfte betoonde, en dat by van ongeoorlofde gemeenfchap
met deeze Mevrouwe verdagt wierd gehouden. Hy voegt
'er nevens, dat de Aartsbisfchop van Kantelber,, naa het
overlyden der Koninginne, den Koning onderhicldt over
het ongelyk, 't welk hy eene uitmuntende Egtgenoote,
door deeze Gemeenfchap , hadt aangedaan. 't Is mogelyk
dat BURNET hier op doelde.
„ WILLEM DE III moet, niettegenflaande zyne gebreken , in den rang der grootfle Vorften , die ooit den fchepter zwaaiden , geplaatst worden. Het te boven komen
der hinderpaalen tegen zyne verheffing tot Stadhouder;
het verkrygen van een vol.ftrekter gezag in de Fercenigde
Gewesten, dan iemand zyner Voorzaaten gevoerd hadt; de
wyze , op welke by in Groot Britta;áje den Throon heklom , en zich daar op wist te vestigen, ondanks den
wederzin des wispeltuurigi}en Volks, en het tegenwryten
des magtigften. Monarchs van Europa ; de doorzigtige
Staatkunde , met welke by de raadslagen van zo veele
vreemde Hoven wist te be[fnuren, en de maat te (laan op
welke geheel Europa zich bewoog; zyne bekwaamheid in
den Oorlog ; zyne redmiddelen , om de tegenfpoeden
welke hem troffen , te hertellen; zyne werkzaamheid in
het Kabinet en in het Veld ; en, eindelyk, de roem van
paal en perk gezet te hebben aan de anders onbegrensde
Staatzugt van LODEWYK DEN XIV. Dit alles onderfebeidt WILLEM DEN II1 onder de Vorflen, en doet zyn
Naam leeven by de laatere Naakomelingfchap.
„Het Gemeenehest is aan deezen Stadhouder geen gering
gedeelte verfchuldigd van den roem, welken het ten dien
ty-
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tyde verkreeg , en mogelyk het geluk van het ontkomen
des dwangjuks, 't geen Frankryk en Engeland, zamen.
fpannende tot deszelfs verderf , het meende om den hals
te knellen. Engeland heeft aan deezen.Vorst dank
te weeten het voordeel, dat zyne tegenwoordige Staatsgefeltenis rust op den grondflag der Staatkundige Vryheid,
en het regt der Volken. Men moet, egter, toeílaan, (lat hy het verbaazend groot gezag, in de hereenig.
de Gewesten verkreegen , zeer veel verfchuldigd was aan
een zamenloop van omftandigheden. Volksopfchuddingen

en oproeren bezorgden hens de Stadhouderlyke Waardig.

heid. De vrees voor regeeringloosheid en verdeeldheden,
toen heerfchende, maakten, dat men hem een buitengewoon gezag opdroeg. Hy werd gemagtigd om het grootfile
gedeelte der Wethouderfchappen en der Amptenaaren te
veranderen. Hier door viel het hem gemaklyk zyne Gunftelingen te bevorderen en te verheffen: ook hingen gevolg
alle raadflagen van hem af. 't Is waar, dat de begee--lyk
vingen der Ampten in Gelderland, Utrecht en Overysfel,
naa dat de Fran/chen die Gewesten ontruimden, hem, voor
eene enkele reis, en zonder dat zulks in gevolg zou kunnen
getrokken worden, werden opgedragen; doch zich bedienende van de onrustigheden dier dagen, van de overhand
zyner Partye, en bovenal van het aantal zyner Afhangelingen in de Regeeringe, verkreeg by in de drie opgemelde
Gewesten een gezag, weinig van volilrekte Oppermogendbeid verfchillende. - Twee keeren mislukten hein
zyn^ doel, het wedertlreeven van den Vrede te Nieuivmegen ,
in t Jaar MDCLXXVIII, en het aanwerven der zestien
duizend Man, in den Jaare MDCLXXXIII. Doch deeze
twee tegenkantingen beletten hem niet, dat zyn gezag zich
vergrootte en langs hoe meer vestigde. Zyne verhef
Engelfchen Throon, wel herre van daar aan-fingopde
een krak toe te brengen , [levigde het zelve ; de hoogklinkende naam van Koning lag, om zo te fpreeken, den Gemeenebestgezinden het zwygen op; en,indien hy de Waar
Koning en Stadhouder op eenen Opvolger-dighenva
hadt kunnen doen overgaan , zouden allengskens de Overwinnaars van PHILIPS dien tytel hebben kunnen verdraagen,
met welken het voor Gemeenebesten altoos gevaarlyk is
zich gemeen te maaken. De Stad Amferdan wortelde het
langst tegen de overheerfehing van WILLEM DEN I1I. Eindelyk hadt het gezag, door hem in het Gemeenebest ver
zo diepe wortels gefchooten, dat alle Regenten-worven,

op
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op 's Lands kosten zich, by zyn overlyden, in den rouw
kleedden. Dan, fchoou de tyding van 's Stadhouders afflerven groote ontíleltenis baarde , was , volgens
zommiger opmerking, de droefheid zo groot niet noch zo
algemeen, als toen de maare van den dood der Koninginne
MARIA in deeze Gewesten kwam. De openbaare rouwbetooningen, en het luiden der doodklokken, zes weeken
lang, driemaal daags, telkens anderhalf uur lang, verwekten eenigen tot onvoegelyk fpotten met die treurigheid.
Eiier over geraakten zommigen te Rotterdam in hegtenis,
en het Gemeen te 1lmJlerdam nam het zo euvel, dat liet
den Spotters aanviel en van 't leeven beroofde. Men kon
het hoonen van de naagedagtenisfe eens Vorf'cen, die ver
werd , by de Landen zo veel verdiend te heb--onderthl
ben, niet ongetiraft verdraagen."
Gedenkfchriften van den Marquis DE POMBAL, Staatsfecretaris en
eerfie Minister van den Koning van Portugal, Yofeplt I. Derde Deel. Te Amfierdam, by D. Schuurman, 1785. Belialven den Inhoud der Boeken, 318 bladz. in gr. o2avo.

De berugte Marquis de Pombal wordt ons in dit derde Deel
der Gedenkfchriften, (die, wegens de daarbygevoegde bewysflukken, ten minften het uiterlyk voorkomen van geloofwaardigheid hebben, en over het geheel wel gefchreven zvn)
afgefchilderd als een man van veele bekwaamheden; doch die,
door Bene onverzadelyke zugt naar rykdommen en eene onverzoenlyke wraakgierigheid, zelfs jegens dezulken, die hy
llegts waande zyne vyanden te zyn, zodanig bezield was, dat
de vrees en benaauwdheid de gemoederen der Inwooners van
Lisbon geheel en al had ingenoomen, zo dat zy, in geduurige
argwaan leevende, onder elkanderen voor de minfte gemeenzaamheid bedugt waren, en de menfchelykheid, de toegene.
genheid en alle gezellige aandoeningen, byna in alle harten waren uitgebluscht. Hebben wij , in ons berigt van de twee eerfte Doelen deezer Gedenklchriften (`), een doorfaand bewys zyner wraaigierigheid bygebragt in een door hem verdichten
toeleg op des Konings leven, waarby hy, zich wreekende
over zyne vyanden , het bloed van veele aanzienlyke perfoonen
des ryks onlchuldig heeft doen flroomen; thands zullen wy
zien, dat hy, fchoon neer verlicht dan het gros zyner landgenooten , egter, de raderen van bygeloof en dweepery zelfs
in beweeging bragt, om zyn wraakzuchtig hart te kunnen vol.
doen. Het Auto.da-fe van den giffen September 1761 , den
bepaalden dag voor de rechtspleeging en het bekkiaglyk uit
ein
*) Zie did, Vat?. Lette oef: Vide D. bI. 47.}.
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einde van den vermaarden Pater Malagrida, f}rekt hier van
ten voorbeeld, en is tevens een van de berugtlle, waarvan de
gefchiedénis ons eenige eedachtenis heeft nagelaaten. De hoog
welke deeze ongelukkige grysaart genoot, en zyn-achting,
toeland inzonderheid, verwekten toen, uit hoofde van ver
-fcheidnomtagvzynfir,deotuwsgierigheid, en zulks kan heden nog niet nalaaten de aandacht
van den Leezer op te wekken.
„ Men had byzondere logies rondom de plaats van Roccio
gemaakt; verfcheidene detachementen van Cavalery en Infantery waren, benedenwaards, in orde van betailje gefchaard,
en flrekten zich uit tot aan de poort der Dominikanen.
Het
Ieder Soldaat had zes kogels om te fchieten.
Schavot, op 't welk men voor de misdadigen het vonnis van
hunne veroordeeling uitfprak, was gemaakt by wyze van een
Amphitheater, en rykelyk versierd.
De Adel, de leden
van verfcheidene gerechtshoven, en die van het ministerie waren genodigd tot dit vreemd en akelig fchouwfpel , en zy begaven zich derwaards in menigte.
Het was het oogmerk
van den Marquis om aan deeze nieuwe handeling van zyn wraak
alle openbaarheid en al het gerucht, welk immer mogelyk was,
mede te deelen. -- Malagrida, oud 73 jaargin, niet de
dopdverw op zyn aangezicht, en zich naauwelyks ftaande kunrende houden, kwam te voorfchyn met de handen geboeid,
tusfchen twee Benediélyner Monniken en twee Heeren, volgens het gebruik gefchikt, om hem als gevaders in deeze treurige plegtigheid te dienen. -- Deeze ongelukkige oude
man ging aan het hoofd van 52 veroordeelden, onder welke
men twee andere geordende broeders rekende, een Franciscaner en een Dominikaner Monnik ; maar by was de eenigfte
die geboeid was, en de eenigfle, die, op dien noodlottigen
dag
, eenen fchandelyken en wreeden dood moest ondergaan.
— De plaats was van alle kanten met eerre ontelbare
menigte volks vervuld; derwaards gelokt door hunne greetige
en onuitfpreekelyke nieuwsgierigheid voor dit toert van fchouwfpel; eene nieuwsgierigheid, welke den naam vergrootte van
eenen man, federt langen tyd in Portugal vermaard door zyne
voorbeeldige zeden, zyn onberispelyk leven, hoogen ouderdom
en de vruchten van zyne Apostolifche Werken; van een man,
die inzonderheid geacht werd van 't volk, van de grooten en
van de Koningen zelve; van een man, die als een orakel geraadpleegd wierd door Mariana van Oostenryk, die onfterflyke
Koningin , wier gedachtenis eeuwig in het hart der Portugeezen
zal leeven; — van een man, inzonderheid vereerd met veel
hoogachting, door Koning Johannes V, die geestelyke oefeningen onder zyne befiering wilde houden, en wegens deeze
daad van godsvruchtigheid, inzonderheid gepreezen werd door
Benediétus XIV, in eene redevoering, welke deeze Opperpriester
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ter in eene volle kerkvergadering uitfprak, na den dood van
dien Vorst.
„ Zodanig werd die Geestelyke veroordeeld, in 't aanzien van
cie geheele waercld, als een godlooze, als een afvallige, en
als de fchuldigRe aan ichynheiligheid. Na het leezen van de
fententie, welke geen bepaalde misdaad vastheide, ging de
Aartsbisfchop van Sparta, Vicarisgeneraal van den Kardinaal Patriarch, voort, tot zyne onteering. Vervolgens werd
Malagrida gebragt voor het gerechtshof van de Supplieken , welke hein veroordeelden om levendig verbrand te worden; maar
de BenediEtyners, welke hem de behulpfaame hand booden ,
verkregen dat hy te vooren zou gewurgd worden. Dit
vonnis werd ogenbliklyk ter uitvoer gebragt, waarna de troepen
op hunne plaats werden geleld , om alle toegangen te fluiten ;
en deeze maakten een kring uit van i6o man. De eerf'e
Inquifrteur, Nuno Alvares Pereira de Mello gaf dien dag, in
het convent der Dominicanen, tot blydfchap van de overwinning , door de Inquifitie op de vyanden van het geloof behaald ,
een overheerlyk Festein, waarby de Adel en verfcheide leden
van het gerechtshof der Inquifitie tegenwoordig waren. Dusdanig was het, dat Gabriël Malagrida, een Italiaanfche Jefuit,
geboren 1699 te Minaio, eerre kleine Stad van het bisdom Come in het Hertogdom van 1lilane, zyn levensloop , op eene
elendige wyze, eindigde. Het vonnis van het gerechtshof L'Inconfidence, van den 12 ,January, i759, had hem fchuldig aan
gekwetlle Majcfteit verklaard, en als een van de voornaamfie
Opperhoofden van den afgryslyken aanlag, op den 3den September 1758 begaan, aangemerkt. Ondertusfehen
wordt in het vonnis , welk voor zyne executie vooraf ging, en
welk aan het einde van het Proces komt, geen enkeld woord
gefprooken van deeze misdaad, die even zo groot en even zo
ftráfbaar is als alle de geenen, van welken uien hem befchuldigt. Dit ftilzwygen was voor de Ichranderlle Staatkundigen, en voor de bedrevenf'e in de Wetenfchap der gerechtshoven, en cie beflepenheden der kabinetten, een onoplosbaar
raadfel. — Zy waren genoodzaakt hunne onkunde te bekennen, en af te zien van een problema op te losten, dat boven
hun verfFand en vermogens ging. Hoe kan men in de
daad begrypen, dat een monfter, overtuigd van dc ergerlykfte
misdaaden, de aanvoerder, de raadgeever, de eerie beweeg
eerre famenzweering tegen het leven van zyn-orzakvn
fouverain, gestraft zy voor onderwerpen, oneigen aan deeze
afgryzelyke belehuldiging; dat het vonnis, welke hy by de
firaf voegt, niets tot een grondflag en tot een beweegreden
heeft dan eenige dwalingen zonder gevolg, Benige vooritellingen belachlyker dan gevaarlyk, waarby een verftandig man
veel minder opzetlyke en bedagte godloosheden zal vinden,
dan de mymeringen van een oud man, die buiten zyne zinnen
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nen is; dat dit vonnis, in een wysgeerige en verlichte eeuw,
gegeeven zy door een ongewoon en geweldadig gerechtshof,
waarvan alle verlichte Gouvernementen wyslyk de haatelyke
gerechtspleegingen afgefchaft, of ten minoen binnen zulke enge paalen beuooten hebben, dat men niet meer voor dergelyke
buitenfporigheden te vreezen hebbe ?"
Het vonnis of de fententie zelve van het gerechtshof der
Inquifitie tegen Pater Malagrida, dat wy hier in dit Deel onder de bewys(lukken vinden aangevoerd, is een gedenkhuk
van zotheid en wreedheid, welk men in de eeuwen van onkunde zelfs niet zou hebben kunnen leezen , zonder eene
regtmatige verachting en eene waare verontwaardiging.
Men zal daar zien dat geene, waarvan de Historiën der onbefehaafdRe en wreedfte Natiën misfchien geen voorbeeld opleveren; een ongelukkig oud man, wiens harzenge(lel men in wanorde gebragt had door geweldige gellrengheden en kwaade behandelingen, en wiens mymeringen men vervolgens voor een
Hy tragt zyne dwalingen met de beginmisdaad uitkryt.
zelen en grondregelen van het geloof overeen te brengen, en
men veroordeelt hem als een voldagen Ketter; hy herroept ze,
en men verklaart hem als een hardnekkig Ketter. ----- Het
was in eene naauwe gevangenis dat hy zyne zotte inbeeldingen
voortbragt en uitventte, en men behandelt hem als een verleider des volks, als een oproerige, die zonder ophouden bezig
was om nieuwe bekeerlingen te maaken. --- Hy liemt
eindelyk toe, dat zyne openbaringen , hoe zeker zy hem ook toefcheenen, niet meer dan ydele harsfenfchimmen konden zyn;
,jaar om dat men wil, dat hy ze kwaadaartig verzonnen heeft,
iniettegeuftaande die toef}emming, niettegenflaande zyne betuigingen, zo veroordeelt men hem, zo 1}raft men hem, als
een onboetvaardigen zondaar.
Zie daar, met twee woorden, het geen uit de bewyzen of
veel eer uit de tegenftrydigheden voortvloeit, in deeze berugte fententie byeengezameld; tegenftrydigheden , welke aan de
vyanden zelve van Malagrida niet ontfnapt zyn, en hen bewogen hebben, om hunne vermogens by die van den Marquis
de Pombal te voegen, om alle uitgegeven Kopyen, welke zich
daarvan verfpreid hadden, te rug te haalen; welke laatfto ook
het verkoopen van dezelve ge(lrengelyk aan alle drukkers liet
verbieden, en alles in 't werk Relde om dit gedrogtelyk voort
vergetelheid te begraven: -brengzli uwdren
Dan, daar 'er niemand zo liegt is of hy heeft altyd nog eenige goede zyden, zo was het ook met deezen Minister gele
herbouwen van het verwoeste Lisbon-gen;wat,bhlv
tot een der fchoon[ie Steden van Europa, waardoor by het
recht tot de erkentelykheid zyner Natie verkregen heeft, en
zichzelf een gedenkteeken heeft opperecht, dat zynen naam
onflerfelyk maakte, heeft de Schryver deezer Gedenkfchrifren
ook
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nog eenige loflyke daaden van hem aangeteekend , die

waarlyk nuttig zyn voor het geluk van het menschdom, en de
verontwaardiging, die ivv voor deezen, mogelyk wat al te
hatelyk afgefchilderden, Minister, hadden opgevat, cenigermate verzacht.
„ De eerfte gebeurtenis van dit Poort, is de heerlyke oprichting van het Koninglyk Collegie der Edelen ; een ontwerp
waarmede Carvallo (*) niet nagelaaten hadde zich beffendig
bezig te houden zedert het verdryven der Jefuiten, om hetzelve voltallig te maaken; ten rninflen ten opzichte van den jon•
gen adel, zynde dit de ledige plaats, welke deeze werkfaame
Societeit had nagelaaten in cie publieke opvoeding. By liet de
gebouwen op eene gevoegelyke wyze tot zyn oogmerk bereiden , en het nieuw Collegie werd met veel pracht en plegtigbeid geopend op den 19 Maart, 1766. Deeze nuttige
ftichting wierd getïeld onder de onmiddelyke afhangkelykheid
van den Souverain, welke haar de uitmuntendl^e befcherming
beloofde. Het plan van opvoeding, 't welk men zich
voorgefleld had te volgen, wierd van alle kundige lieden omhelst en goedgekeurd. -- De edele kweekelingen oefen
zich, onder uitgekoozen meesters, in de Taalel, in de-den
Weetenfchappen en in de fraaije Kunflen; maar de keuze van
deeze meesters werd voor de geleerden van Portugal eene
harde vernedering. Want van zo veele onderwyzers werd 'er
flegts een uit den Echoot der Natie genomen ; alle andere waren Italiaanen, uitgezonderd twee lerlanders, van welke de
eerí}e belast wierd ons de Engellhe en Franfche Taalera te leeren."
„ Ter zelver tyd hield by zich bezig niet eene andere zorg,
niet minder nuttig voor den Staat, en niet minder waardig
voor alle onze lofredenen, namelyk : niet die van te voorzien
in de opvoeding der burgerkinderen, van de laagfte klasfe van
het volk. Dit onderwerp, in 't algemeen al te zeer veronachtzaamd, verdiende des te meer alle oplettendheid van een waak_
zaan Minister, nadien arme ouders, dikwils beroofd van de
middelen , om hunne kinderen liet nodig brood tot hun be[laan
te bezorgen, des te minder hulpmiddelen hebben, om ze een
goede opvoeding te

geeven. In zulk een groote Stad

als Lisbon, en na zo veele jaaren van onheil en ellende, was
het getal van deeze ongelukkige kinderen zodanig aangegroeid,
dat dit deerlyk fchouwfpel een algemeen medelyden verwekte.
De Minister nam een beluit, om zo veele in het Arfenaal te
plaatzen , als dit gebouw konde bevatten, alwaar zy acht
jaaren lang, op kosten van den Staat, moesten onderhouden
worden, en zodanige handwerken loeren, waardoor zy in
(iaat gefield wierden, om zichzelven te kunnen voeden."
„ Maar
(*) Dit was de gcl1achtnaam van doezen Minister, onder welken by in
deeze Gedenk('chriften gemeenlyk voorkomt.
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„ Maar van al het geene, welk Carvalho naderhand gedaan
heeft, tot welzyn van de Burgers en Inwooners, was 'er niets
dat meerdere en grootere toejuiching verwekte , en tiet freer
vreugde en erkentelykheid ontvangen werd, als het Edik,
welk aan de Scheepvaart der Natie eene vryheid. vergunde,
van welke zy nooit had behooren beroofd te worden.
Een ieder kreeg eindelyk de veyheid, om, ten allen tyde, zyne Scheepen en zyne Koopmanfchappen te zenden, het zy
naar de Havens van America , het zy naar die van de . Portugeefche heerfchappy in Europa, alwaar de Koophandel niet
verboden was door een uitfluitend privilegie.
Dank zy
die wyze toegeevendheid ! De Kooplieden begonnen toen we
der adem te fcheppen; zy hoopten den dag weder te beleeven, op welken zy geheel verlost zouden zyn van de doodlyke ketenen, welke zo langen tyd den Koophandel en de inDeeze
dustrie der Natie gebonden gehouden hadden."
aangenaame. hoop wierd ook niet bedrogen , en men zag wel
uitwerkingen van deeze gelukkige omkeering.
-hastde
Reine langs den Neder -Rhyn , over het Loo, Elfen , Etnmerik ,
Wezel , Duisburg, Keizerswaart, Dusfeldorp, Keulen ton
Bon , en voorts over Krevelt , Gelder, Kevelaar, Kieef, NNymegen , Arnhem , Roofendaal en Dieren te rug. Ia Oogst
1784, door een ge2elfehap uit een der Neder -mandesjr
Steden gedaan. In 24 Brieven aan eersen I"rieud me--landfche
degédeeld, en met Gefchied- en Oudheidkundige f4annterkiiigera
doorvloten. Te \Campcn, by J. A. de Clialmot, 1785. In gr.
oi%avo, 218 bladti.
der Leden van het in den tytel gemelde gezelfchap
E en
geeft in deeze Brieven , aan zynen Vriend , een verhaal van

hun Speelreisje, door de opgenoemde plaatzen, met melding

van het merkwaardigfle door hen bezigtigd , dat hem ook nu
on dan op het gefchied- en oudheidkundige van dezelven doet
í1i8}aan. Het verhaal is in zyne Poort wel ingerigt, als een
gemeenzaam verflag, dat men aan zyn Vriend geeft; en de
daarin medegedeelde byzonderheden van deeze en geene plaatzen zyn, zo veel ons bekend .is, naar waarheid ; uit welken
hoofde men hetzelve niet genoegen kan doorbladeren, en 'er
een nuttig gebruik van maaken, wanneer men, gelyk nog al
veele Hollanders. doen , een foortgelyk Ij>eelreisje aangaat.
-- Zy, die dit willen doen, en ondertusfchen de zuinigheid in agt veemen , ontvangen reeds in den eerhen Brief eene waarfchouwing deswegens, cm zig met geen by zig hou'
dend tydtuig te belasten, maar liever van de gewoone Postwagens of extra Post gebruik te maaken. En deeze les is in
dit opzigt niet af te keuren ; maar hier komt egter tegen op,
VII. DEEL. ALG. LETT. NO. I2.
Nn
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dat men, in 't eerie geval, meer gemak en vermaak heeft.
Die de zuinigheid altyd wil behartigen moet zulke ('peelreisjes
liever niet onderneemen; de oude Hollandfche regel is, onzes
oordeels, niet te wraaken: „ Men moet t'huis zuinig zyn,
„ misar als men, buiten noodzaak, reist, moet men het ge„ mak en vermaak zoeken, en 'er zyne beurs voor dien tyd
„ ordentlyk aan opofferen; dat men dan t'huis, zo 't noodig
,. zy, verder wet weder te gernoet kan komen."
Des Brieffchryvers les by den aanvang gegeeven leidde ons
tot deeze opmerking; doch wy zullen dezelve niet verder uit
liever den Leezer terftond een ftaal van des Reizigers-breidn;
fchryfwyze mededeelen, en uit deeze Brieven overneemen, het
geen by ons, na de Stad Kleef befchreeven te hebben, meldt,
wegens de heerlyke gezigten, die daaromfreeks het oog van alle
Reizigers verrukken.
Een kwartier uurs buiten Kleef ligt, zegt by, de beroemde
Keurvorstlyke Diergaarde, waarin men eene meenigte van aan
Wandelingen aantreft. De omtrek van deeze Wild.-genam
baan bevat genoegzaam evenveel Weiland als Boschaadje. Van
rondsomme is dezelve met palisfaaten zeer digt omheind, en
aai) de Woudzyde nog daar en boven met genen zwaaren Beu.
ken Haage afgeflooten. Vier Poorten verftrekken daar aan tot
ingangen; en het Raat aan niemand vry om met losloopende
Honden daar binnen te komen, men moet die met een touw,
aan de halsband vastgemaakt, leiden, ten welken einde tot
waarfchouwing , boven ieder Poort in het Hoogduitsch !laat lelchreeven : de Honden hebben hier geen kwartier.
„ Wy zagen in deeze Diergaarde een groot aantal Harten en
Rhéen, die 'er nog veelvuldiger zyn geweest, dewy, zo men
ons berichtte, in het begin des jaars 1784, door de zwaare
overftrooming, meer dan honderd daar van in het water zyn gefinoord. Deeze Dieren graazen des zomers in de Weiden en
Bosfchen, en wanneer het Aardryk met fneeuw bedekt, geen
voedzel meer voor hun oplevert, worden zy met hoog gevoed,
ten welken einde in 't Bosch verfcheidene Stallingen met Kribben zyn vervaardigd.
„ Het Amphitheater tegens een Berg aan liggende, voldeed
my niet, fchoon men het my als een voortreffelyk ftuk der
Bouwkunde had aangepreezen. Niets van dat grootfche wordt
'er na myne gedachten in gevonden, het welk op het eerie gezicht treft, of van dat fchoone, 't welk een ieder , die maar eenige (maak heeft, aandoet: verre zelvs hier van, vertoont het
zich op zekeren afftand popachtig, en wordt daar by fober onderhouden, zo wel als de Fonteinen en de Naald of Zuil,
waar op een groot yzeren Beeld is geplaatst, het welk men my
verzekerde het afbeeldzel van den zo ongelukkig verdronkenen
Veldheer MARTEN SCHENK te zyn (*). Het Bronhuisje ik ook
niet
) Dit ongeluk trof hein in Oogstmaand des jatrs r589, ter gelegenheid
van
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niet veel, en de Brongasten zeide men ons doorgaans in een
gering getal te zyn, niet tegenftaande de bekende kundigheid
van den Bron- Medicus Proiesfor SCHU1TE. en de goede werkingen die veelen aan deeze mircraale Wateren toe?chryven,
byzonder in ziektens die uit ichorbuit, jigt, gal, verftopping
der ingewanden, en verzwakking der zenuwen, voortvloeijen.
Niet dat al, is hier eene gefiadige afwislèling van Vreemdelingen, door de aangenaamheid der plaatze uitgelokt. Geen wonder dan ook, dat de peinzende Staatsman, diepdenkende Geleerde, en nyvere Koopman, hier geduurende eenige dagen hun
verblyf komen houden , ten einde eene frisCehe lucht ademende, hunne vermoeide herstenen rust te verfchaffen, door zich
met niets anders te bemoeien, dan met het befchouwen van
verrukkende Gezichten, het wandelen en ryden in aangenaanie
Oorden, waar de Natuur als 't ware op elk oogenblik iets
nieuws aan het beCpiegelend oog aanbied, als mede door het
genot van andere onzondige uitfpanningen , die men hier in
meenigte aantreft, om zo te fpreeken, eenen nieuwen voorraad
van lust op te doen,om vervolgens, met Benen verdubbelden
;ever, ieder zyne taak weder op te vatten.
„ De Berg, tegens wiens voctftuk het Amphitheater that., en
doorgaans den naam van Sterrenberg draagt , doch door wooer',
VAN NIDEK (i) de Springberg wordt genoemd, en die de hoog
Gewest is, heeft op deszelfs kruin eenen-flevanhtgc
fraaijen Lindeboom, die rondsomma van Zitbanken is voorzien.
Van deezen Berg heeft men de uitmuntendlte Gezichten die
men zich kan verbeelden. De Stad Kleef, Ichoon op drie l3ergen gelegen, duikt als 't ware in de laagte weg ; meer dan
twaalf bemuurde Steden worden 'er in 't verfchiet, de eene
nader by, de andere verder af, gelegen, gezien, terwyl het oog
zich ten zelfden tyde verlustigt met de Schepen te befchouwen, die langs den kronkelenden Rhyn en Waal heen en weer
vaavan Benen mislukten aanlag op Nvmegen, welke, door den vyand ontdekt
zynde, dien Overfte piet de zynen vlugtende, de rampfpo;d bejegende,
dat het Vaartuig, waar op hy flapte om aan de andere zyde van de Weal
over te fteeken, al te zeer met Volk osserlaaden zonde, om floe=, waar
door hy, die zwaar gewapend was , in 't water Gevallen zynde, terftond
naar den grond zonk. Die van Nymrgen vonden naderhand zyn Lyk,
waar van zy 't hoofd en de vier dealen op en omtrent de S,. Antlionis
Poort ten toon Stelden. De Spean!'chc Gouverneur VMSRAn0N deed cgter
de ffukken kort hier na in Gene Kist betivaaren; die Prins Mnoarrs, twee
iaaren lanter, na 't overgaan der Stad, eerlek beeraaven liet. MALTS+.git
scaenx, die van de Spaai.fche zyde tot de Staetfche was overgegaan, is
van de laagfte Krygsdienften, tot de waardigheid van Veldoverfle (peeklommen; en men getuigt van hein, dat het hem nimmer aan moed, fomtrds aan beleid en voorzigtigheid, wangelde. WAGE`. ''ad. Ii/;. I'll!.
1)^ e1, LL 303.
(t) Kab. aan OuTh. VI. bccl,h?. z, 2.

Nn 2

524

RTtIZE

vaaren; en verders de heerlvkfte Landsdouwen, die met Dorpen, Gehuchten, Beekjes , Bofchjes, Koornlanden, Bergen en
Valeyen bezaaid zynde, ééne natuurlyke Landkaart aan het gezicht aanbieden. Naby deezen Berg liggen nog. twee anderen,
van waar men insgelyks fraaie uitzichten heeft, en die de naamen van Botterberg en Koperenknop droegen.
„ De Nasfauwfche Poort uitgaande, ontmoet men aan de linkerhand het fchoone en vermaaklyke Bellevue,. welk Lusthuis
tot een buitenverblyf aan den Heer Baron VAN SPAAN verftrekt;
hier zyn veele vermaakelyke wandelwegen, benevens een Belvidere, dat verrukkelyke gezichten aanbied, — Een weinig
voorwaarts is de ATa.fauwfche 4llée, zynde eene fchoone wandeidreef met Lindeboomen beplant; deeze Laan ten einde
zynde, ziet men aan de regterhand eenen yzeren Pylaar, van
onderen met vier dergelyke zittingen voorzien: men berichtte
ons , dat, op het boven{le gedeelte van dien Pylaar, een fraay
gewerkt Cupido-beeld had geftaan, door de Franfchen moetwillig daar afgefchooten en vernield. -- Niet verre hier van
daan, en na by den weg , haat eerie halfmaanswyze gemetzelde muur, met een hek gefloten, het welk, voor deezen, met
allerhande oude Raineinfche Reenen Beelden, Inferiptien, Urnas,
Graflampen enz. is verfierd ; welke oude gedenkl}ukken met
eerie onbegrypelyke zorgvuldigheid door Graaf MAURITZ VAN
? ASSAUW in eene lange reeks van jaaren zyn verzameld. Vee
daar van had by van Xanten bekomen, en ook eenigen in-len
eenen zekeren kelder op liet Slot te Kleef gevonden; dan tegenswoordig zyn die geheel en al verwaarloosd, en daar wordt
genoegzaam de hand. niet meer aan gehouden (*j. In 't midden van dit Halfrond, is eene verheve Graftombe opgericht,
ten eenemaalen uit aan malkanderen gefchroefde yzeren plaaten
beftaande, met de Stamwapenen van het Nasfauwfch Geflacht
daar in gegboten. Hier heeft het Rif van Graaf MAURITS geduurende zes maanden in gerust, doch is vervolgens naar Sicen gevoerd, en aldaar by zyne Voorouders in den Vorflelyken Grafkelder geplaatst. -- Ter zede van dit Halfrond,
klimt men zagtjes langs eene Dennen Laan tot op de kruin
van den Spitsberg, welke ook van alle kanten verukkende gezichten oplevert.
„ Niet verre van hier, vertoont zich Bene Poort van Amphi_
theater ,of, om my beter uit te drukken, een door de wyze
hand des Scheppers gewrocht Schouwtoneel, het welke zich
voorby den zogenaaniden Vreugdenierg, achter Berg en Dal,
zynde de naam van bet befchreevene Halfronde Metzelwerk,
en dus meer dan een half uur ver uitlirekt. Dit is niet trotIche Eiken, Beuken en Elfen beplant; ook worden hier veelerleye
-

*) Suooen. VAN NIDX K, Ka,. van Oudli. 1/1, Dcel. bi. 27 a
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ieye Poorten van Heesters , en ontelbaare verfcheidenTeden van
Kruidgewas(en gevonden. Van dit groene Schouwtoneel heeft
men een onhepaald gezicht , en ziet uuren ver Gene verruk
mengeling, van Steden, D rpen, Kcornryke Vel--kendfcho
den , feel voortrollende Waterflroomen; en , in 't verfchiat,
Bergen die zo verre zyn afgelegen, dat zy zich flegts als blaanwe dikke wolken vertoonen. Geen wonder dus , dat de
dicihtlievende LANGENDYtt, dit pronkjuweel der Natuur voor oo
van heeft gezongen.
-genhbd,'ralus

Zie gints (een wonder der Natuur,
Voor vreemdeling en Nagebuur)
Die halven Schouwburg voor uw oogen.
De Stad, liet hinkende Kasteel,
Verftert mot menig Lustprieel ,
Boud alle zinnen opgetogen.
De zand, kon ye en vreugden Berg
Voorzien van wild, dat vlug en erg,
In 't groen den lager zoekt te ontduiken,
En voor den fuel/en Haazeavind,
Geen fchuilplaats in de vlakte vind,
Muit onder kreupelbosch en flruiken.
De Tuinen langs den waterkant,
Met Boonren ryk van vrugt beplant,
En aangenaame lí7aterbeeken ;
Dit alles trekt den Geest om hoog,
Op 't zien van deezen lvondcrboog ,
Ont God te boven en te frneeken.
„Wy badden onzen intrek genootnen in de Diergaarde by den
Kastelein MAYWALD, op wiens eeríle ontmoeting, wy ons den
wandelaar op de belle Promenade in het Baggeren Klooster te Nuys
vertegenswoordigden (x), dewyl dit paar Menichen wonder
veel
(*) Dit Haat op een klugtig voorval, in een voorigen brief aldus ver
Te Nuys komend ,was ons ccrlte werk na het 11a,q eren Kloos -hald.—„
te vraaggin, dewyl ens dat als cane merkwaardige byzond..lheid was op--ter
gegeeven, 't 'alk wy niet moesten verzuimen ie gaan zien. Van buiten
had dit Gebouw weinis aanzien, d.:n men ontmoet meer dat de Gevel juist
niet met de praat ee netheid van liet inwendif e zamenitemt. Aangeklopt
opengedaan en binnengetreden zynde, kwamen wy op een foort van Bastecour, die vry natuutlyk na een verblyf van Verkens geleek, en enter tot eend
wandelplaats verstrekte, voor een perfoon van eene rveende gehalte , die
eersen beworften gellreepten Japon om zyne lendenen had gelagen, en alle
da uitctiyl:hden vertoonde van ruim half gek te zyn; deeze betuigde ons tot
]
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veel van wezen en houding na malkanderen geiykt. Wy warea zeer te vreden in dit verblyf, en men weet hier zo wel
als in het andere Logement by ROBBERTS, tot een duit toe,
wat men verteert; tot dien einde, hangt 'er bezyden de kamerdeur van binnen , eene gedrukte Koninglyke Ordonnantie ,
waar op de prys van alles ,tot de minfle beuzeling toe, aangetekend iaat, en dc Kaffeleins mogen niets boven die bepaaling
vraagen.
„'s Middags, zo wel als 's avonds, was 'er een talryk gezelfchap aan tafel , en in eene kamer, naast het eetvertrek,
plaatften zich, toen het nagerecht opgezet was, eenige Muzikanten, die de aanzittende Gasten door het geluid hunner
Speeltuigen trachtten te vervrolyken , en tot eene milde gifte
aan te fpooren. Deeze knaapen, hun concert geëindigd hebbende,en na dat alvorens, door eene uit het midden van hun
afgezonden, de giften in eene hoed waren ingezameld, trad 'er
op den eerhen middag dat wy aan die tafel fpysden, eerre
magere Vent binnen die zeer Ibber in hethabyt was, en zich
als gek hield. Hy was van eerre Harp voorzien, die hy ongemeen fchraal behandelde, en welk disharmonieerend geluid gepaard ging met flordige Straatdeuntjes, die door eeoc roestige
keel wierden gezongen. De Kerel, bemerkende dat ons dit muzyk verveelde, maakte een einde van fpeelen en zingen; en
staalde eerre bemorfte portefeuille uit zyn zak, voorzien met
flegt gekladde figuurtjes, die op eene zeer indecente wyze
waren uitgedoscht. Een Heer van het gezelfchap, die zeker lyk dagt zich wonder wel uit te flooven , bemerkende dat eerre
aan ons onbekende doch zeer welleevende Dame, die naast
hem aan tafel zat, en die wy vernamen in 's Hertogenbosch te
wooverfcheiaene maaien toe, dat het tine belle Promenade was, daar hy zich
verlustigde, en dit was al wat wy 'er uit konden krygen. Na hier tot verveelens toe gewagt te hebben, verfcheen 'er ten laatite een crasfeufe Monnik, in Mirioriten gewaad; laan wiep wy verzogten, om ons liet merkwaardige
an 't Klooster te doen zien. Deeze fnaak bekeek ons een voor een, waer
na by hartig begon te lagchen, zo dat wy nu omtrent begreepen, met Gek
te zyn, en dit was ook wezentlyk zo: want, zonder ons-kenopgfcht
een enkeld woord roe te fpreeken, liep de bruin getabberde Vent in een vertrek, waar wy hem volgden, en Benige fnaaken vonden, die even wys ge
warent, om hunne Piutjes en Vlesfee te ledigen; in dit gezelfcbap be--noeg
vond zig mede eene Nimf, die fris trede poculeerde, en al het niterlyke had,
van een Dame uit de Jonkeritraat te zyn. Dit Gelticht ons als zeer merk.
waardig zynde opgegeeven, klampten wy op nieuw den Monnik aan, en
verzogteni hein op eene ernstige wyze ons toch het Klooster te lasten zien;
dan wy kregen geen ander antwoord, dan dat wy alles gezien hadden, en
hier op begon de Vent weder luidkeels te lagchen, 't welk door een Chorus
van liet drinkende gezelfcbap gevolgd wierd. Ziende dat 'er niets aan te
doen viel, gingen wy heen, ontmoetten op nieuw den Wandelaar, die nog
zeer lustig op zyne belle Promenade. fpanceerde. Op ítraat gekomen zyude,
lachten wy eens hartelyk van zo gefopt te zyn, dan waren tels'en koorti
van zo liegt onderrigt te hebben bekomen."
,
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woonen, eenige begeerte, liet h?yken, om die todden, waar
val, zv voor zeker eten inioud niet wist, te zien, maakte 'er
zich (poedig, met eersen ongemeenen yver, meester van, en
bood haar die op eerre bevallige wyze aan; dan de Dame had
'er naauwelyl,s do oogen op geflagen, of zy gaf die zonder een
woord te fpreeken aan het Galante Heertje te rug, en beanrwoordde dus, op eene verilandige wyze , deeze ongemecne ge
Avonds wierd 'er in ons Logement een-dienl}gh.—'s
Bal gegeeven , waar op tout le beau monde van Kleef ver
hier bevonden zich verlcheidene levendige Dames en-fchen;
Juffers onder, die 'er wel uitzagen en zeer vlug op eene bevallige wyze daníten."

Gedichten van het Genootfcliap, ten fpreuke voerende, rnER NA
VOLMAAKTER . TeAm/^erdasra, by J. Wesfing en D. en j. Tol,
1 7 8 5. Buiten liet Voorbericht , 3 t I bladz. in gr. eilavo.
en Tiental vrienden en minnaars der feboone Dichtkunst,
E onder
welke zommigen reeds ryken roem in het vak dier
eedle

kunst behaald hebben, biedt hier

de vrugren zvner

uit -

fpanning der Nederlandsche waereld aan. Niemand kan deeze
Verzameling den naam van eene kiefche weigeren. Het eene
Dichthuk overtreft wel het andere, doch allen hebben zy
haare byzondere waardy. De Godsdienst, wel byzonder op
de leest der Gereformeerden gefchocid, en het Vaderland, leveren de voornaamfte onderwerpen voor deezen bundel. V y
kiezen. uit dezelve, een gedeelte van een Dichtf:uk , van den
Heer . C. Mohr, getyteld : Een waar Christen de beste Vaderlander, om onze Landgenooten een proef te geeven van den
Dichttrant van dit nieuw Genoot('chap, en vertrouwen, dat herzelve, om zyne belangrykheid in deeze dagen de a.indact
onzer Leezeren verdient. Naa dat de Dichter dan iets over de
Geestelyke Vryheid gezegd heeft, gaat by dus voort.

Myn waare Christen, ir wiens Bogen
Het edelst kleinnood van den Staat,
De Godsdienst is, zal nooit gedoogera,
Dat Vryheidsmin haar zy verlaat.
Hy gunt de veyheid van geweten,
De regten van elk ingezeten,
flan elk die in de peilleer dwaalt;
Maar kan noch zal 't als dwangzugt ivraakeu ,
Voor God en zynen Zoon te lvaaken
Te zorgen voor de leer in 't heilig boek bepaald.
Nn 4
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Is Deugd, in aller braaven achting,
De jlerkfle zuil der Maatlchappy,
En zet dan 's Christens deugdbetragting
Zyn Vaderland geen Blerkte by ?.
ya hy die al zyn welbehaagen
Vind in zyns meesters beeld te dragen,
f

Al treurt hy daaglyks om gebrek,
Poogt JE s US blinkend (poor te drukken;
En, mag 't hein eenigzins gelukken ,
Hy toont, door zyn gedrag, dat beeld in eiken trek.
Moet zulk een deugdzaam Volk niet bloeijen

Waar elk de nedrigheid vertoont;
Waar fpaarzaamheid elks winst doet groeijen,
Waar eerlykheid elks handel kroont;
Waar jongelingen 't fpoor betreden

Der ouderlyke burgerzeden,
En naarjlig zyn in ambt en iverk.

Waar elk gedienflig is voor andren,
De zwaarheid (preekt en net elkandren
In vree verkeert, in huis , in burgerjkaat en kerk?
Uit 's Lands Kronyken weet myn Christen
Hoe God zyn Vaderland van 't juk
Bevrydde, en , ondanks woede en listen
De Trryheid hoedde in allen druk.
Zyn dankbaarheid wil eedle Helden,
Die goed en bloed voor Vryheid fielden,
Verfieren met een burgerkroon;
Hun huis, hun naakroost niet verggeetea,
Maar nooit hun feilen deugden heeten :
Nooit Zoon van Gideon (*) doen flygen op een' Troon.
Myn Godsvriend, in zyn' veyl2eidsyver,
Houdt best het veilig midd^rfpoor:
Hy leent, noch wreevlen oproertyver,
Noch flaaffelien vleijer, ooit gehoor.
Kan by der Vryheid dienstbaar wezen

Hy, zonder liegen, plooijeu, vreezen
(*) Richt. 8. vs. 1-2, ^_,.
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Voor Heerschzugt, durft met moed en klem,
't Verzoek van Medeburgren fcliraagen,
En voor ; yn Burgervadren dragen;
onbefcheiden
drift en dwang is ver van hem.
Maar
Hy, die 't gezag der Overheden,
Ook in een vey Gemeenebest ,
Eerbiedigt als om wyze reden
Door God, zyn' 1'ader, zelf gevest;
Zal de eedle Vryheid nooit verbastren,
In fpoorloos en losbandig lastren;
Laakt de onderfchikking nooit als dwang,
Gehoorzaamt zyne Medeborgers ,
Door Raad en Volk gefield tot zorgers
Foor 't algenaeene nuà ir; Staats -en Stadsbelang.
Hy, die befeft dat aardfolie dingen,
Staag onvolmaakt vol leemten zyn
Dat tyd en lotverwisfelingen
In elk ontwerp, hoe goed het fchyn,

Onfeilbaar nieuw gebrek doen komen;
Zal fil zyn, voor verandring fchroomen,
Zolang 't gebrek nog draaglyk is :
Maar , als 't gevaar der duurfie panden',
Die by op 't fchendigfíe aan ziet randen,
Hem dringt, dan waagt by 't al voor hun behoudenis.
,Theft by in de algemee2e zaaken
Bewind of invloed; de Eigenbast
Poogt hem vergeefcch haar' zaf te naaken,
Door haar' vernisten hel fclien raad.
Hy, wiens verheven zel deeze aarde
Befchouwt als hem te klein van waarde,
Wiens hart in hoogren kring verkeert,
Zal nimmer om wat lekker eeten,
Of goud, of eer, of ambt, vergeeten,
Wat wet em Burgerregt wat eed en pligt hem leert.
,
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Of kan by zo het volk niet dienen,
Geplaatst in mindren busgerfland,
Zyn toegang tot den ONGEZIENEN
In Christus is voor 't Vaderland.
Dan draagt by by den Troon der Troonen
't Belang der egte Vryheidzoonen,
Den God der Pryheid nedrig voor;
Dien God, die op de leem der biddren,
Den Vyand menigmaal deed ziddren:
En God, 's Lands trouwfile vriend, geeft zynen vriend gehoor.
Maar „ bid en werk: God roept ten iryde"
Myn Christen, die dit refit befeft,
Gordt met die handen 't flaal op zyde,
Die by in 't bidden troonwaard heft.
En wie zal dan zyn goed en leeven
Gereeder 't land ten beste geven;
Wie minder fchrikken voor den dood
Dan by die weet „ 'k heb niet te zorgen,
„ Poor eeuwig is myn ziel geborgen;
„ 'k Beveel aan Vaders zorg myn Kroost, myne Echtgenoot"
Zoo zegt myn Proome, die beneden
Als reizend vreemdling flegts verkeert,
Wien, daar ona gtbre Zaligheden
1Ye7n trekken, 't zigtbre lokt noch deert:
Ya 'k heb een Vaderland hier boven;
„ Ik wandel daar reeds door gelooven;
„ Daar is myn edelst Burgerregt,
„ Daar heb ik 't hart voor uit gezonden:
Nogthans op de allerfterkfie gronden
Ben ik, als Burger, hier aan 't Vaderland gehegt."
„
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Feestzang op de Pierde Ferjaaring an den Doggerbankfchen Zeeflag, plegtig gevierd in flmjlerdam, by gelegenheid van eene
Vaderlandfclae Maaltyd op den 5den van Oogstmaand 1785,
onder de Zinfpreuk Pro Patria & Libertate. Te Amierdain,
by jan Willen Smit, 1785. Groot, buiten liet Voorwerk, 23
bladz. in gr. oEEavo.

redelyk vers , dat, op een maaltyd voorgeleezen, wel kan
E en
behaagd hebben, doch, om de onbefchaafdheid op veele
plaatzen, zonder verlies voor de Dichtkunst, kon agterwege
zyn gebleeven, of merkelyke veranderingen moest ondergaan
hebben. Men kan aan een groot Vernuft zomtyds eenige onnaauwkeurigheden, en aan eer] uitgebreid Dichtf}uk zwakke
plaatzen vergeeven, maar een middelmaatig Dichter mag in
een klein Stukje niet tegen den gewoonlyken Dichttrant zon
: hoope op loopen te laaten rymen is eerre onverfchoonly--digen
ke ruwheid, en meer diergelyke feilen komen, buiten mindere
onnaauwkeurigheden en Drofaïke gedeelten , in hetzelve voor.
Met dat alles bevat het Stukje hier en daar tekens van een
Vernuft, dat aanmoediging verdient, en, onder behoorlyke
tucht befchaafd zynde, een Cieraad van den Nederlandfchen
Parnas zou kunnen worden.
Ferdinand en Contantia, door Mr. RHYNVIS FEITH, II Doelen.
Te 14mf?erdam, by j. Allart, in gr. 8vo. Buiten liet Voorbericht, 287 bladz. met Plaaten.

Ei`en Roman in den zelfden tinaak en even kragtig gefchreeven, als de ,ulia door dezelfde bekwaame hand, waarvan
wy met lof gewaagden (*). De Heer FEITH bezit eerre wyze
van fchryven, die den leezer geheel medefleept. Zyn Ed. ver gunne ons deeze aanmerking; het jammert ons eenigermaate,
dat by in zyne gefchriften de waereld van eenen zo donkeren
kant befchouwt; flak dit door in zyne 7ulia, niet minder kentekens draagt de Ferdinand en Conflantia. Het hart der jeugd
wil over 't algemeen den weg van het Sentimenteele gaarne op,
en de Heer FEITH is in het zelve haar een zo gefchikten en betoverenden Leidsman, dat zy maar weinige flappen alleen te
doen hebben, of zy vervallen in eene wezenlyke, fchadelyke
zwaarmoedigheid. Vooral maaken wy deeze aanmerking, de.
wyl het ons voorkomt, dat zyn fikfche hand even bekwaam is
tot het fchilderen van een helderen hemel , als van een pik donkeren nacht: het geen wy door eene kleine fchildery van
zyne meesterlyke hand , naa het aantippen van den voornaamen
inhoud van den gemelden Roman, zullen trachten te bewyzen.
For..

(*) Zie /1L' ern. J 7aa4. Lett. VIdc D. bk 028.
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Ferdinand , een jongman van het fterkst gevoel en de blaakendfe driften, doch tevens een vriend der deugd, fielt, door
eenen wonderen zamenloop van omll:andigheden, die zeer
kunfi:ig door den [chryver gefchikt zyn de ontrouw van Conflantia vast , verlaat de plaats zyner inwooning , om van het
onaangenaam gevoel, der nahyheid aan zo ontrouw een fchep_
fel, als hy Conflantia aanmerkt, ontdaagen te zyn; by zet zich
neder in een Dorp, waar by kennis maakt met den Predikant, wiens dochter, Cecilia, een allerliefst en tedergevoelig
ilmeisje, verliefd raakt op Ferdinand. Dit veroorzaakt in een
ziel, als die van. Ferdinand gelchetst is, de heviglie fchokken
en dubbingen; eindelyk beluit hy, daar Conflantia hens toch
ongetrouw is, zyne hand aan Cecilia te fchen!ten , doch deeze
wil zyne hand niet zonder zyn geheel hart. l)eeze Cecilia
wordt dus het f]achtoffer haarer ongelukkige liefde en fterft,
liet natuurlyk gevolg, van haar geftel en de richting haarer hartstochten. Ondertuslchen ontdekt Ferdinand, dat by zich nopens
de ontrouw van Conflantia bedroogen heeft, deeze ontdekking
doet' zeer veel nieuwe 'beweegingen by hem gebooren worden,
en eindelyk tot een zelfsmoord befluiten , tot welks uitvoer
by gereed Raat; doch tegengehouden wordt door Conflantia,
die hem zins lang door een onbekenden jongeling hadt laaten gade (laan , en hem nu ontmoet; hierop volgt de volkomenfle herftelling hunner afgebroken liefde door een gelukkig
huwelvk.
Zie biet eene kleine befchryvirg, in het vrolyke, van den. gevoeligen Ferdinand, naa de ontmoeting van Confiantia, daar hy
zich weder op Roozenburg, de plaats zyner beminde , bevindt; by fchryft dan het volgende aan zynen vriend , Willem,
en wy twyfelen niet of wy ffaaven onze bovenftaande aanmerkíng genoegzaam met d'eeze aanhaaling.
„ Komt, dartelende Westewindjes, die de van genoegen
trillende bladeren deezer zilveren beuken kuscht, voert de
onuitfpreekelyke zaligheid., diemyne ziel in dit Eeden Einaakt,
vp,uwe bolle wiekjes naar * ** , ademt ze daar in het Hart
van mynen vriend over, dat hy gevoele alles gevoele , wat ik
geniete ! -- Ja, Wille m ! ik ben weer op Roozenburg -- waar
ieder voetflap de beeldtenis van voorig genoegen vertoont,
elke Boom het gevoel van eertyds gefmaakten wellust verlevendigt, en ieder Beekje eeuwige .tederheid met te rug herinnerende en nimmer eindigende welluidendheid in myn hart murmelt".

ALGEMEENE

VADERLANDSCHE

LETTER - OEFENINGEN.
J. G. HERDER, Brieven over de beoefening der Godgeleerd
Derde en Tlierde Deel. Uit het Hoogduitsch, door-heid.
W. VAN HAAIELSVELD, Predikant te Westbroek en Acht.
tienhoven. Te AmJlerdarn, by J. Weppelman, 1785. In
gr. octavo, 344 bladz.

o

p de onderrigtingen een den jongen beoefenaer der
Godgeleerdheid , in de twee voorige Stukken medegedeeld , met betrekking tot het geen hem omtrent de Schriften des Ouden en des Nieuwen Testaments in agt duet te
nemen, laet de Heer Herder, in dit derde en vierde Stuk
volgen zyne nadere onderrichtingen, rakende het verdere
beloop der Godgeleerde oefeninge. Het derde is voor
om ene handleiding te geven ter beoefe--naemlykgfchit
ninge van 't leerílellige, en 't vierde om den Jongeling onder 't oog te brengen, wat hy behoore aen te wenden,
ten einde zich bekwaem te maken, om zyne verkregen
kundigheden een andere leerzaem en nuttig, voor te dragen, als mede met hoedanig een bedoelde by zyn Ampt
als Leerier hebbe te aenvaerden. En hier by flaet, gelyk de laetfle Brief van 't vierde Deel te kernen geeft,
vervolgens nog te komen ene overweging van 't geen het
amptsbeftier en de amptsplichten zelven betreft. — --Onze Autheur behandelt deze onderwerpen op dezelfde
wyze als de voorgaenden; en zyne Brieven, fchoon inzonderheid gefchikt voor een Jongeling, die zich op de
beoefening der Godgeleerdheid toeleet, behelzen. gelyk
men uit ons voorige bericht. (*) reeds heeft kunnen afnemen, een overvloed van bedenkingen, die tevens van een
uitgebreider dienst zyn. Tot ene proeve hiervan
ver(lrekke een gedeelte zyner aenmerkingen , over het
denkbeeld, dat 'er een flryd zou zyn tusfchen Natuur en
Schrift, Reden en Openbaring, waerover hy zich aenvanglvk indezervoege uitdrukt.
„ Gy zyt dan ook in dien ongelukkigen twist tusfchen
Na(*) Zie boven bl. 409.
O
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Naluur en Schrift, Natuur en Genade, Reden en Openbaring geraakt! Zoo diep 'er in geraakt, dat gy geenen
uitweg weet, en gelooft, dat gy het één van 'beiden moet
opgeven, ten einde het andere te behouden. Om 's Hemels wil! zie voor u. Het is geen twist, maar alleen eene verfchillende baan, op éénen en denzelfden weg, meer
of min tot één doelwit. Luister.
„ Het is niet goed, dat men tegenflellingen maakt,
daar 'er geene zyn; nog minder, dat men tusfchen vreedzaame partyen oneenigheden zaait, en de eene, om dat
zy niet de andere is, ten kosten van de andere pryst.
My dunkt, de retorfie zal het mint e zyn, dat daarop
volgt. Zoo ging het misfchien tusichen de Godgeleerden
en de zogenaamde Naturalisten. Wat betoogden geenen
niet! Wat vonden zy niet goed om te betoogen ! De
volflagene blindheid van onze reden; en dan moest toch
deeze fokblinde reden weder de noodzakelykheid, wezen
nuttigheid der Openbaring uit-lykheid,vrsctn
zichzelve tot op een hair toe betogen! Zy bewezen eene
overal fprakeloze natuur, en prezen toch, by alle veroordeelingen, de opgeklaarde, welfprekende Heidenen, die
immers alleen deeze fprakeloze natuur gehoord hadden.
Wanneer het eindelyk geheel op Natuur en Genade aan
welke zonderlinge twistingen ontilonden-Irwatn;Heml!
'er tusfchen deeze beide matronen, Natuur en Genade.
De Bene wilde doorgaands niet aannemen , het geen haar
de andere bereid had, al was het ook Ambrozyn en Nektar. Zy moest het eerst anders kooken en distilleren.
Geene van beiden bleef, daar de andere was, en zy twistten zoo lang, dat de fterkere de overhand kreeg, haarti
vyandin zoo vastzette, dat zy zich niet meer roeren noch
bewegen mogt, en zy nu over haar, als overwinneres,
juichte. Eene fchoone wyze van voorifellen van het éénti
edele werk van God, van het Menschdom en zyne vorming, wanneer men het dus verdeelt en tegen zichzelve
opruit. Het zou eerre fchoone Genade zyn, die de Natuur, gelyk Saturnus zyne Kinderen opeet , vernietigt.
„ 6 Dat droevige misver(land van de J3ybelfche woorden! Wee de ongelukkige overbrenging uit de ééne taal
in de andere , daar 'er op het laatst van het begin en eer
begrip geen fpoor overblyft. Reden en Schrift, Na--Iie
tuur en genade, Natuur en Openbaring — zyn zy niet
alle gefchenken van éénen God (waarlyk maar één ge£chenk !) en kan die ééne Gever wel in zyne beste gefchen-
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fchenken tegen zichzelven ffryden? En zyn twee gefchenken daarom tegenftrydig, om dat zy meer dan é &n zyn?
My dunkt, de beste vrede, zoo als het oogmerk van den
Autheur is, wanneer men beide goed gebruikt. [Laet
ons dit nagaen ten opzichte van Reden en Schrift, of liever Reden en Openbaring (*).]
„ Wat is Reden? Wat is Schrift? De Schrift was niet
teritond daar, als 'er cie Openbaring was; God zorgde
wel voor het menfchelyk Geflacht reeds van bet begin
zyner vorming af, maar niet het eer1Ie,, waartoe hy hem
kon bekwaam maken, was fchryven en lezen, zo als by
het hein als in de Pen zeide. De mensch moest vooraf
veel kennen, eer by dit kon, vooral veel verflaan, eer
hy Schrift verffond en behoefde: dit zegt de natuur der
zaak. Het is meer dan Rabbynsch, de Leere van God,
zoo ver zy op menfchen werkt, in Pergament en Griffel
op te fluiten, het is tegenf}rydig en befpottelyk. Ho,jong zyn de oudf'ce Boeken der Schrift, gerekend tegen
het begin van het menfchelvk geflagt ! Hoe veel meer
word door het geheele 0. en N. T. heen gefproken , dan
gefchreven, gehoord dan gelezen. Schrift is immers alleen een afdrukzet van de Spraak; de gefchiktfte opvoeding en onderwyzing gefehied immers in elk da,elyks leven door geheel iets anders, dan door bloote fchryf- en
leeslesfen. En die nu in de oudffe tyden, ja van het begin der wereld aan, den Geest van God zoo kluistert en
bepaalt; waarlyk, die heeft eenen armen en dooden Geest
van God.
In plaats van Reden en Schrift, by gevolg, Reden en
Openbaaring: maar ook nog valt my de tiryd tusiehen beiden niet in 't oog, Wanneer de Openbaring de opvoeding
van het menfchelyk Geflacht is, gelyk zy het waarlyk was
en zyn moest , dan heeft zy de Reden gevormd er op 'evoed : de Moeder kan dus niet tegen de Dochter zyn, en
de F)ochter, wanneer zv recht getart is zou niet tegen de
Moeder willen zyn. Reden (hoewel de naam zeer onbepaald
(*) De Heer Herder benandelt hier in twee Brieven, afzonderlyk, den voorgewonden firyd , tusfehen Reden. en Schrift of
Openbaring, en dien tusichen Natuur en Schrift; dan die heide overwegingen te plaetzen zou te breed uitloopes, waerom
wy ons Hechts tot het eerfle Stuk bepalen; te meer daer liet
ene, gelyk by aenmerkt e ook het andere genoegzaam afdoet,
of althans dien gewaenden firvvd vernietigt.
0o2
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panhl en veelzins gebruikt word) is het natnurlyk , levend
gebruik van onze Zielsvermogens; wie leerde ons deeze gebruiken, dan de Schepper, die ons opvoedde? Van liet
eertte oogenblik van ons levend bellaan waakte by over zyneu lieveling, gaf hens overal gelegenheid om de krachten
van zynen Geest te ontwikkelen, de neigingen van zyu
hart te oefenen, te beproeven, te regelen en te bepalen.
By ging met hem om , en ging met hem, door Leeringen,
Geboden, Straffen , Ondervindingen, Godsdienst, Inrigting,
de eerfle fchreden van zynen bezwaarlyken levensloop door.
Onder alle Volken hebben zich deeze voetflappen van den
met ons wandelenden Vaderlyken God verder uitgebreid.
Overal zyn zy, zelf na duizenden van jaren, nog zigtbaar.
De oudlle overleveringen van alle Volken, hunne eenvoudigfte gebruiken en inrigtingen , waarvan toch alle hun
mogen van dezelve veel of weinig-nebíchavig,(zy
hebben,) ahangt, zyn elkander zoo gelyk, zo na in ver
lopen tot zulke eenvoudige einden te za--wandfchp,zy
men, dat men, door welke kromtens en ondoorzoekelyke
hvwegen liet ook gegaan is, de eeffie beginzels der Goddelyke vorming bezwaarlyk ontkennen of loochenen kan.
Om die vegen der mededeling klaar te doorzien , is ors
zoo nodig niet, de Bybel zelf zegt ons daar weinig van.
By bevat de berigten van de eer(fe Goddelyke opvoeding,
die God aan liet menfchelyk Gellacht heeft gegeven , meer
in regels dan in Hoofddeelen en Boeken, en laat ons voor
liet overige van het gewrocht tot de oorzaak een beluit
maken. Overal dan , waar ik geene zie, maak ik zeker
een beluit op deeze, en hoe verre de menige concordia
rutionis et firlei, menig osculue2 et!ilIice et Christi i;ue 2Cliáioais &c. gaan mogen, vooral daar men latere Gefchiedkundige dingen algemeen zou willen maaken ; zoo dunkt
my, is toch de eerfle overeenkomst , de grond van alles,
onlochenbaar. Schrikt gy dus niet voor deeze heilige bos
oude overleveringen en Godsdienstgebruiken ,-fchenva
waarin de menfchelyke Reden het eerst is opgevoed en
gevormd. I-Iaare fchemering is zeer aangenaam voor ons,
die wy tegenwoordig een meerder licht hebben. Het is
zoo fchoon en leerryk de voetflappen van den met zynen
Kinderen wandelenden Vader overal waar te nemen , zich
te verheugen, hoe by zich ook aan die in de fchemexing
niet onbetuigd liet, zich aan hun te zoeken gaf, of zy
hem ook tasten en vinden mogten , dat ik aan deeze afzonderlyke dvukere fpvoreI van heilige gebruiken , leen-
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fpreuken en overleveringen, boven veel nieuw gezwets van
fcherts en vernuft, in bekoorlykheid en onderwys den voorrang geef. Hoe veel hadden en wisten deeze Volken, van
welke wy geloven, dat zy het niet hadden en wisten, om
dat zy het niet op onze wyze zeiden. En van waar hadpen zy het ? Dan van waar wy het hebben; van God en
zyne oorfpronklyke voortleidende Kinderopenbaaring? Die
in plaats van deeze zoo gaarn doorgaans de Reden flellen , en van haar als een eigen werktuig fpreeken , vermengen
opentlyk het geen gevormd moet worden, met dien die
vormt. De gevormde Reden valt niet van den Hemel ,
gelyk wy het tegenwoordig nog aan zoo veele Natien, die
onderwys van noode hebben, niet domme menfcllen, maar
die onderwys behoeven, en eindelyk zelfs in de opvoeding
van ieder Kind zien. Alles is eerst flellig , eer het afgetrokken word, Wet, Leere, Waarheid., Oefening. Zoo
worden Kinderen opgevoed, zoo is de wereld opgevoed
geworden. 'Er is geen andere loop van onze Zielsvermogens mogelyk. Nog tegenwoordig kroop de mensch, gelyk die Ontlediger bewyzen wilde, op handen en voeten,
indien hem geene Vaderlyke opvoeding opgericht, ifellige
Leerstukken en Godsdienst gevormd had. Breekt dien keten, neemt hem weg uit de hem ontiuitende wereld van
Spraak, Leere, Gebruiken, Onderwys, Oefening; by is
geen mensch meer, zyne reden ontwikkelt zich niet, by
is een Burger van het Ryk der Dieren, waarin gy hem
verplant. Honderde en duizende van jaren blyven befchei.dene , redelyke Volken in eenen engen kring der beoefening than, wanneer zy, door geene uiterlyke, als 't ware,
aandryvende hulpmiddelen, meer en meer gevormd en opgevoed worden. Met één waord, de reden en deeze oud
ons Geflacht voortgaande, Openbaring flaan-i}e,dzmt
met elkanderen in betrekking als een Kind en een Moeder.
Wanneer geene deeze in het aanzicht tegenfpreekt, dat,
dewyl liet thans gaan kan , het nooit van haar het gaan ge.
leerel heeft, zo handelt het noch redelyk noch kinderlyk.
Gy zult zeggen : „ Het kan zyn, dat de Dochter van
„ de Moeder geleerd heeft, te gaan; maar thans kan zy al„ leen gaan, zy heeft haare leiband niet meer van node;
„ zy wil dien niet altyd achter zich hebben."
De Moeder kan niet anders, dan antwoorden: „ Ga
„ alleen ! Ik zal het u niet beletten, ik dring my aan nie„ mand op. Heb ik het wel naauwlyks laten merken, dat
,, ik u leerde gaan." Maar, myn Vriend! alle vergelykingeil
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gen gaan mank, en de Moeder kan meer leeren dan gaan.
Zy wil haar ook meer leeren dan gaan. In een zeker opzicht heeft zich de Openbaring van God met de Gefchiedenis van één enkel Volk vereenigd, en met dezelve uitgebreid. Deeze heeft openlyk nu eenen grooteren omtrek
van verwachtingen en Leerftukken, dan de befchaafdfle
reden der. Grieken en Romeinen gewaagd heeft, zich ooit
te verbeelden. Zy maakt het oneindige eindig,denSchepper tot Mensch, die zelf in eene menfchelyke natuur zyn
Gellacht leert, verlost, en in de eeuwigheidtotzichneemt.
Aan hem, aan zyne ontmoetingen en daden, zyn de groot$e waarheden en uitzichten vast gemaakt, waarop zedert
het Christendom roemt. Hier 1cheiden zich nu alzinsReden en Openbaring, doch niet als vyandige Wezens, maar
als eene Afgetrokkenheid en Gefchiedenis onderfcheiden is.
Heeft geene gronden, om deeze niet voor echt te erkennen: nu! dan erkenne zy haar daar niet voor, na dat, te
weten, hare gronden zelve echt zyn. Maar zy veroorlove
aan anderen, dat zy ze daarvoor aannemen : want de afgetrokkenheid heeft eigenlyk over de Gefchiedenis geen
wetten, geene Gefchiedenis in de wereld rust op gronden
van afgetrokkenheid. Spreekt geene: „ ik fcheide van u:
„ Want ik kan myne leerl{ukken , myne uitzichten , myne
„ plichten op geen zoo bouwvallig gebouw eener Gefchiedenis vestigen, ook niet eenmaal ze daar aan hangen,
„ in liet kort u tot geen nahuur hebben." Dan kan deeze
antwoorden: Scheid! Myne daadzaken kan ik niet op
uwe wyze betogen, wilt gy ze niet op myne wyze erkennen, gelyk daadzaken erkend moeten worden, zoo henyde
ik u uw Wysgeerig weefzel, dat gy uit uzelven wilt ge.
(ponnen hebben, hoe veel gy nay daarvan ook fchuldig
zyt, niet. Hangt het van uzelve af, in de lucht, of
maak, dat het door zichzelven bellaat. Die daarmede wil
en kan te vrede zyn, zy het; alleen vergun, dat ik het
myne op eene andere wyze, op eenen anderen grond
bouwe. Ik zie dat in de geheele wereld Reden en Gefchiedenis zamenhangen , en geene alleen in enkele ontdek kingen uit deeze voortkomt. Gy trekt van deeze ontdekkingen af, en fchikt de waarheden derzelve onder elkanderen, om haare fchoonheid en harmonie te voelen; ik
gun u uw gevoel , en deel het met u. Alleen verlooche
ik myne menschheid en de enkele bronnen niet, waaruit
die groote waarheden oorfpronkelyk zyn. Laat my deeze
menschlykheid en zwakheid, aan welke ik geloof meer te
heb-
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hebben, dan gy aan uwe afgetrokkenheid hebt : want dit
heb ik immers toch met u. Waarom wilt gy onverdraagzaam zyn, daar ik verdraagzaam ben? \Vaar^•m moet ik
een zuivere Redengeest worden, daar ik een Meusch ben,
en ruls een golf in de Zee der Gefchiedenis dryf ? De
omtrek der eeuwige waarheden is toch altyd oneindig, dat
,reeft gy toe. Gy geeft by gevolg toe, dat gy, cindigereden , ze niet kunt overzien en in eeuwigheid loeren moet,
keren zult. Vergun my, dat ik geloof, dat als beeld te
hebben, het geen ik als zaak nog niet kan overzien, als
gefchiedenis te hebben, het geen , geduurende de eeuwigheid myne Gefchiedenis zyn, of die bepalen zal. Myn
eeuwige Vader heeft my dceze Kinderlyke opening, dit
onderw's i't cp rty(1, [ niet ongelyk aan een raad zeia tig zien door een donker glas,] gegeven , waaraan ik
my door Geloof, Liefde en [loop vasthoude; en uwe har
eeuwige waarheden alleen in een hooger licht,-monieva
met een Godly;; gezag geperkt, volgends myne bevatting,
in den menichelyken gedaantekring zichtbaar gemaakt
g;c'roel. Scheid u van my af! ten regten tydi, wanneer
uw gebouw eenmaal aan eenen flroohalm ftooten en wankelen zal , komt gy toch weder."

Lonclers ?ecrïl2ilge Nede: duzr'ichc Pfiilm„c, ;y'is/èli;^g befclaoulywl en Leredeneer d, in ce ;lc Leerreden over Cut. III.
16. Door it. PUTMAN, Lid V«;2 rle lino;ii'igrlyko Societeit,
te Londen, en Predikant in (Ie Nccler^lnitfche Gereior;ite eldaec1f. Te Leyden, by S. en J. Lucht
meercde Ge^wc
mans, era 1c 117vr hem, by J. AVesting, 1734. Beha*
ven liet hoo; ror 174 bla cix. in gr. octavo.
deze Leerreden, behalven dat zy, met betrek Aengezien
king tot het bepaelde oogmerk zeer wel uitgevoerd is , ver -

gezeld gaet van eenige bykomende [{ ukken, die inzonderheid Itrekken ter ophelderinge van het vroegere voorgevallen in de Pfalmvervwwisfeling , zo verdient dezelve wel eens
plaets by de andere fchriften, welken , ter gelegenheid van
het invoeren der nieuwe Pfalmberymiuge , nopens dit lthtk
het licht gezien hebben.
Na eene voorafgaende oordeelkundige ontvouwing der
Apostolifche vermaninge, Col. I11. i6, gegeven te hch,ben,
laet de Eerwaerde Putmnazt zich kortlyk uit over het Kerk
Christenen , het invoeren van Davy Is-gezandrl
Oo4
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Pfalmen in de vierde eeuw, en het later voorgevallen;
dat, teil tyde der I lervormiuge, in de Nederlanden, (gelyk ook elders) aenleiding gaf, om Davids Pfalmen in onze Moederfpraek te herymen. Hieraen hecht de Leeraer
een beknopt verflag van de bekende Souterliedekens, die
echter meer van een byzonder dan wel van een Kerklyk
gebruik geweest zyn; van de beryming van Uitenhove, zo
als dezelve trapwyze is voortgegaen; welke beryming de
Nederduitfche Gereformeerde Gemeente te Londen, zirits
hare oprigting 1550, of althans zedert de eerfte gedrukte
afgifte dier beryminge ii, tot haer Kerkgezang gefchikt
en behouden heeft, tot het jaer 1571; en eindelyk van de
beryming van Dathenus, welke die Gemeente in dat jaer,
in de plaets van die van Uitenhove, ten Kerkgebruike genomen heeft. Na dit berigt vermeldt by in 't korte de
beflootene, voltrokkene en ingevoerde nieuwe beryming,
met welker aenneeming de Londenfche Gemeente, in 't
jaer 1777, haer Pfalmboek ten tweedenmaele verwisfeld
heeft; en hier op befluit zyn Eerwaerde zyne Leerreden,
met eerie ernftige acnpryzing dezer beryminge tot onderlinge fligting en oefening der Godzaligheid.
By deze Leerreden komen voorts etlyke (lukken, dienende grootlyks ter ophelderinge en bevestiginge van verfcheiden byzon:ierheden, in de Leerreden zelve, met weinig
woorden, vermeld. — Het eerfte betreft liet gebruik der
beryminge van Uitenhove, en dient ter wederlegginge van
de gisf^ig van den Eerwaerden vcm Ipes-en deswegens, als
ware die bery^ning ílegts van weinig gebruik geweest. Hier
tegen toont de Eerwaerde Putra,a , dat deze Pfalmen in
de Lnndenfche Gemeente al in den j^are 1551 gezongen
zvn ; dat ze , met de verftrooij ing dier Gemeente , in
n stfriesland en elcl rs ook in gebruik geraekt zyn als
mede, :lat. ze, na cle herflelling der Gemeente te Londen,
aL aer,en zo ook te Sandwich , tot in het jaer 1571 liet ge=
wo ne Kerklyke Gezangboek geweest zyn, wet aenwyzing
van 't geen aenleiding gegeven heeft, om deze beryming
met die van D,-^t1ieen te v,.rwisfelen. — De ontvouwing
hier van doet onzen Schryver verder nafpooren, den tyd
van Uitenhoves overlydeh; en zyn onderzoek, hoewel het
hem tot gene volkomen zekerheid hrenge , heeft hem ecliter zeer waerfchynlyke gronden verleent, om den tyd van
's MOOS overlyden te bepalen , op den 5 January t 566. En
dit zo zynde , is het waerfchynlvk , dat Uitenhove zyne
geheele beryming van de 15o Pfaltnen, vóór Dathcnus,
vol.
-
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voltooid zal hebben, fchoon Dathenus hem, met het uitgeven zyner bery=ninge, voorgekomen zy. Uitenhove naemlyk heeft den Lond.enfchen Predikant Wingius -en deszelfs
Medebroeders, vindende zich vermoedelyk in dogdsgevaer,
en dus buiten ftaet om zyne volledige beryming uit te geeven, verzogt die uitgave te vervorderen; 't welk ook ge.
fchied is, met eene Voorreden van den Eerwaerden Wingius, gedagtekend, Londen 12 Septembris 1566: en de
Voorreden van Dathenus, voor de eerfle uitgave zyner
beryniinge, is gedagtekend Frankenthal 25 Maart t566.
— Een volgend ll.uk behelst een verflag van •de Letteroefeningen van, Dai,aenus te Londen, waer door by zig
tot den Predikdienst bekwaern gemaekt heeft, met dat gevolg, dat hy, hoewel niet als een gevestigd Leeraer, maer
als een Student en Proponent in Engeland gepredikt heb be. By die gelegenheid deelt ons de Eerwaerde Putman
mede een berigt van eene foort van Godgeleerde oefening,
diestyds te Londen gehouden, welke tevens een Kweek
Leeraren was. -- Verder worden ons hier-fcholvan
medegedeeld eenige aenmerkingen over de vroegere en latere poogingen ter verbeteringe der Rympfalmen van Dathenus in Engeland; als mede over het invoeren van Euangelifche
gezangen; welk laet(le de Eerwaerde Putman ten ílerkfte
aenpryst. hlieraen is nog gehegt een ftuk , waerin
getoond wordt, hoe 't gansch onwaerfchynlyk zy, dat de
Souterliedekens ooit te Londen in de Nederduitfche Kerk
openlyk gebruikt zyn; en men veeleer te denken hebbe,
dat enige gefchreeven en van buiten geleerde Psalmen van.
Uitenhove, (voor dat de eerf}e vyf en twintig in 't jaer
1551 gedrukt waren,) ten Kerkgebruike gefchikt geweest
zullen zyn. -- By deze stukken, die, nog al etlyke byzonderheden behelzen nopens de Kerklyke f efchiedenisfen
van dien tyd, welken wy niet allen kunnen aenhalen, komt
voorts 's Mans aenmerking over het fchryven van Plinius,
wegens de Godsdienst-bjreenkotn(len der Christenen, waar
in hy onder anderen gewag Inaekt van een carmen dicere
fecum in vicem, het welk zyn Eerwaerde vertolkt, een ge_
ligt onder elkander voortbrengen. Tertullianus noemt dit
canere dat is zingen: en men heeft het zeggen van Plinius,
in navolging hiervan, ook veelal in dien zin opgenomen.
Dan dit fchynt niet wel overeen te brengen te zyn , met
hunne tUlle , heimelyke nagtvergaderingen; waerom zyn
Eerwaerde hier eerder denkt , op het opzeggen van een
Gedigt, 't welk de Christenen beurtlings onder elkander
005
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met de [em voortbragtcn ; 't welk dan zag=tlyk gedaen zal
zyn , dat mogelyk in 't het woord JJcum (by zich zelven)
oh cllooteu ligt. -- Ten laeti'e komen hier nog enige aenmer hingen voor , over de vereischte oplettendheid in het
`ydrekenkundige, en andere omllandi heden, met aenwy.
zing van enige mishagen, uit onagtzaemheid hier omtrent
onidren.
'Er is een brief, door S<cravia aen Uiteyabobaerd gefchreven , getekend 13 April 1612, en 's Mans Graffchrift te
Cantelberg ílelt zynen flcrfdag op den i Jan. 1612. Dit
heeft de Hoogleeraer Ens, in zyn berigt van de publieke
Schriften , bl. 91. niet overeen kunnen brengen ; maar die
fchynllrydigheid zou terftond vervallen geweest zyn, als
by zich maer herrinnerd had, dat men diestyds in Enge
-landhetjrog
begon met den 25 Maert.
In het Register van Le Long, op zyne Boekzael der
Nee crduitfclté Bybcls, leest men Deleseus (Petrus en Gualterus) twee geleerde Gebroeders. Maar Gualtieerus * is de
Vader van Petrus Dcloc'nus; en deze Gualtherus is waerfchynlyk dezelfde , die voorkomt onder den naent van
JT/alterus Dcleeaa, des men niet anderen om geen drie Dcloc'nusJèn heb be te denken.
De IIoogleeraer Gerdes gewaegt, in Serieaio llntiq. T. JIJ.
p. 664, van Londenfche Predikaticu binnens huis, reeds
in 't jaer 1548; doch de brief van Petrus Martyr, waer
op by zich grond, ftaet vermoedelyk eer op Predikatien
binnens huis te Kantelburg, met verlof van den Aartsbis•
fchnp gedaen.
De Eerwaerde Hacmtede zegt, in zyne ,jubelpreek, op
liet tweede Eeuwgetyde der Nederduitfche Kerke, bl. 2,.
d,„t a Lasco tie de Lentetyd van 1550 met Joannes Uitenhove hersvar„rts quana. Dan dit is eene misvatting, a Lasco
overkomende zal ongetwyfeld Uitenhaove in Engeland gevonden hebben.
Hier agter zyn nog geplaatst twee Bylagen, behelzende
de eerfile twee Lysten, wegens de overeenkomst der zang
Uiten-wyzenva-omigPfl,ndeamv
hove en Dathenus. En de laetf'ce bylage levert ons de
Voorrede van Godfridtis Wing/us voor het Pfalmboek van
Uitenhove geteld, by zyne uitgaef van liet zelve, in 't jaer
1566. welke Voorrede de Eerwaerde Putman hier bygevoegd heeft, om dat ze zyns weetens nergens op zichzelve
voorkomt, en dat Pfalmboek ook reeds fchaers word.

Ly .

LYKREDENEN.

543

L^krede?z , ter gedd tenisfe tvrtsz w /en den Il/eleerw. en
(3odVr1.'gZZge%2, MUAC CS ARISZ. In eye9l getrouw Be-

z
Gemeente, te
dienaar das .Zat'ingcliwns , iii de 11^iennon/ten
Nordcn, door REINARI) CAIIUSEN, Learner des Gie/z nliezade;r EII,In elirr;;zs, ill de _11cn;io;aiie,z Gemeente, te Laat
in Oostf•ies/nndi. 11nuik, by J. U. L. Borgeest 178. In
oetrcvo 64 binclz.
Rede >ocrin , Ier iele e;ahcid vvu;t hat zalig overljdcrz,
van IVY/en de;z Ee w aeui (leaa In ti ills , in :yui leeven .Lecr(zrcr
der Doop.! czi;t(Ie;z , Ie inii:bzn an te jIlto;ia, door JAN
D£ JAGE1 , Leeraar in (laze/cc Ct mceizte. Hicrby is gevoegd, ceiae Leerreden wni dell opgeme /Jen Eern'aicrderu
JAN i'IS, by de bedicilag van deny heiligen Doop. Te
flzmourg, by G. F. Schniebes. in gr. octavo 9g en 55
Mails.

Ardwi'.n
B
den gelooft
Vollen cu blydesz roem cones in den Ilcere fervendenz Learners,
egde deze Lykredenen zyn fUichtendc en gemoedlyk uitgevoerd. De Eerwaerde
ontvouwt

naer aenleiding van Ps. CXVIII. 17, en de Eerwaerde de
gager brengt ons onder het oog (le en1Zge hole en verwacJt•

Ling eenes Godvru(ctltie Ziele , in leevenz en in /Zesvena,
naer luid van Ps. XXX1X. b. Zonder vleiende lofi1iratk worden deze behandelde onderwerpen overgebragt, op de ge
ruim 68 , en de laet--ftorvencLas,w derR
had;
en
jaren
geleefd
29
gepaste ernílige ver
omtrent
fte
een de Leden der Gemeente bcfluiten de Leer--manige
redenen.
Wat wydcrs aengaet de Leerreden van den Eerwierden
Ris, by de Lykpredicatie van den Eerwaerden (Ie lager
gevoegd, dezelve heeft, neer aenleiding van Marcus XVI;.
6, ten onderwerp , den invloed we/Len dc Ch:r istelyke II'7terdoop op onze Zaligheid heeft; en ter behandelinge van
liet zelve tfielt zyn Eerwierde zich voor, te toonen, ,. ei.)
Dat Christus, wanneer by op den Doop de Zaligheid
„ toezegt , het Geloof met denzelven oraffcheidelyk ver„ bin'; ; en (2.) van wat belang de Doop , op dit Geloof
„ ontvangen , voor onze Zaligheid moet geacht worden."
Ieder link word met een wel onderfcheidend oordeel ontvouwd, en de ernf'ige nabetrachting bier van in eerie wel
ingerichte toepasfing aengedrongen : waer by dan voorts
deftige aenfpraken , nier den eert van 't behandelde onder
een de Doopelingen, by de bediening des Doops -werp,,
gevoegd zyn.
[r'el-,

54. C. VAN CRUYSKERr:EN, \ELMEFNEMDE RAAD.

dli^lrave/ /ende Raad aan de Belyders zier Gereformeerde
K^rkj, door c. VAN. CRU^SK^.RKEaN, Lidmaat der Hervor;nde Kerk. te Gorinchemn. Te Utrecht, by A. van
Paddenburg en H. v. Otterloo, 1785. In groot octavo,
40

bladti.

oor enigen tyd hebben wy gewag gemaekt van fameraVfprakeii
van dezen Schryver, welker hoofdbedoelde was,

het overfchadelyke misbru k, dat men van de Kerkleer,
nopens 's Menfchen onmagt, door dezelve flerk te dryven ,
maekt, tegen te gaen. (*) Even dit heeft hy ook in dezen
welmenenden raed bovenal op 't oog; als flrekkende dezelve, om de Belyders der Gereformeerde Kerke, inzonderheid, te waerfchuwen tegen de denkbeelden van een lydelyk Christendom, en hen te noopen, tot een ernftig
en voll}andig gebruik der middelen, die gefchikt zyn, om
ons tot het geloof en ene geloovige gehoorzaamheid te leitien. De Heer Cruyskerrken behandelt dit Stuk op de eigenfte gronden, die hy in de Sainenfpraken gelegd heeft,
en dit zyn jGefchrift is een gepast aenhangzel van dezelven; 't welk van dienst kan zyn, om vele verkeerde
denkbeelden, be(lieringeu en daer uit volgende werkzaemlieden des aengaende, die daaromtren t maar al te dikwils
plaats hebben , zo niet geheel uit te rooien , ten minfte
enigermate te doen afnemen en verminderen. — De groote zaak is hier de bekende les van Apostel Paulus, niet één
andere zyde be(lendig in 't-zydig,maervné
oog te houden, om zyn denken en doen , naar dezelve, in
te richten : Werkt, zegt hy, naves felfs Zaligheid met vree fe ende beven. Want het is Godt die in u werckt, beyde Iet
illcn ende het wercken na [fijn] welbehagen.
(*) Zie boven bl. 195.

rer-
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J. PRINGLE , OVER DË LEGERZIEKTEN.

yerltazadeling over de I egerziekieia, enz. dool j. PRIFGL1 ,
M. D. Uit liet Engelsclz verkhdd, en vc;meerdtrd iraet
je; e Geneeskundige BeJclaryvina der Ilopit^e^clev , door
D. htoNRO, M. D. Iblede uit liet Enelsr11 vertaald, door
L. sURKER , Al. D. enz. enz. IJic Deel. Te fhnfler_
dam, by P. Conradi, X785. .L'cI?ralve'n liet Voorwerk,
29e. bl. in bar. 8vo.
-

Waarneemingen over de Legerziekten van den beD eroemden
Pringle zyn zo algemeen bekend, en hebben
de welverdiende goedkeuring, der beroemdite Gezo zeer

neesheeren verworven, dat wy het ten eeuenmaal ongepast oordeelen , over de uitfteekende waai: e van derzelver
inhoud, en de verdienílen van den doorluchtigen Schryver,
in het breede uit te weiden. 1\len vind weinig
Schriften , welke in een klein beliek eersen zo grootera
fchat van kundigheden bevatten : maar men vied ook zeer

weinige Schryvers , welke zo veel aan hun onderwerp befleeden , en welke, in de kunst van wel waar te neemen,
met eenen Pringle kunnen gelyk geleld worden.
De Vertaaling van den geleerden Bikker, welke wy thans
voor ons hebben, is volgens den zevende en laatften oor
Druk, die door den Heer Pringle zelven nog-fpronglyke
Hierdoor verdient deeverbeterd en vermeerderd is.
ze Vertaaling reeds de voorkeur boven de voorgaande;
maar nog meer uit hoofde van de geleerde Aanmcridngen,
waardoor de Heer Bikker dit .ier fle Deel verrvht heeft.
Het bekende gefchil tusfchen de Heerei ii. 2,,ey en
. P. A iclael, over de fchadelyklieid of o>.lchadLl lheid
der dampen van flilttaand water, met betre1d ing 'tot de
Herfstziekten, beflist de Heer Tikker ten voordeele van de
IIeer 2"pey. In hoe verre de Bewyzen hier voor
voldoende zyn, en of de heer Bikker ten eenenmaal onzydig hier omtrent gehandeld heelt, laatera wy aan de beoorc'eeling van den Leezer over. — Wy hoopen, dat
ook het Tweede Deel eerlang het licht zal zien ; doch ver
ons, dat de byzondere redenen , waarom de oor -ijlvden
Uitgave van dit Werk zoveel-delkunigVrtamde
fpoed gemaakt heeft, geen plaats gehad hebben. Wy bedoelen hier den Oorlog niet den Keizer.
y
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Verzameling van Verhandelingen over vei fchillende Natuurkundige Onderwerpen, door JOHAN 1NGENHOUSZ. M. D.
Hofraad, enz. vertaald door j. VAN BREDA. M D.
Raad in de Vroedfchap en Regeerend Schepen te Delft,
enz. Eerjte Deel. In 's Gravenhage, by j. van Cleef,
-1785. Behalven het Voorbericht, 353 bladz. in gr. octavo.
by een vergaderen der Verhandelingen van den beHetroemden
Ingenhousz, welken hier en daar in de

Schriften van etlyke geleerde Genootfchappen verfpreid en
nogmaals door hem overgezien en verbeterd zyn, te zamen met eenige anderen nieuwlings door hem vervaardigd,
en die in onze taaie over te brengen, is een arbeid, waarmede de Heer Breda de Liefhebbers van Natuurkundige
Onderzoekingen grootlyks aan zig verpligt; daar ze hier
door een leerzaaren bondel in handen krygen, welke Be
groote verfcheidenheid van onderwerpen behelst, die-ne
hunnen navorfchenden geest een aan enaam en -nuttig voedzei verleent.
By den aanvang van het Eerf'e Deel , dat wy thans onder handen hebben , komt ons voor 's Mans onderrigring
nopens eene zekere manier, om, door middel van ge
een allerfchitterendst Licht voort te-dephlogistrLu,
brengen; waartoe by zig inzonderheid van. Camph;er rn
den Phosphorus van Kunkel bedient. Hier aan volgt
eene nieuwe verklaaring van de werking des Buskruids,
niet eene nevensgaande opheldering der werkinge van het
donderende Poeder. Verder komen ons hier voor
overweegingen betreffende het gefchil, of fcherpgepunte afleiders te verkiezen zyn boven zulken die in een bol eindigen: waaromtrent de Heer Ingenhousz zig voor de
fcherpgepunte afleiders verklaart; een denkbeeld, dat thans
genoegzaam als onbetwistbaar. algemeen aangenomen is.
Wyders ontmoeten we eene Verhandeling over de
brandbaarheid der Metaalen, met daartoe behoorende
overweegingen, betreffende de manier om de hoeveelheid
van het Phlogiston der Metaalen en van andere Lichaamen te bepaalen, mitsgaders over de verfchillende fnelheid, met welke de Hitte door onderfcheiden Metaalen
heen gaat. --- — By deeze Stukken komen etlyke byzondere berigten van nieuwe of grootlyks verbeterde werktuigen, met nevensgaande onderrigtingen, waarvan men zig,
in
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i n het doen van Ele .rifche en Lugtkundige proeven, met
vrugt bedienen kan. Ook verleent men ons hier zyne overweeging raakende de Magneetkragt in 't algemeen,
en die van de Platina in 't byzonder. De laat(e Verhandeling eindelyk gaat over den invloed van het Plantenryk op
.de Dierlyke Schepping; waarin de Heer Ingegahousz. zyn bekende gevoelen deswegens (*) nader ftaaft en bevestigt,
terwry1 hy tevens zyn wettige regt op de ontdekking hiervan
handhaaft; waaromtrent de Beer Breda, in zyne Voorre
ook nog verfcheiden aanmerkingen bybrengt, die dit-den,
in 't heldere daglicht Rellen. Voorts zyn hier aan nog
gehegt eenige Byvoegzels, welken, ter hunner plaatze in
deeze Stukken, ter ophelderinge of bevéstiginge van 't aldaar voorgeftelde kunnen dienen. Daartoe behoort ook, als
Bene foort van byvoegzel, op de Verhandeling van den
Heer Ingenhousz, over de Afleiders, eerre befchryving van
een Blixemafleider voor Moolens door den Heer Breda opgelleld, welke boven de tot nog opgeeven afleiders deeze
voordeelen heeft. „ Dat hy den Moolen ten allen tyde beveiligt, en den dienst doet, waartoe hy'gefc':hikt is, 't
„ zy de Moolen, zo ten aanzien van de Roeden als vats
„ den Kap, in beweeging of in rust is; dat oen de zorg
„ nopens de onafgebrokenheid des Afleiders, welke ééne
„ der allergewigtigíle vereischtens van dit hulpmiddel is,
„ niet aanleiden, die van deszelfs werking geheel onkundig
„ zyn, behoeft over te laatera; en eindelyk; dat by deeze
„ inrichting het leeven van een mensch nimmer gevaar kan
„ loopen, het welk by zulke Afleiders, die telkens op de
,, eene of andere: plaats geopend, en wederom verenigd.
„ moeten worden, niet onmooglyk is." Oir, uit alle
deezen een byzonder Stukje over te neemen, dat wy gevoeglyk plaatzen kunnen, zullen wy den Leezer nog mede
geen •ons de Heer Ingenhousz. berigt, wegens-deln,ht
de verfchillende fnelheid, met welke de hitte door onder
fcheidene Metacclen heen gaat.
„ Het is, zegt hy, by de Natunrkundigen in algemeen
gebruik, Geleiders te noemen; zulke lighaamen , welke het
Electriek Vuur door haare zelftlandigheid doorlaaten; zoo,danige namelyk, welke dat vuur, aan één eind aangebragt
zynde, door haare geheele uitgebreidheid tot aan het ander einde , hoe lang zy , ook zyn mogen, en wel in een
ondeelbaar oogenblik, voortleiden; het zyn dan alle die
lig(*) Zie Alg. Vad. Letteroef. IIIde D. bl. ioz.
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lighaamen , welke den loop der Eleérieke vloeifloffe , door
haare zelftlandigheid, in het geheel niet fluiten. Men noemt
faiet Geleiders zulke lighaamen, door welken het F leááriek
vuur geheel niet doorgaat , of welke deszelfs doorgang geheel en al fluiten. - 'Er zyn lighaamen van eene middelf agtige natuur , dat is , door welke dat vuur wel indedaad doorgaat, maar langzaam; men noemt ze onvolmaakte Geleiders.
„Het zelfde onderfcheid , ten minílen in eenen zekeren
trap, heeft plaats in verfchillende zelfflandigheden, met
betrekking tot de hitte; dus lasten fommige lighaamen de
hitte veel gemaklyker door dan anderen , en kunnen meer
of min volmaakte Geleiders der hitte genoemd worden ;
men moet echter aanmerken, dat 'er geene volmaakte Geleiders met betrekking tot de hitte zyn , noch ook geene
eigenlyke gezegde niet Geleiders, dat is te zeggen, dat 'er
in de Natuur geen lighaam is , door het welk de hitte in
één oogenblik van het ééne tot het andere einde doorgaat; noch ook eenig lighaam, het welk voor hitte onvatbaar zoude zyn , of dezelve niet door zyne zelfflandigheid
zoude doorlaaten.
„ De voortgang der hitte is door alle bekende lighaamen
langzaam; echter fchynt 'er ook, in zeker opzicht, eenige overeenkomst tusfchen de fnelheid van den voortgang
van het Eleétriek vuur, en van het gewoone vuur of de
hitte, in een groot aantal lighaamen plaats te hebben; by
voorbeeld: de Metaalen , in 't algemeen , de beste Geleiders van het Eleétriek Vuur zynde, zyn ook onder alle
lighaamen die , welke de hitte met de meesre fnelheid
doorlaaten. De Metaalen zyn onder alle lighaamen
die geene,. welke de Electrieke vloeiflof gemaklykst ontfangen , en ook ligtst loslaaten , dezelve door haare zelfh andigheid laatende overgaan in alle andere lighaamen , die
hen naderen of aanraaken , zo hechts deeze uit haaren aart
gefchikt zyn, om die vloeif}of over te neemen; even zo zyn
ook de Metaalen die lighaamen-, welke de hitte gemaklykst
ontfangen en loslaaten, 't zy door dezelve aan de omringende lucht mede te deelen, 't zy door die aan andere lighaamen, met. welke zy in aanraaking komen , over te geeven;
by voorbeeld: een masfive Metaale Bal zal, heet gemaakt
zynde, in weinige oogenblikken zyne ganfche hitte verliezen , wanneer men denzelven in water dompelt; maar een
heet gemaakte houte Bal zal in het water alle zyne hitte zo
fchielyk niet verliezen: men zoude het middenpunt van den
Me-
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Metaalen bal reeds geheel en al koud bevinden te zyn ,
wanneer het middelpunt van den houten bal nog eene aaitmerkelyke hitte zoude hebben. De Steenagtige lig
haaroen behouden de hitte ook veel langer dan de Metaa,

Ien.
„ De meeste lighaamen, welke de hitte met eene zekere
rnueilykheid aanneemen, behouden ook dezelve met den mees
verliezen die minst gemaklyk; zodannige-tenwr(ad,of
zyn in 't algemeen de Steenen, het Glas, liet Porcelein,
de gebakkene Aardens , als Aarde Potten , enz. Even zo
ontdoen zich die lighaamen min gemaklyk van het Electriek vuur, welke hetzelve met een foort van moeilykheid
aanneemen, of houaeu het vast, als met een Poort van
weerzin om liet los te laaten (*); zoodaanige zyn het
Glas, de Harstagtige lighaamen, de Zyde, zeer droog
Hout, enz.
,, Eene naauwkeurige kennis van de zelfilandigheeden,
welke de hitte geniaklykst doorlaaten, gelvk ook van dezulke, welke den meesten tegenftand aan de hitte bieden,
is geen voorwerp der befpiegelende Natuurkunde alléén,
of van eene nieuwsgierigheid zonder nut; maar zy kan
ook van zeer veel dienst zyn , zo in het Huishoudelyke
als inzonderheid in fomn^ige Fabryken, in welke veel
brand[toflen gebruikt worden, van welke een goed deel
uitgewonnen kan worden, wanneer trien verhindert, dat
de hitte niet verfpreid worde , of zich verlieze door naby
geleegene lighaamen , welke uit haaren aart de hitte Genen
al te gemaklyken doorgang vtrfcliaffen: Ik herinner my,
dat een Manufacturier van tien eertien rang in Engeland
my zeide, dat hy, na met den beroemden Franklin een
onderhoud over dit onderwerp gehad te hebben, eene aan
verbetering in den toeflel zyner Fabryk hebben--merkly
de gemaakt, zeer veel branditoffe uitfpaarde.
,, liet fchynt wel genoegzaam bct]ist te zyn, datin'tal.
gemeen de Nietaalen van alle lighaamen die geeue zyn,
welke de hitte met de meeste fnelheid door naare zeliandigheid doorlaaten; maar het is niet heflist, welke Me±aalen
(*) „ Ik heb uit deeze hoedaanigheid van fommiee lighaamen gevolgen van belane voor de Natuurkunde afgeleid, in
eene Verhandeling de verklaaring van de Electropltore behelzende, geplaatst n 1 et 68 Deel der Philof. Transact, en wc^ke
vertaald en vermeerderd een gedeelte deezer Verzameling, ;rte
veeeten in het tweede Deel ,1 uitmaakt."
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]en de eigenfchap van de hitte voort te leiden meer day;
anderen bezitten. — Indien die ei.;enfchap van de
digtheid of de foortlyke zwaarte der Metaalels afhing,
zoude het Goud de hete Geleider zyn, en de andere
Metaalen zouden het zelve in deeze orde volgen, Lood,
Zilver, Koper, Yzer, Tin. Indien her vermogen
om de hitte min of meer veerdig door de hiaten van Naare fineltbaarheid afhing, zoude de volgende orde plaats
hebben. Tin, Lood, Zilver, Goud, Koper, Yzer, en
het is, volgens deeze orde, dat de beroemde Graaf dc
Buffos de Metaalen rangfehikt, met betrekking tot den
voortgang en de duoring der hitte. Die geleerde
heeft eene zonderlinge wyze uitgedagt, om de wet, welke de Natuur in dit opzicht volgt, te ontdekken : hy liet
nit elk Metaal ballen van één duim in middellyn maalsen ,
en maakte ze alle te faamen heet, ten einde aan allen even
grooten graad van hitte te geeven; vervolgens nam hy
waar, in hoe veele minuuten elk der Ballen zo veel ver
dat hy ze geduurende eene halve feconde in de-koeld,
hand konde houden, en in hoe veele minuuten zy tot den
graad der warmte, welke de lucht had, verkoeld waren.
Men kan een groot aantal proeven , op deeze wyze
genoomen, vinden in het eerste Deel van het Byvoegzel op
zyn onvergelyklyk Werk over de Natuurlyke Historie.
De nauwkeurigheid echter, welke tot de oplosíing
van dit moeilykVraagduk vereischt wordt , heeft andere Natuurkundigen toegefcheenen by deeze proeven niet groot
genoeg te zyn , dewyl zy afhingen van een der zintuigen,
het welk ligtelyk bedriegt. Wat my aangaat , ik ken
geene der tot hier toe uitgedagte manieren, welke zo veel
zekerheid zouden geeven, dat men hier omtrentniets meer
zoude verlangen.
„Toen ik in het begin des jaars 1780 in Vrankryk was,
vertoonde my de Fleer Franklin de toebereidzelen, welke
hy had uitgedaat tot proeven , gefchikt om het Vraagf}uk op
te losfen; ik bewonderde derzelver eenvoudigheid, en bevond ze beter tot het oogmerk ge{chikt , dan alle de andere
middelen, die men tot hier toe gebruikt had. De
Heer Franklin (lelde my voor, de proeven met hem te neemen, het welk ik met erkentenis aannam; dan de menigvuldige bezigheden lieten hem nimmer taé dit voornee men
ter uitvoer te brengen. -- Vervolgens, in de maand
July van hetzelve jaar, van Parys naar Weenen vertrekken
gaf nay de Heer Franklin het geen by tot de proeven,-de,
in
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in gereedheid had gebragt, ten einde de voor enootrene
proeven, wanneer ik t'huis zoude gekomen zyn , op myn
gemak te neemen; en te \Veenee zyude te rug gekoonien 5
liet ik niet na dit werkitelli -i te maaken, deelende den uithag der proeven, welke ik hier opgeeve, den Heer 12 rs?al.
lie meede: dus , indien deeze uitkomst eenig licht ter
beflisfing van de vraage verfpreidt, is de 1N atunrkundc
dat aan dien grooten Man geheel, en niet aan my, die
flechts nauwkeurig liet plan van den Heer Trcnklin volg
-de,vrlchuig.
„ ])c toeflel beftaat uit zeeven draaden, elk van verfchillend Metaal, en alle door dezelve gaaten getrokken, zo
dat zy alle naauwkeurig dezelfde (likte hebben , welke omtrent ;, van een Parvlche duin is. - Ik klemde alle
deeze zeeven draaden, tusfcl.en twee (lukken hout vast,
alle even ver (te weeten dd duim) van elkander, cp zodaanige wyze, dat de lengte der draaden, van het hout
af tot aan de einden, naauwkeurig dezelfde was; voorts
fmolt ik in een aarde pot, wiens rand overal vlak gemaakt
was, witte wasch, en do nipelde den gebeden ry draaden
in dezelve , laatende het hout, waarin de dreaden bekneld
varen, op den rand van den pot rusten : 'er bleef, by
het uitneemen der draaden uit den pot, op elk een laag
wasch, welke, koud geworden zynde, zeer wel konde
gezien worden. ---- to eersen anderen pot, daartoe opzettelyk vervaardigd, oly zeer heet hebbende deers worden, zo dat zy byna kookte, dompelde ik de einden van
alle de draaden te gelyk 'er in ; de laag wasch fii oft op
elke Metaaldraad.; maar de fiielheid van den voortgang der
finelting was, in regtftreeki'che reden, niet de ínelheid,
waarmeede de hitte door dc verfchillende Metaalen doorging. Ik kon zeer duidelr ie liet verfchil der iiielheid van den voortang der fineltinge op elk Metaal zien."
Op eene der Planten • tot 'deeze Verzameling, 1-.ehoorende. is eene a,beelaing van den onderfchciden uitfiag
van twaalf proefneemiueren, buiten vele anderen, door
zyn Ed. op deeze wyze eermi; en. \Vv kunnen cie figuur
zelve niet wel plaatzen ; maar zvne volgende aanmerking,
over die proefneemingen, is d•iidelvk genoeg om den
Leezer een denkbeeld van derzelver uitflag te verleenen.
„ Door deeze, gelyk ook door een goed aantal andere
proeven, heeft het mv, zegt hy, toegefcheenen, dat vats
alle de Metaalen het Zilver de beste Geleider der hitte is,
en dat de natuurlyke orde deeze is, Zilver, Koper, Goud,
Pp 2
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Tin , Yzer, Staal, Lood. Het is echter waar, dat 'er
ver{chilleu in de uitkomtlen waren, uitgezonderd met opzicht tot riet Zilver en Lood; vaarvan het eeríle nimmer
miste de hitte met de meeste vaardigheid voort te leiden,
terwyl het laatstgenoemde zulks altyd langzaamst deedt.
En ik zoude de orde, welke ten deezen opzichte plaats
heeft, met meer gelykvormigheid hebben kunnen hevetigen, indien ik had willen te werk gaan, gelyk dikwyls Geneeskundigen doen, die op hunne Geneesmiddelen zwetzen ; vertellende flechts de gevallen , by welke de geneezing is uitgewerkt, terwyl zy die, waarin het middel van
geen vrugt was, verzwygen. ik had eveneens de proeven, by welke zich de verfchillen opdeeden, kunnen weg
alleen dic vertoonen in welke de natuarlyke-laten,
orde zonder verfdrillen plaats hadt; dan, zeer af^,eerig
van zulk eene list zynde, heb ik de twaalf proeven, welke ik agter elkander genoomen heb , gelasten zo als zy
uitvielen, zonder andere, by welke geen verfchillen plaats
hadden , 'er tufchen te mengen , welke echter veel meer
in getal waren t, en ik heb geen beluit opgemaakt, dan naeen
groot aantal proeven genoomen, en Bene meerderheid van
gelykvormige uitkom(}en verkreegen te hebben.
„ gene voldoende reden der verfchillen in die onder
proeven kan ik niet geeven t ligtelyk zal men-fcheidn
begrypen, dat het groot onderfeheid in de hoogte, tot
welke de finelting in de twaalf proeven kwam (*), daaraan moet worden toegekend, dat ik de einden der Metaa-

le draaden niet by ieder proef even langen tyd in de heete oly hield , of dat de oly niet altyd denzelven graad
van hitte had.
„ Men zal uit het gezegde verder begrypen, waarom
Zilvere Vaten, in dewelke men heete vogten doet, gelyk
Kofy- Kannen, Theeketels, enz. moeilyk te behandelen
2yn, wanneer hunne handvatzels niet uit Hout zyn gemaakt, of niet met Benige ftnffe omwonden zyn, welke
de hitte niet gemaklyk doorlaat."
(*) By deeze onderfcheide hoogte der fineltinge, die uit de
gegeeven rede natuurlyk moest ontstaan , had dan egter ook
min of meer eene gelykvormige verfcheidenheid in alle de
draaden plaats, (waarop het in deeze proefneemingen vooral

aankomt,) gelyk de bovengemelde figuur uitwyst.
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,edenkiuuaeii over het oo;fwa:Iv1 berusten der Opperrnacht
by het l7olk; — over £10 onverrrceili(lbaeiÏhcicl der natuur
rechtten eies i'o1ks; over des~e1 s recht omra voor-lyke
te doen nr;i hun, welke 1aetzelve-/ielngvrto
be/Iruren , en lien , des ;aoode , voorteliclrten en te onder
om Nyne ,vettige vechten te hrrndhaciven,-)'ichteu;—n
oo menigmaal ramen inbreuk op dezelve vaarakte. (hordende
deeze bedenkingen voorgegaan door een herdruk van een
klein, zeer zeldzaam en zeer "onderling Boekje, certyds
uitgegeeven door een Rotterdammer, en tegenwoordig ge
ira den Boekwinkel van L. Herdingh, te Leyden.-cleponird
Te Leyden, by L. Herdingh, den 31 lugustus,
X785. Be/ia/von liet hoorbericlit, 82 bladz. in gr. 8vo.
rader het geleide van de hier aangekondigde bedenkin® gen
deelt derzelver Uitgeever ons den herdruk mede

van een zeldzaam en zonderling Boekje, het welk hy, oni
liet gewicht der onderwerpen, welken hetzelve behelst,
beflooten heeft in zyn geheel te doen herdrukken, zonder
iets aan deszells verouderden ftyl, noch aan de onrege]matige en gebrekkige fpelling, welke men in hetzelve befpeurt, te veranderen. Het is oorfprongkelyk in it,
waarfchynlyk te Rotterdam, onder den verdichten naaug
van Nymwegen, verfcheiden jaaren voor de bedtelling
van het Stadhouderfehap in den Perfoon van Willem den
IVden , uitgegeeven , en behelst flegts weinige bladzyden.
He heeft geen anderen Titel dan de volgende Latynfche
Zinfpreuk; Libertatem nemo bonus nifi cum ctninta amiftt,
dat is: De Vryh-id heeft geen eerlyk man als met zyn leven verloren. Op de linkerzyde van deezen Titel vindt
men den lof van de Vryheid, getrokken uit de Batavifche
Arcadia van Heeniskerk. Hierop volgt een antwoord van
een Vriend te Rotterdam, op een Misíive van zyn Vriend
te Amsterdam , waarin deeze zich beklaagd had over den
bekommerlyken Raat, waarin het Land en de Steden gedompeld waren door liet onrechtvaardig en despotiek beflier van verfcheide Regeeringen. In dit antwoord heeft
de Schryver een ruifonnement gevoegd, dat men hem uit
den (laag had toegezonden, en door 't welk men trachtte
te betoogen, dat de her[Ielling van het Stadhouderfchap,
in plaatfe van hulpmiddelen toe te brengen aan de rampen,
die het Land drukten , dezelve tot een verbazenden trap
konden verzwaaren. Op dit raifonnenient, 't welk de tePp 3
geit-
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geuwoordige Uitgeever van dit Boekje aanmerkt , in zeer
vele opzichten de allerklaartle, en allerwaarachtigl e pr^pinetie te zyn, die 'er ooit gefchied is, laat de Schryver
eet) O12itive77) volgen, volgens welk het Volk in alle Steden
vaoi Hollands , van 't Land van Utrecht en elders , uit deszelis
»lidden zoude kunnen kiezen, Gemeensluiden der i/%,yk,rw,
die zo haast mo elyk aan het Volk weder zouden doen
bekomen dat hetzelve ontnomen was, en de orde en goede trouw in 't rechtsbeflier en de financiën herdellen.
E : tot een voorbeeld van zodanig een ontwerp geeft by
een Plan op, dat by voor de Stad Rotterdam had opgefrel i. Dit Plan beflaat uit XXVIII :irt.ikelen. De eerste
Xl J bepaalen , welke de vereiec tte hoedanigheden zyn om
tot Ge,aecnsman en Burgcmncester van cle Tijk te kunnen
worden verkozen; de wyze van verkiezing en de duuring
VII 't Gemeensmanfchap van ieder van hun. l)e Artikelen XV. tot XVIII. bevatten het Reglement van het beflier der Inkomllen en financiën der Stad, en den aart van
't opzicht, dat de gemelde Gemeenslieden over dat betl:ier
zouden behoren te hebben. Het XIX. Artikel behelst dat
de Burgers of Ingezetenen, die zich in hun eigendom
rechten of vryheden zouden verkort vinden , hunne toevlucht zouden noemen tot de gemelde Gemeenslieden, als tot
hunne voorflanders, en dat deezen verplicht zouden zyn
om hun best te doen om by (le Regenteu de hetering'deer
bezwaren van de klagers te bekomen. — De Artikelen
XX. tot XXIV. gaan over eenige byzondere punten van liet
bonier der financiën - over 't recht der Gemeenslieden,
om de posten van verkeerd gedaane uitgaven door te haalen, en , in geval van tegenkanting ten deezen opzichte van
de zyde der Regenten, zodanige maatregelen te veemen,
als zy zouden goedvinden; eindelyk, over het recht dat zy
hebben zouden, om, zo dikwils zy nodWg zouden oordeelen, op het Raadhuis of elders te vergaderen. Het XXV
Artikel behelst oenige maatregelen ten einde er niets onuitvoerlyk wierde geoordeeld voor dat 'er behoorlyk onderzoek over gefchied ware. Het XXVI. Artikel zegt,
dat een der wezenlyke plichten van de gemelde Gemeenslieden zoude zyn zorgvul,diglyk natefpooren en te onderzoeken, of en welke rechten en privilegiën verduisterd of weggeraakt waren; dezelven weder te herflellen, en te laaten
drukken om ze des nnds te kunnen raadpleegen. Het
XXVII. Art. bepaalt, dat in alle gevallen , wanneer 'er eenige onderneemin ; , die voor de Stad , voor haare domai
ook voor de rechten en privilegiën der Burgery na--nteof
dee
,
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deelig is, tot hunne kennis zal komen, zy gehouden zullen
zyn zich te vervoegen aan de Vroedfchap, ten einde van dezelve betering dier bezwaaren te bekomen; en dat, indien
then hun recht mogt weigeren , zy in dat geval ter[tond daar
moeten geeven aan ,'e gemelde Burgery, otu-vankeisf
door dezelve in dit opzicht te worden onderlleund. Eindelyk zegt het XXVIll. Art. dat de Burgery ten allen tyde
dit reglement, wanneer het geval zulks vordert, naar welgevallen zal kunnen vermeerderen , verminderen of matigen.
Na dit Reglement vindt men het formulier van den Eed der
.Gemcensluiden ,waarop het Plot van den brief van den Rotterdammer volgt, waarin hy aandringt op de nuttigheid
van dusdanig een plan, volgens het welk, naar zyne gedachten, de aloude Vryheid der vereenigde Nederlanden
volkomen zonde kunnen herfteld worden zonder eenige
krenking van de forth van regeering; terwyl hy tevens op
nieuws beweert, dat de herdelling van het Stadhouder
niets anders zoude te weeg brengen dan het ver-fchap
Natie en het verlies van haare Vryheid. Voorts-derf
wordt dit hoekje befloten met cie Latynfehe Zinfpreuk
Ncrllta112 ilnperiu,n tutztna , hifi benevolentia civium fit naunitrina. Dat is: Geen form van regeering is veilig en be!}aasbaar, ten zy die worde bevestigd en verzekerd door
de wille eu genegenheid van liet Volk. By dit Werkje
heeft de tegenwoordige Uitgeever Benige Bedenkingen gevoegd over de Natuurlyke, Burgerlyke en Politieke Rechten der menfchen in eene Maatíchappy vereenigd. Deeze
bedenkingen, die zeer veel goeds behelzen, fchynen eigenaartig gefchikt om het voorgemelde plan verder uit te
werken en te befchaaven.

Dedullie van liet recht van de Stad flnaersfoort, als een
Medelid der Souveraine Regeermg van de Provincie
Utrecht competeerende, door de Ed. flchtb. Heeren Regeerders derzelver Stad ingebragt, ter Vergadering van
de Ed. lblog. Heeren Staaten 's Lands van Utrecht.
Te flrnfierdana, by D. M. Langeveld, op den hygendam, 1 785. groot 59 bladz. in Folio.
Deduéie, die overal de blyken draagt van door
D eeze
eene kundige hand gefreld te zyn, is ingerigt, om te
als de Stad

doen zien, dat de Stad Amersfoort , even
Utrecht, haar recht tot het deelgenootfehap aan de opper-
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macht ten gelyken tyde , en op dezelfde wyze , uit dezelfde
bronnen ontleent, en alzo de eene niets meerder of minder
dan de andere daartoe en tot derzelver gevolgen gerechtigd is.
Om dit buiten bedenking te Rellen, treedt de Schryver
in een onderzoek van de navolgende ltukken.
Voor eersi , of de Stad Utrecht voor den vermaarden
Landbrief van Bisfchop Aarnout van Hoorn, en dus in den
Jaare r 17 3. eenig deel gehad heeft in de oppermacht over
dit Gewest buiten haare panne; en byzonder, of zy daarin
meerder zeggen, dan de Stad Amersfriort, gehad heeft.
Ten tweede, welke rechten aan de thans erkende Staaten, en onder deezen mede aan de Steden tltrecht, Amersfoort en Rheenen, by dien Landbrief afgeftaan zvn;' en of
de Stad Utrecht daarby eenig ander of meerder recht dan die
beide overige Steden des Gettichts zoude hebben verkregen, waardoor zy gewettigd zoude zyn, omtrent het een
of ander gedeelte van de oppermacht, dezelve te vervangen
of uit te fluiten.
Zen derde, of de Stad Utrecht alleen, of de Stad Amersfoort „op een gelyken voet met, haar, geduurende het Bis
geweest in het bezit van zodanige op--fchoplykbe{ir,s
permachtige rechten over haare Burgers en Ingezetenen en
binnen haare Banne, als federt de oprichting van dit Gemeenebest , gedeeltelyk door de Vergadering der Heeren
Staaten, het zy dan uit noodzaake, of by afpand en toelatinge van die Steden, uitgeoefend worden, en eenvoornaam
gedeelte van der Staaten oppergezag helpen uitmaaken. in
of de beide genoemde Steden, zonder dat cie laattte het allerminfte hierin van de eerfle af hankelyk ware, niet heeds
als Pares hebben gehandeld.
Ten vierde, of de Stad Amersfoort deeze rechten alleen
op een gelyken voet, met de Stad Utrecht verkregen en
bezeten hebbende , daarvan ooit ten behoeve van de laatst
afstand gedaan , of haar die opgedragen heeft;-genomd
of dat deeze daartoe op Bene andere wyze heeft kunnen
gerechtigd worden.
Deeze Stikken door den Schryver ten voordeele der Stad
Amersfoort beflist, en dus het beluit, dat Amersfoort, zo
wel als de Stad Utrecht, tot de oppermacht, met alle de
gevolgen daarvan, is gerechtigd, opgemaakt zynde, befluiten de Regeerders deezer Stad deeze Deduc'tie, „ in
„ dit billyk vertrouwen, dat het herhel hunner opper„ machtige rechten, waarop zy ter deezer gelegenheid ook
„ nog
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,. nog by herhaalinge aangedrongen hebben, eens eindelyk
„ niet ernst ter hand zal genomen worden; daar zy zich
niet ongenegen verklaaren , otn zich intelaaten in zulke
fchikkiugen, als waarby dit, naar de tegenwoordig ge„ fleldheid van zaakei ; geooreieeld worden mogt, tot l;et
„ miufle bezwaar te ftrekken van zulke Leerion , as welven/el verbis, be„ ke door eene wettelooze occupatie
,, vonden mogten worden, zich in het bezit der wettige
rechten deezer Stad gefield te hebben; dan, welke oc„ eupatie de Regeerders der Stad Amersfoort vermeenen
„ niet anders dan door overmacht gedwongen , langer te
„ kunnen of te mogen aanzien; verzoekende derhalven,
„ dat , bevorens een veranderd Reglement van Regeeringe
„ voor deeze Provincie veerde vastgelleld, of by de bepaa„ Tinge van hetzelve , deeze Stad uitdrukkelyk in haare
„ rechten herfield en gehandhaafd werLie.''
,

fit

Sinatkundige Ge%hriften , opg'fich en naáclaaten door
Mr. SIMON VAt SLINCE LAND1' , ge oolCn den I4. asiucsMy i664, aangefleld tot Secretaris van d, n Raad van
Staaten , den 4. Augustus i6 €o, Raad en Thelanrier Generaal der Vereenigtie Nederlanden, den E7 (kiobcr ia
Raadpenfionaris van Holland, den 17 ,7u-.y 1727, ovcrleden den i December 1 7,36. if, III. en IL cle Deel. 1'e
flmflerrlamit, by P. Schouten, 1784. In groot 8vo.
en liet is ook zeer natuurlyk , dat
M enzy,zietdiegemeenlyk,
in verwarde en beroerde tyden hun Vaderland ten dienfle flonden, en niet zelden tot een flachiufler
der goede zaake verftrekken moesten, in de Gefchiedenisfen
grooter naam verworven , dan zy, die , in vreedfamer da
Kabinet, zodanige tyden hebben-gen,idfltvah
zoeken voor te komen en te verhoeden. Van hier dat de naamen van een Barneveld en de Witt, in de Jaarboeken van
ons Gemeenebest, en zelfs in die van Europa, een zeer
luisterryke vertooning maaken, terwyl de naam van eeti
.Slingeln .'t flegts bekend is in den kleinen kring van
eenige kundige en aanzienlyke Mannen , die deeze thands
gemeen gemaakte Schriften reeds in Manufcript gebruikt
hebben, en met de nog niet volledig genoeg geboekf'taafde verrichtingen van deeze eeuw gemeenzaam bekend
zyn; daar, ondertusfchen, niemand ooit de gewigtige post
van Raadpenfionaris niet meer bekwaamheden , grooter
Pp
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waardigheid van gedrag en karakter, of met meer grondige kennis van de Staatsgefleldiieid en belangeus van dit
Land vercierde, dan Simon van Slingelclndt, een Man ,
wiens naam met eerbied genoemd wierdt in de Kabinetten
van Verfailles, Weenen en Londen , wiens tegenwoordig
Vergadering van Holland luister byzettede, en die-heid
een nieuwen trap van waardigheid en invloed gaf aan het
Ambt (lat by bekleedde, fchoon hetzelve reeds van veel
gewicht en wanbelang voor de Vereenigde Gewesten geworden was, door tie verdienflen en bekwaamheden van
zyne Voorgangers.
Deeze zyne Staatkundige Gefchriften, de vruchten van
eerre langduurige en fcherpzinnige waarneeming en ondervinding, vertoonen ons overal de meesterlyke hand van
een fchrander en oordeelkundig Man , die, met eerre grondige kennis van de Staatsgefteidheid van zyn Vaderland,
door geen drift noch vooroordeelen bezield, de zaaken op
haare rechte waarde wist te fchatten, en zyne uitmuntende vermogens ten dien(le van liet algemeene weizyn te
befleeden. Was het eerfle Deel, van dit Werk, waarvan wy den inhoud reeds kortelyk hebben opgegeeven (*)
geschikt niet alleen om de aloude Regeering deezer Landen, en de daarin voorgevallene veranderingen te doen
kennen, maar ook om de defec`len in de toenmaalige Conf±itutie der Regeeringe van den Staat der Vereenigde Nederlanden , benevens de middelen van derzelver redres,
op te veeven; liet tweede Deel is in 't byzonder dienende, om de waare oorzaaken van 't groot verval in de
gencraale Regeering van den Staat der Vereenigde Neder
nodige middelen van redres aan te wyzen,-landev
met een Byvoegzel , raakende de Provincie van Holland
en Westfriesland in het byzonder. Voorts bevat hetzelve
daarenboven, nog Bene aanwyzing van een korten en gereeden weg, om te komen tot herhel der vervallen zaaken
van de Republiek , en eindelyk een Discours over de
Con[lituie (ter Vergadering van de Hoog Mog. Heeres
Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden , en over de
materie en forme van hunne Deliberatien.
De Heer Slingelctnrlt was van gedagten , dat , zo de
Bondgenooten het behels der Regeering niet volgens de
oorfprongkelyke Contlitutie verbeterden , het Stadhouderfchap behoorde herfteld te worden, als het eenig(Ie gefclitk(*) Zie de Algem. l"aderl. Letteroef. VI. Deel , bi. 546.
,
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fihikte hultmiddel om dc hyznndere belangen te vereenigen, en tot liet aigeinecnc v elzyn te doen medewerken;
doch, fchoon een welingericht en gematigd Stadhouder
opzichten , van veel nut 1, an zyn , heeft-fcliap,nve
echter de ondervinding getoond , dat dit hulpmiddel de
verwachte uitwerking niet geba I heeft, en veri:r, crin„
in plaatfe van verbetering, heeft aan;gebragt; en het is uit
dien hoofde, dat neen onk ngs in zeker Werkje (*; , (w marvan wy in ons volgend Siui je een verllag zullen gecven)
beweerd heeft, (lat de teer Sliia;cl<>>lr.%t , welk een crvaaren Staatsman by ook mog , geweest zyn , echter pie vaare bronnen niet gekend heeft , waardoor de geregelde loop
van het werktuig van Staat in de Vercenigde Nederlanden
geuiremd wierd. Schoon enen hie: by zou kunnen aan
dat men den Stadhouder veel onbepaalder magi-merkn,
gegeeven heeft , dan in het plan van .'iiii Clwl <It begrepen was.
De twee laatile Deden deczer Staathnudige Gefchriften,
welke onlangs zyn uitgekomen, zyn niet minder dan de
twee voorige onze aandacht waardig, wegens liet gewicht
en aanbelang van cie daarin voorgelielde floffen.
Het derde Deel , namclyk, bevat voor eerst een uitvoerige en oordeelkundige uitgewerkte Verhandeling an cie
InlIelling , Inllruétien en het Ambt van den Raad van
Staaten der Vereenigde Nederlanden , waarin i) gehandeld wordt van de Inflelling en van cie Succesfive Inllruc.
tiën van den Raad van Staaten ; 2.) vin verlcheide Pi inten, van ouds behoord hebbende tot liet Ambt van e'en
Raad van Staaten , maar meerendeels door den tyd geraakt
in ongebruik; ;.) van het i mbt van den Raad van Staaten omtrent Militaire Zaaken . 4.) van dit Ambt omtrent
de Confenten van de Provinciën; 5.) van dit Ambt, omtrent de middelen van het Diftric`t van de Generaliteit;
6) van de middelen van de Stad en liet Eiland van Willem[Iad, en van die van liet zogenaamde Coumitti m s;
7) van de Contributiën, geiinnoteerde Goederen en andere caftieele Inkomilen van de Generaliteit en van het Ambt
van den Raad van Staaten daaromtrent; 8) van liet Ambt
van den Raad van Staaten omtrent het employ der Crn(*) Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereen'gin,g
der belangen van Regent en Burger van binnen gelukkig, en vane
buiten geducht, te maaken. Te Leyden, by L. Herdingh.
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fenten en verdere middelen van de Generaliteit; 9) van
dit Ambt, omtrent de middelen van de Collegiën ter Admiraliteit; ]o.) van de .Jurisdic`tie van den Raad van Staaten; it.) of, en in hoe verre cie Raad van Staaten, in
het flus: van haar Ambt, getubordineerd is aan de Verga
Gecommitteerden, ter Generaliteit-dcringvaeos
gemeenlyk genaamd de Vergadering van Haar bioog Mog.
Cl] ia.) van de Perfoonen .waaruit de Raad van Startten
beltaat : wordende dit Deel voorts begoten niet een
Concept van Intlructie , dienende tot het Ambt van Stadhouder of van Gouverneur, Capitein- Generaal en Admiraal over Holland en Westfriesland.
IIet vierde Deel vervat voor eerst een Uistorifehe Ver
gezag over de Militie van den Staat der-handelig,vt
Vereenide Nederlanden , getrokken uit de Registers en andere publieke Aálen ; waarin i.) gehandeld wordt van de
verfcheide foorten van Militie, en van de relatie, welke de
Militie heeft tot de Generaliteit, en by die gelegenheid van
den Eed, van de oude wyze van Betaaling en van de aan
Officieren; 2.) van de relatie, welke de Militie-fleingdr
heeft tot de Betaalsheeren, en tot cie hooge en laage Overheden van het Territoir, waarop de Militie zich bevindt;
3.) van het gezag van de Startten Generaal en van den Raad
van Staaten, over de Militie ; 4.) van de Gedeputeerden te
Velde; j.) van dc Stadhouders, in qualiteit van Provinciaale Capiteins-Generanl; 6.) van den Capitein•Generaal
over de Militie van den Staat; 7.) van de Veldmaarfchalken; 3.) van het aanneemen en afdanken van de Militie,
en by die gelegenheid van de jaarlykfche vryheid der Confenten; 9.) van de aanftelling der hooge Militaire Officiers
of Gcneraalsperfoonen; ]o.) van de Patenten, en of, en
hoe ver de Provinciën die mogen ophouden; ii.) van de
Militaire Vcrlooven; i2.) van de Monftering; fig.) van de
Militaire Juftitie en van den Hoogen Krygsraad; 14.) van
het verleenen van Pardon en Gratie; wordende dit
Deel laatfielyk beflooten met eene Mennorie over het redres
der naaken van de Admiraliteit, opgefteld in October 1719.
Alle deeze Stukken verfpreiden een ongemeen licht over
de Staats -Conftitutie van dit ons Gemeenebest ; doch
zyn tevens van dien aart, dat wy dezelven te kort zouden
doen, met eenig afgebroken Uittrekfel uit dezelve op te gee.
ven, zo dat wy veel liever dezulken onzer Leezers , die
tineer dan een oppervlakkige kennis van de Conlitucie en
Gefcihiedcnisfen van ons Vaderland trachten te verkrygen ,
aan-
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aanbeveelen , dezelven , in hun geheel, met aandacht te
doorleezen, terwyl wy ons verzekerd houden, dat zy hun
tyd hier aan niet zonder veel vrucht befleeden zullen.

lirinnzerkingen over de gev'i ^tigheid der Stciatsonativeu e/in
in Noord-zlnaerica, esa over de middelen om die soos cle
oelaeele svaereld nuttig Ie iraaccken, door RICFIAR D PRICE. ,
Lid der Koninglyke Societeit te Londen , en de jtc demie rler I etenfeluippen en Ku/if/en, in nieuw >l cla;rd.
Met de bedenkingen van den Graaf ICE ntIRABEAU, op dezelven. Neyens een Blief vein desa heer TURCOT , Ste,«tsdienaar in Frankryk, aan Dr. R. PRICE;, over do gemel
tie Staastsomwenteling; uit liet Fransch vertaald. Te Jimficrdarra, by f: Weppelman, I7^5. In gr. oc7avo,149 bi
e beroemde Dr. Price, die, wegens zyne blaakende
D
zucht voor de zaak der Aniericaanen , ook in s Vaderland by de voorfianders der Republikeinfche Vrvheic .
1

reeds lange bekend was, geeft in dit Stukje niet dnzelfden vuurigen en hartelyken yver, die in zyne voorige
Werkjes doorftraalt, de Vereenigde Staaten van NoordAmerica de middelen aan de hand, door welke hun Land
de zetel der Vryheid en Deugd, des Vreedes, en der WVectenfchappen; het verblyf van het waar geluk voor hen
zelven, en de fchuilplaats der onderdrukten van de gelheele waereld worden kan; zo dat deeze aanmerkingen, die
over het geheel zeer duidelyk, oordeelkundig en hevallig
geschreven zyn, niet alleen voor de Americaanen , naar
voor alle liefhebbers van de Rechten en Vryheden van
het menschdom, van zeer veel wanbelang zyn, hoewel
men niet gemaklyk beflisfen kan, hoe verre zyne raadgeevingen in de verfchillende Staaten der Maatfchappy met
voordeel kunnen aangenomen worden : ook heeft hy in
zyne Staatkundige betpiegelingen niet altyd het buitenfpoodige vermyd , en fchynt van zyn Gemeenebest f nutyds
meer te verwachten, dan met de natuurlyke bedorvenheid
van het menschdom beflaanbaar is.
Onder de middelen, om den toefland der Vereenigde
Staaten te verbeteren, en hunne vorderingen te verhaasten,
dringt hy voornamelyk aan up het gewicht van de mac!IIt
der gemeenfchappelyke Unie te regelen en te bevestigen, en
eerre volkomene Vryheid in alle befchouwlyyl:e onderwerpen,
zo
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zo wel als in die van de Burgerlyke Regeering, Opvoeding,
en Godsdienst in te hellen en te haudhaaven; waarop by
vervolgens overgaat, 0111 de voornaamfte gevaaren, waarvoor
de Vereenigde Staaten van Noord- America zich te wachten
hebben, kortelyk voor ooges te (lallen , als daar zyn liet
onbepaald toeneemen der publieke fondfen , de binnenland
oorlogen, en de on;elyke verdecling der Eigendom--fche
men: Ten opzichte van het laaffie , of de gemeenfchaplykc
gelykheid, welke , volgens Dr. Prue, als een volt rekt ver
moet worden, en welke-eischtvandVrybíouw
ieder Staat, die eenigen pr;s helt op deugd en geluk, met
:alle naare macht moet handhaaven en bevorderen, merkt
by aan , dat 'er drie vyanden zyn van deeze gelykheid , te
welken de Staatcn van Noord- America op hunne hoede-gen
moeten zyn; te tiveeten,) het vergunnen van erfelyke Ambten en Titels van Adeldom, e.) het recht der eerstgeboorte, en ,.) de btritenlancifclie Koophandel. ----- Eindelyk
}gefluit by deeze zyne gedachten met eenige aanmerkingen
over den Eed, en over den Slaavenhandel en de Slaaverily. Wat den Eed betreft, kan by geenzins de
zelfsverwenfching, welke altoos een gedeelte van denzelven
uitmaakt, goedkeuren, en zou dus den Eed, die met eene
zelfsvertvenlcl:ing gepaard gaat, gaarne by de Staaten van
Noord-America afgefchaft zien, en dat men in dit opzicht
dezelfde Vryheid, welke men thans aan de Doopsgezinden
en Kwaakers vergunt, ads alle menfchen toehond. Dan
daar men het mogelyk gevaarlyk oordeelen zou, de proef
hiervan te neemen , raadt by intusfchen de volgende zaaken
vooral te vermyden. Vooreerst; eene al te groote vermeenigvuldiging van het Eed- afvorderen, op dat het daardoor
niet te gemeenzaam worde; en ten tweeden ; eene al te
ligtzinnige wyze van liet Eed-afleggen. Beide deeze geval
hebben niet alleen in Engeland, maar zelfs in ons-len
Vaderland , maar al te veel plaats, waar de Eed in zo
veele gevallen affcvorderd , en met zo weinig naden
afgelegd wordt, dat dezelve genoegzaam alle kracht-ken
verliest. Wat den Slavenhandel aangaat, deezen noemt
hy, met recht, beleedigend voor de menschlykheid,
wreed, godloos en duivelsch; en ieder waar menfchen•
vriend moet met hem het grootlte genoegen gevoelen , dat
de Vereenigde Staaten middelen beraamd hebben om dien te
beletten, en om de haatelyke flaverny, welke dezelve ver
heeft, te vernietigen. Men begrypt echter Iigtelyk-orzakt
dat deeze groote verandering niet eensklaps kan gefchieden ,
en
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en dat de vrylaating der Negers, gedeeltelyk aan den tyd
en gedeeltelyk aan de zeden , moet overgelaaten worden;
maar de Vereenigde Staaten zouden, gclyk by wel zegt,
niets tot hunne verfchoning kunnen inbrengen, wanneer zy
deeze daad van rechtvaardigheid niet zo ípoedig en zo
krachtdadig werkilellig maaken , als de byzondere omftandigheden van hunnen toeflard dat zullen toelaaten.
Ten befluite zyn hier bygevoegd de bedenkingen, die
de Graaf de Mirabeau op dit Werkje genaakt heeft . benevens den Brief van den oordeelkundigen en deugdzaamen Staatsdienaar Turgot , welke twee hranfche Schryvers , die met den Heer Price, omtrent dezelfde grondbeginzelen, eens zyn, recht gefchikt zyn, gelyk men
in de Voorrede wel heeft aangemerkt , om dezulken te
doen bloozen, die in eene Republikeinfche Regeering, als
de onze is, grondbeginzelen voor heilig durven uitventen,
welke door Schryvers, aan Gene eenhoofdige Regecrit,g
onderworpen, worden afgekeurd.
Wysgeerige, Oordeel- en Zedekundige Verhandelingen, door j.^MFs
S ATTic, L. L. D. Hoogleeraar in de Zedelyke tI/yshegeerte c^^
Redeneerkunde te Aberdeen, en Lid van de Zeeuwfclie Maatfc,JJpy der Weetet fehappen. Uit liet E,ut elsch vertaald, door LIET u S
Loosjits ADR!AANSZ. Leeraar der Doopsgezinden te Haarle-:n.
Ijle Deel. Te Haarlem, by A. Loosjes Pz. 32$ i;
groot octavo.

verlangen zagen wy, zints de aankondiging, de Verta,M etling
deezer Verhandeling eta, ons in 't oorfproni;lyke be-

kend, te gernoete; niet vermaak kwyten wy ons van onzen
pligt,om ze onzen Vaderlanderen te doen kennen ,en den wel verdienden lof te geeven. De naam van den Hoogleeraar si ATTIC, in zyn Vaderland by alle weldenkenden zo geroemd,
is reeds in ons Land ook een aarpryzing geworden. Zyn mees
Verhandelin g-terfukbí}ydingTwfelar—zyn
over de Natuur en Onveranderlykheid der Waarheid — zyne
keurige en bondige Aanmerkingen over de Dichtkunde, voor zo
verre zy de ziel roert, in verfcheiden Stukjes van ons Mengelwerk geplaatst (*); —. en eindelyk zyne oordeelkundige en
geestige Proeve over Tiet Lachen en Gelachverwekkende, zyn zeer
gefchikt om een gunftig denkbeeld in te boezeroen van de Ver
handelingen, in dit Boekdeel vervat.

-

„ De

C) Zie 4I um. I;.es'l. T,rttero/ Ilde D. TIde St. bl. 4. lilde D. tide
St.
. y68. GCU. iVde D. Ild> `,t. eL 66. 195. 242. 362.
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„ De Hoogleeraar BFATTCE heeft reeds een a^tenswaardig^rï
rang verworven onder de Oordeelkundige Schryvers deezer
Eeuwe, en het Werk, 't geen thans voor ons ligt, (te wee„ ten zyne Wysgeerige, Oordeel -en ZedekundigeYerhandelinaren)
zal die verworven agting in geenen dcele verkorten, liet is
„ het voortbrengzel van een allerbest gevormd Hart, en klaar
„ verlicht Vertand; van een Man, die, niet Vernuft en Snaak,
Braafheid en Goedwilligheid veréénigt, die de gelukkige
gaave bezit om Zedelyk niet \Vysgeerig onderwys te paaren,
„ en, terwyl by alleen ten oogmerke fchynt te hebben om het
tot
„ Vertand op te klaaren, alle gelegenheden waarneemt
„ het Hart te (preek gin. De Regels ter betragting , om het
„ Leevensgedrag te befluuren , welke by onder zyne befpiege„ liegen mengt , mogen zommige Leezers verdrietig en van
weinig aangelegenheid toe(chynen , wy zien ze aan als een
dierbaar gedeelte van het Werk, en wenfchen, uit grond
„ onzes harten , dat de Onderwyzers der Jeugd, in plaats van
„ zich te vrede te houden niet enkele Schoolgeleerden en
„ Wvsgeereri te vormen, den Hoogleeraar BEATTIE naavolg„ den; niet hun zo wel doen als befpiegelen te leeren , en
„ zich met Eere, Braafheid en volflandigheid te gedraagen in
„ de onderfcheide Leevensllandcn". Dit aangel;ipte is het oordeel der ftrenefle Boekbeoordeelaaren deezer Ecuwe (*) ,
fchaars in 't pryzen, en hier zo overvloeiende: wy mogen, wy
durven, wy moeten het onderfchryven , of zouden onregt doen
aan de verdienften deezes Werks.
Wegens den Aanleg en Aart der Verhandelingen geeft de
Hooggeleerde Schryver zelve ons dit licht. „ Dat hy, eenige
jaaren geleden, door omflandigheden van eenen byzonderen
aart, zynen Vrienden bekend; doch van geer, aangelegenheid
„ voor het algemeen, verhinderd zynde, in het volvoeren dier
„ wyduitgeflrekte Plans van Zedelyke Befchouwing, ten eenigen
„ tyde door hem ontworpen , tot geene ledigheid geneigd,
„ noch daar aan gewoon , oordeelde op eene aangenaame Wy.
„ ze voor zich zelven, en niet geheel nutloos voor anderen,
„ onledig te kunnen zyn, in het overfchryven en befchaaven
„ van eenige Stukken, een geruimen tyd geleden opgef{ eld ,
en die de goedkeuring hadden mogen wegdraagen van eeni„ gen, die, op derzelver leezing, hein de uitgaave aanraadden.
„ Zy waren eerst vervaardigd in eene andere gedaante,
„ en maakten een gedeelte uit der Lesten , voorgehouden aan
jonge FIeeren, die hy, als Hoogleeraar in de Zedekunde,
„ moest onderwyzen. Dit hoopt hy zal genoeg zyn om te ver„ antwoorden voor de eenvoudigheid van den ftyl ; voor de
„ veelvuldige invoegingen van ernllige en ter deugdbetragting
„ opleidende aanmerkingen; als mede voor eerre grootere ver„ fchei„

om

(") Hontlly Rih'icuw, July, 1733.
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i c'.heidenheid van ophelderende voorbeelden, dan noodig zou
geweest hebben, indien zyne Toehoorders van roper jaaren ,
ot' aan afgetrokkene befchouwingen gewoon geweest waDe Leezer zal zich te leur gefield vinden,
„ ren.
wanneer hy, in dit Boek, Benige diepuittrehaalde Bovennatuurkundige Befpiegelingen , of andere Stoffen, vgl twyfel„ agtige zintwist,ing verwagt te zullen ontmoeten. De Schry„ ver is des niet onkundig; doch zy firooken niet met zyne
begrippen van Zedelyk Onderw's , en by heeft ze , zints lang,
ter zyde gehield. Hy bedoelt jeugdige Gemoederen te ge„ wennen aan aandagtige Opmerking; dezelve te hoeden te,, gen den invloed van kwaade beginzelen ; en bezig te hou„ den met zulke afbeeldingen der Natuure, en zodanige een„ voudige en ter betragting ftrekkende Waarheden, als tef„ fens kunnen dienen om het Verfand en het Hart te verbeteren, de Verbeelding te ftreelen en te verheffen."
Hoe zeer hy aan dit zyn oogmerk- beantwoordt, en dit waar
getroffen hebbe , kan deels blyken uit het-lykverhnwit
boven aangehaalde getuigenis der Engeffclie Revietiv-Schryveren,
en zal , door elk Leezer des Wcrks, zelve erkend worden
die 'er met den Eerw. Vertaaler, meer dan Wvegeerige Stigrine , (fchoon deeze op zich zelve geheel niet oerwerpelyk
is ,) — Godsa'ie=n/ige Stigting uit zullen haalen. BEAT=TIE , die
de Twyfelaary zo manmoedig en overwinnend beftreed , is
verre vervreemd van alles wat na Sophistery , en losmaaking van
BEATTIE is een
Verfzand en Deugd- beginzels, zweemt.
Het Boek ligt juist gevallig open , op eenc
Christen.
plaats, die, onder veele anderen , hier van ten blyke kan ftrekken. Onderrigtingen tot het regelen der Verbeeldingskragt geevende, luidt zyne laat1e. „ Eindelyk, laaien zy, die hunne
Verbeeldingskrant in een bedaarden en gezonden flaat wen„ fchen te houden, Godsvrugt kweeken, en op hunne hoede
„ weezen tegen Bygeloof, door zich rechtmaatige denkbeelden
„ te vormen van het hoogst aanbiddelyk oIPER«'EEZEN en de
„ VOORZIENIGHEID, door het koesteren van de daar mede ge„ paard gaande gevoelens van Liefde, Eerbied en Dankbaar„ held. Bygeloof is driest en naargeestig; doch het zuivere
„ CHRISTENDOM ftrekt tot eer der Godlyke Natuure en tot
„ troost tier Menschlyke. Het leert ons, dat 'er niets gebeu„ re, zonder de toelaatinge van HEEM , die de grootfte , de
,, wyste en de beste is; dat de tegenheden , welke ons tref„ fen, alle in zegeningen kunnen veranderd worden; dat de
„ Mensch, indedaad wel een zondig Schepzel is; doch dat
GOD genaderyk de middelen van Vergiffenis en tot Gelukzaligheid befchikt heeft; dat, indien wy het Ruangelie gehoor
zaamen, een Leerllelzel, in zich zelven zo uitmuntend, en
,, door de flerlcfte baarblyklykheid onderfchraagd, onze l gte
„ verdrukkingen, die zeer haast 'oorhy gaan , v oer ons eens eeT,, TI': j;
Qq
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„ wi,ti gelvigt van heerlykheid werken: want dat, wannee; het
„ ving^ig Topneet deezes Leevens zal ophouden, een altcos„ duurende Staat zal aanvangen ; een Staat , in welken de
Deugd zal zegepraalen, en alle haare traanar , voor eeuwig
zullen afgewischt worden , waar in zo veel Geluks zal plaats
vinden , als de hooglie Goedheid kan wenrchen te verlee„ nen, en gen meer Strafe, dan de volmaaktffe Regtvaardigheid
kan billyken. Wie alle deeze dingen gelooft, en overeen„ komftig riet dat Ge!oove handelt, moet de rampen deezes
„ Tyds als van weinig aanbelangs beschouwen , en terwyl hy
„ heerichappye voert over zyne vermogens , kan hy íteeds
voor zyne Verbeelding vertegenwoordigen, de verheevenfe
en verrukkendle uitzigten, welke een Mensch kan begee-

„ ren of bevatten."
Dan, het wordt tyd , de Verhandelirigen, in dit Eerfie Deel
he;reepen, nader te doen kennen. Zy zyn flegts drie in geta l. De ecrfte over 't GEuCUGFN , — de tweede over de
vEnarELDrncsKRAc.T, -- de derde over het DROOMEN.
Alles vermydende wat enkel dient om ydele nieuwsgierig
te voldoen , of 't lueen enkel in bloote bovennatuurkun--heid
dige befpiegclingen bet'aat, en zich bepaalende tot het geen
geiehikt is om Vermaak en leerzaame Onderrigt.'ng op te leveren , loopt de eerfte Verhandeling in deeze vyf HoofdonderIèhcidingen af. I. Wyst hy het verfchil aan tuslèhen Geheugen
en Verbeeldirgskragt. 11. Neemt hy eenige der meest
in 't oog loopende Verfchynzels en Wetten van het Geheugen
in overweegin!. II1. Geeft hy zommige Regels, tot
verbetering en verftcrking van 't zelve, op. IV. Deelt
by eenige Waarneemingen over het geheugen der Dieren mede. V. Beluit by niet eenige gevolgen, daar uit af
-gelid.
In de Verhandeling over de Verbeeldingskragt, komt -I. voor, een Algemeen Verflag van dat vermogen, — II. handelt hy over de Zanienvoeging der Denkbeelden, in eenige
Afdeelingen, ----- 111. vinden wy Aanmerkingen over het Verpuft, --- V. loopt over den Smaak en de verbeelding van
denzelven, — V. geeft Onderrigtingen, tot het Regelen der
Vcrbeeldingskragt, aan de hand.
De derde, en veel korter Verhandeling, over het Dnoommv,
is , eenigermaare, als een gevolg van de laatstvoorgaande aan
te merken. [Iv t^ehandelt dir duister Onderwerp , toet die be-.
koedzaamheid , welke cone:: Wvsgeer voegt, die gist, wanneer
3z,
m grondco van zekerheid oimbreekcir; doch zyne gisfingen
bouwt op daadelyke vcrreiivazels: wanneer hy, onder veelvuldige aanmerkingen over het Droorrre;u zelvve , Natuurlyke en Ze
ittigheden daar in ontdekt, en de ongerynmde begrip--d3elykN
,an der Voorbeduluinge van de Droomgin , in 't algemeen , te
,

keer
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keer gaat, gelyk by de Verbeeldingen des Bygeloofs, in kwaad
1pellende tekens te vinden, voorheen hadt heftreeden.
Allen , die eene neer dan oppervlakkige kennis wenfehen te
bezitten van de Vermogens hunner Zielen , in deeze Verhandelingen befchouwd, zullen ze, met vrugt , en, daar ze 'net
ophelderende Gefchiedenislèn en verleevendige Voorbeelden ,
doortneugd zyn, met vermaak, leezen. Lieden, van een Ge
Beroep en Letteroefening zullen 'er de nutfle Lesren in-lerd
aantreffen. Den Leeraaren , bv voorbeeld , geeft by de een
maar, na 't ons toefchvnt, beste onderrigtingen,-voudigf'e,
in den lastigen arbeid, om hunneLeerredenen van buiten te
leeren. Dit brengt hem tot het bybrengen van Benige aanmerkingen over het van buiten opzeggen der Leerredenen: welke
by te liever maakt , dewyl , liet geen by ten deezen aanziene
te zeggen heeft, troostryk en bemoedigend kan weezen, voor
,Jongelingen, wier Geheugen, gelyk liet zyne, eer aan den
zwakken dan aan den herken kant is. Het lust ons dit gedeelte af te (èhryven: dewyl over dit Onderwerp, zo veel,
o verfchillend en dikwyls zo verkeerd , gefptooken wordt.
't Is waar, wy hebben, in ons DMenge -werk , meermaalen van
die zaak gehandeld, en ze uit verfchillende gezigtpunten hefchouwd; doch, het zal der moeite waardig zyn , SEATTtr hier
op te hooren.
„ Voor eerst, gaat het onloochenbaar vast, dat elk Spreeker
in het openbaar in [laat moet weezen , om uit het Geheugen,
of zelfs, zonder zich voorbereid te hebben, te fpreeken, als
de oorhandigheden zulks vorderen; zy moeten, derhalven, nu
en dan zich oefenen in voor de vuist iets op te zeggen , en
hun best doen, om Bene gereedheid van voortellen, en vaar
uitdrukken , te verkrygen, en alles aanwenden om-dighevan
de herinnering te verbeteren_
„ Ten tweeden. Zy, wier Geheugen zeer ontvang
is. die
eene Leerreden van buiten kennen , naa dezelve één of tweemaal aandagtig overgeleezen te hebben, of die, in twee of drie
noren, eene Redenvoering leeren, kunnen altoos , of zo dik
zulks verkiezen, zonder liet behulp van eenig Gefchrift-wylsz
voor zich , prediken ; inzonderheid , wanneer zy vertrouwen
hebben op hunne Herrinnering, en zich van angstvalligheid ontdoen kunnen. Maar, veele bekwaame Lieden worden 'er gevonden, die, door natuurlyke befchroomdheid of zwakheid van
lichaamsge(feltenisfe , of door in gevaar geweest te zyn van te
misten , niet durven vertrouwen op hunne tegenwoordigheid van
Geest, of vaardigheid van Herdenking , als zy in 't openbaar
moeten fpreeken ; fchoon zy, in den gewoonen trein des leevens, geene reden van klaagen hebben over hun Geheugen. De
zodanigen moeten niet prediken, zonder het geiehrcven voor
zich te hebben. Doen zy het , het zal nadeelig weezen voor
bun zelven en hunne Toehoorders. Voor hun zelven;
(7q
2
naar-
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Waardemaal zy zich plaagen met bekommerdheid , tot groot
nadeel hunner gezondheid. Voor hunne Toehoorders:
dewyl de vrees voor iets over te haan, des Spreekars aandagt
aftrekt van het regelen .zyner uitfpraake ; 't natuurlyk gevolg
hier van is, dat zy fpreeken zonder dien klem, welke de mee
gemoederen indrukt; veelen, daarenboven, krygen de-nigde
k,%•aade gewoonte van teeroen, zingen, haperen. of raffelen,
al het welk onaangenaam is voor verlland;ge Toehoorders,
elk Toehoorder onaandagtig, en de best opgeflelde Redenvoering laf en fmaakloos, maakt.
„ Ten derden. Leeraars , die, naa lang aan den dienst geweest
te zyn, en eene Leerreden, in niet minder dan twee dagen,
kunnen van buiten leeren, (en dit geloof ik is veelor geval ,)
behooren het, myns oordeels, niet te doen, uitgenomen by
buitengewoone gelegenheden, wanneer zy verpligt zyn, vloei
iets voor te draagen, en geene gelegen -jendwlfprk
hebben. Twee dagen,' in ieder week, zyn by--heidtolzn
kans een derde gedeelte van iemands leeven. Wanneer men
dan bedenkt, dat Leerredenen, met zo veel moeite en tydfpillens, het Geheugen aanbevolen, zo fchielyk'vergeeten als
voorgedraagen worden, 't geen dikwyls het geval is, wie zou
zich dan dat tydsverzuim niet beklaagen ? Volgens déeze berekening, worden van dertig jaaren, in den Predikdienst befleed, bykans tien doorgebragt, -- waar in ? in een iloovenden arbeid, lastiger en min voordeel'rg, dan die van eenen
Schooljongen, in het belasten van het Geheugen, met woorden • die men geen drie dagen agter een., onthoudt. Zou deeze Leeraar , die jaaren niet nutter hebben kunnen befleeden,
door

meerder netheid te geeven aan.zyne openbaare Reden -

voeringen , of door zyne Letteroefeningen rustiger voort te
zetten, door het bezoeken en onderwyzen zyner Gemeente,
door zich op den Landbouw of andere 4'chuldlooze Uitfpanningen toe te leggen? Daarenboven, kan een Leeraar, in dit ge.
val, nooit prediken zonder eene lange voorbereiding, en, ind en hy ongefteld worde, zonder angstvalligheid; hoogst na
-delig
voor ziel en lichaam beide.
„ Indedaad , hadden de Leerredenen, uit het Geheugen opgezegd, een kragtdaadiger uitwerking op de Toehoorders, dan
de voorgeleezene,

zou ik dien tyd niet geheel verlooren reke-

nen. Maar , indien de Leeraar geleefd heeft goed te leezen, ('t geen by kan en behoort gedaan te hebben,) en by
zvn Opllel, met de voorheen aangepreezene duidelykheid gef^hreeven , en, door verfcheide herleezingen, t'huis, zich in
flaat gefield heeft , om, in 't openbaar , 't zelve voor' te draagen, denk ik, dat hy zyne Leerreden, met meer bedaardheid
en zelfbelluar, als mede met een erníliger nadruk, den Predikfloel voegende , zal voorlellen , dan byaldien by ze by

Herinnering opzeide. Want, in 't eene geval, is de geest ge.

rust.,
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rust, en heeft op niets dan het uitfpreeken te denken; in het
andere, fpreekt de Leeraar, en herinnert zich het aangeleerde
ten zelfden tyde : by [laat, daarenboven, bloot voor misvat
Geheugen ; en, indien by niet-tinge'olav
meer dan gemeen íierk van Zenuwgeflel is , aan vlaagen vaan
verlegenheid. Waarom verkiest een Muzikant het Boek voor
zich te hebben, zelfs wanneer by uit het hoofd speelt ? 't Is ,
om , door het inkyken , met een opflag van het oog, een aantal te zien van nooten, die by elkander behooren; dit maakt
hem vey, en te beter in ftaat, om de nadruklyklle plaatzen
recht te treffen , en de noodige bevalligheden 'er by te voegen. Op dezelfde wyze zal een goed Leezer, indien ik het
niet geheel mis heb, nadruklyker en cierlyker leezen, 't geen
hy voor zich heeft, en hem eigen is, dan hy het door geduurige Herinnering kan uitfpreeken ; inzonderheid, wanneer de
Reden voering Benige aanmerkelyke uitgebreidheid hebbe.
„ Wat de Uitwerking op de Toehoorders aanbelangt.
Indien ik hier over moet oordeelen , volgens myne eigene aan
vertrouwen op de verklaaring van verfcheide-doenig,
opregte en verftandige Mannen, dan moet ik bekennen, dat
Leerredenen , uit den mond van eenen Leeraar , die goed
;eest, by my meer klems hebben, dan die uit het Geheugen
worden voortgebrag•t. Het hartroerende moge minder geweldig weezen; doch, het zal ftaatlyker zyn , en dus beter aan de
Men vindt ,
plaats en 't onderwerp beantwoorden.
't is waar , Leeraars, die voorwenden buitengemeene gaven
te bezitten, en door br,vennatuurlyke aandrift te (preekgin; 'er
zyn Toehoorders, die hun deswegen hoogagten, en denken,
dat het geen gefchreeven is , en hun voorgeleezen wordt, te veel
van louter menschlyke Leering heeft. Doch zulke begrippen
verdienen, in een redelyk Vertoog, geene wederlegging. Zy
firekken alleen ten bewyze , dat zulke Leeraars verwaand zyn,
en van de onkunde des Volks, dat zo dwaas oordeelt.
„ Maar, de Redenaars van Griekenland en Rome fpraken
uit het Geheugen; Tooneelfpeelers doen zulks, Raadsheeren in
den Raad , Regtsgeleerden in de Pleitzaal, zouden Bene jammerlyke vertooning manken , indien zy voorlazen 't geen zy
hadden in te brengen. Dit is eene tegenwerping, door Lieden
van verfland aangevoerd, en dezelve verdient onze overwee ging.
in
De Griekfche 'en RomaeinJ'che Redenaars fpraken op den
Markt, in den Raad en voor de Regters, met oogmerk om hunne Toehoorders over te haalen tot Benig onmiddelyk befluit : en,
indien zy dit einde bereikten, bekreunden zy zich niet, of
zulks gefchiedde door welgegronde redenen of door drogredehen, door het overhaaien van het oordeel of het ontfeeken der
hartstochten ; door het geeven van nuttige ophelderingen, die
met duurzaam voordeel kunnen gevolgd worden, of dat geen
Qq3
uit
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uit te hoezemen , 't geen alleen waarfchynlykheids genoeg
heeft, om oogenbliklyke gevolgen te wege te brengen. 't Was,
derhalven, noodig , dat zy, door de vaardigheid hunner wel
hunne Toehoorders een hoog gevoelen van hun -9preknhid,
inboezemden ; hunne Redenvoeringen voorflglden,-newyshid
met die driftvervoering, en verfcheidenheid van gebaaren, welke de aandagt trekken en de toejuiching te wege brengen, zy
moesten Heeds het oog op den kring der Toehoorders geflaa.
gen houden, om waar te veemen , welke uitwerking het gezegde veroorzaakte, en, naar eisch der omíl:andigheden, hunne
bcwyzen en den trant van voordraagen, veranderen.
„ Hoe wyd verschillend hier van zyn de oogmerken
van de Christen Godgeleerde! en hoe zeer behoort zyne Wel
te-tpreknhidva zrRenodfchi
zyn ! Hy (preekt dc waarheid , en die alleen om zyne Gemeente te onderwyzen in (lukken, die zy en by weeten,
dat van een eeuwigduurend aanbelang zyn , om hun geene
oogenbliklyke, maar duurzaame beginzels van Godsvrugt en
Liefde in te boezetnen. Zyne Leeringen worden veronderfleld , alle uit het onfaalbaar Woord van GOD, met overleg,
ontleend te zyn. Men vordert niet alleen, dat hy zedig en
gemaatigd fpreeke ; maar, dat hy zedig en gemaatigd is, met
geen geweld overrompele, veel min door drogredenen verbystere; maar overreede niet bewyzen, in zagtmoedigheid aan
gezonde-gedron,bw rdangmiel,ht
Versland oplevert. Zyn oogmerk is, der Tochoorderen aan
te vestigen ; niet op zyn Perfoon ,. maar op ron en hun -dagt
niet om hunne toejuiching, als een twweltpreekend-nePligt;
Redenaar, weg te draagen ; naar om goed te doen aan de
Zielen der Menfchen, en hun een voorbeeld te geeven, van
die nederigheid, verootmoediging en blyde hoope, welke den
ilensch, den Zondaar, den Christen , voegen. Met één woord,
indien by een recht begrip hebbe van het aanbelang zyner Bedieninge , en van 't geen hem te zeggen en te doen (raat, zal
een bvvzondere ernst , eenvoudigheid en deftigheid, zynen ftyl
z iivcren , zyne item regelen , en zyn geheele voorkomen kenmerken. Zyne Leerreden te leezen . zal hem dus wel voegen,
fchoon het voor een Grieksch en Roineinsch Redenaar, enge
zelfs onmogelyk zou geweest hebben, zyne Reden --rymd,en
voeringen den Volke lenzende voor te houden."
Wy kunnen, zonder de gewoone perken te overtreeden, niet
alles bybrengen , wat de Hooglecraar BEATTIB zegt, over de
ongepastheid van het voorbeeld der Tooneelipeelderen : alleen tekenen wy deeze aanmerking op. „ Geen twee Beroepen loopera wyder van elkander af, dan dat van een Christen
Leeraar en eenes Tooneelipeelder. Zo min de bedaardheid
en zedigheid des Predikfoels op Schouwburg voege, zo onverdraaglyk is de (preektrant en gebaarmaaking eens Toneelfpeelder£
-
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ders op den Predikf}oel. In geenerlei opzigt , kan 'er iets on,gerymder uitgedagt worden, van den een den ander ten voor
te licllen." Hy toont niet even onwederleg'.yke-beld
redenen , dat tiet geval der Raadsheeren in den Raad, en der
Regtsgeleerden in de Pleitzaal , hier even min te paste komt ,
als het voorbeeld der Tooneelfpeelderen.
Ten Plot, moeten wy onzen Leezeren berigten , dat het Tweede Deel deezer Verhandelingen, waar mede het geheele Werk
afloopt, Verhandelingen zal bevatten over de Fatelkunde en
-

de Romans; over het Vcrhevene; over de Nutheid eener Taalgeleerde Opvoedinge , en de Bloedveiwantfchaplyke Genegenheid.

Wat de Vertaaling aanbelangt, de Eerw. i'. Loos)ES
die MostIEIM's Kerklyke Gefchiedenis, en de Naavolging van MILLOT'S IVereldlyke Gefclriedenis, zynen Landgenooten mededeelde, en door andere Werken verpligtte, heeft,
niet dit Werk in 't Nederdnitsch te kleeden , hun , op nieuw ,
een blyk gegeeven, van zynen fever, ons onzen Letterfchat te
vermeerderen, met een Boek, 't geen zo veele Proeven op
den Mensch bevat, zo leerzaam voor allen is ; en waar op
hy, in 't ,lot des Voorberigts, niet weinig woord - verandering,
het zeggen toepast van den Heer TREMBLY. „ Ongetwyfeld
„ zullen veele byzonderheden , in 't zelve voorkomende, laf
„ en beuzelagtig fchynen , aan Lieden , die aan zekere Leer„ ftelzels verkleefd zyn. Het verheven gezigipunt, waar uit
zy de zaaken befchouwen , boezemt hun de diepfle verwy,, ting in , voor de eenvoudige aaneenfchakeling van Waar.
neemirgen en Waarheden , die ter betragting opleiden.
„ Nlauwlyks verwaardigen zy zich , dezelve , in 't voorby
„ gaan , te befchouwen, en wel ras , het voor zich te laag ag„ rende, zich met dusdanige kleinigheden bezig te houden,
„ flygen zy weder na de allerhoogfte Gewesten der Bovenna„ tuurkunde, in welke zy, naar hun goedvinden, omzwerven. Wy gunnen hun 't vermaak, om, na hun genoegen
„ om te zwerven, en zich zelven toe te juichen, over de
verheevenheid van hunne begaafdheden en verrigtingen. Een
„ welziend oog ontdekt, hoe min bondigheids 'er in alle die
hoogvliegende nafpeuringen lleeke , en , indien derzelver
grondbig louter denkbeeldig is , zal derzelver n :beid het
niet minder veezen."
ADRIAANSZ.,
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Vaderlaoadfche Catechismus, of Kort Onderwys in de Vaderland fclie Historie , van den tyd der Batavieren , tot het aar 1785 ;
in Vraagen en Antwoorden, ten dienfte der Nederlandfche.7eugd,
gefteld door ADRIAAN MANDT. Predikant te Zutphen. Te Zutplaen, by A. J. van Hoorn; en te lnfterdain, by J. Wesfing,
1785. Betaalven het Voorbericht, 192 bladz. in octavo.
De menigvuldige Catechismusfen , zedert eenigen tyd in ons
Vaderland uitgekomen , heeft denkelyk den Heer Mandt
bewogen , om ook eens een Catechismus der Vaderlandfche
Historie te fchryven, welke zich echter boven het Kort Begrip
van Wagenaar, en anderen, nergens in onderfcheidt, dan in eene
ongemeene kortheid der Antwoorden , (indien dezelve anders,
om deeze kortheid, die dikwils meer bloote naamen, dan wezenlyke zaakgin, in het geheugen prent, den voorrang verdient,
waaraan wy zeer twyfelen,) en in het vervolg der Gefchiedenis tot op onze dagen ; zo dat dit Werkje met recht een zeer
Korte Kronyk der Vaderlandfche Historie, in vraagen en antwoorden, zou kunnen genaamd worden. — Het geen ons het
beste in deezen Catechismus bevalt, is het Befluit van denzelven, dat wy hier onzen Leezeren zullen mededeelen.
Vraag. Wat hebt ge uit het kortelyk aan u gegeeven onderWys, in de Vaderlandfche Historie, geleerd?
Antly. Mynen pligt om my , zo veel doenlyk, verder in dezelve te oefenen.
V. Tot welk een einde ?
A. Om op eene verftandige wyze bedaard oordeel te kunnen vellen, over de waare belangen van ons Gemeenebest.
V. Wat is dan eenen braaven Vaderlander nodig?
A. Dat hy eenen toeleg hebbe om uit eigene oogen te zien.
V. Is dit noodzaakelyk voor elk lid der Vaderlandfche Maat
-fchapy?
A. ja; opdat elk in zynen !land aan zyne duure verbintenis
getrouw zy.
V. Waartegen wordt hy daardoor meest beveiligd ?
A. Tegen alle vervoering tot kwaade aanflagen.
V. Waartoe wordt gy, by dit onderricht, byzonder opgeleid ?
A. Tot de befchouwing der Godlyke goedertierenheden.
V. Waarin gebleeken ?
A. In 't grootmaaken en bewaaren van deeze Republiek
onder zo geduchte ftormen van allerleie gevaaren en aanvallen.
V. Hebt gy de waardy der dierbaare Vryheid ook nader leeren kennen ?
2. Ja ; eener Vryheid in 't Godsdien(iige en Burgerlyke,
voor zo veel bloeds gekocht.
V Hebt
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V licht ge ook niet uitmuntende deugden en haatelyke ge•
breken ontdekt, onder menichen van allerleien rang ?
A. Gewislèlyk ; en dat om nay ter navolginge der eeralen,
en ten afichrik der laatoen, te dienen.
Y. Waarvan hebt ge de noodzaakeff kheld telkens gezien
A. Van eere veel vermogende Eendracht, op den Godsdienst
en rechtgeaarte Vaderlandsliefde gegrond.
V. Waarom geeft gy zulk een outfchryving van de Eendracht?
A. Om dezelve van alle verkeerde eensgezindheid te orderfcheiden.
V Welke is de reden , dat gy , in deeze otnfchryving, den
Godsdienst niet de Vaderlandsliefde verb;ndt ?
A. Om dat de Godsdienst ons uit zuivere beginzels leert
handelen.
P. Waarvoor doet de Godsdienst dcti waaien Vaderlander
zich wachten ?
A. Voor de vervoering van hollende hartstochten en gevaar
onbedachtzaamheid.
-Jyke
V. Wat keurt ge met deeze Eendracht dan volllrekt [irydig?
A. Alle eigenbelang, 't welk aan zyne lange inzichten de
openbaare belangen zou willen opofferen.
V Wat neer?
A. Een kwalykbeflierde drift , zo nadeelig voor 'de ge
vruchten van eenen bezadigder en werkzaamen yver.-wenscht
V. Waartoe rekent gy u inzonderheid verbonden ?
A. Dat ik God vuuriglyk om 't heil mens lieven Vaderlands
hidde , en daartoe , op Gene beta2melyke wy zc , in mynen
kring en betrekking, trachte mee te werken.
,

Vaerzen van Ultrajeftinus , Pro Patria & Libertate. Te Utrecht ,
by S: de Waal , 1784. Buiten 't Voorwerk, 82 bladz. nagroet
aEtavo.

het voorleeden Jaar, gewaagden wy met goedkeuring (**),
Invan
eenige Nommers , onder deezen Tytel uitgekomen, en

nu de Verzameling voltooid en tot eenen Bundel, vercierd met
een Tytelvignet, aangegroeid is, hebben wy geen reden om
onze loffpraak te rug te trekken, fchoon men in dcnzelven nog
al eenige tneetdere keurigheid zou kunnen begeeren.
(*) Zie zVám. L'ad. Letteroef. Vide D. i St. bI. spd.
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Karel van Karelsberg, of Tafereel van de Menfclrelyke Ellende,
door C. G. SALTZMAN , nit liet Hoogduitsclz v crtaa:'d. Twee
Deelera. 7e elinflerdain, by de Wed. dan Dóll , 1785. In ofla
v o , 812 blade.
gevoelig hart ondergaat de geweldi,t;iie huiveringen en
E lkfchokken
, by de leezing van deeien b) zr;nderen Roman ,
dien wy met genoegen egter doorgeleezen hebben , zo
om deszelfs wezenlyke fraaiheid, als het goed oogmerk , waar
dezelve heeft te Boek gefield. De Tytel-medSchryv
van Tafereel van Menschlyke Ellende, is zeker niet uitlokkend
voor dat Poort van Leezers , die alleen een Boek in de hand
neemen om zich te vermaaken of den tvd te dooden , maar
zal ten uiterhen bekoorlyk zyn, in de oogeg an hun , die,
door Gene zekere dweepzucht, ons uit Duitschland overgewaaid, aangedaan, niets dan lómberheid en akeligheid begeeren. Het eertle flag van Leezers, kan veilig den Roman inzien; indien zy niet geheel verbasterd zyn, zullen zy, door
den troost, die den Ellendigen zo vaak wordt toegebragt, zich
niet min vermaaken , dan door de wezenlyk fchoone en natuur
ander Poort, zy ook deeze Roman aan -lykefchidrng.Ht
als niets , of ten minileen zeer weinig , van die on--bevoln,
rnanlyke en laffe verliefdheden behelzende, thans de geliefkoosde
voorwerpen van het Duitsch Vernufr. Deeze Roman is vol van de
nuttigfle Lesten , io voor den Vorst en Burger , als voor den
Bedelaar, en fchildert niet alleen, zo verre wy denzelven uit
deeze twee Deelen kennen , de Ellende, om alléén de wonden
der menschlyke tederhartigheid open te krabben , maar biedt
met één den geneezenden balzero aan. 't Is waar, men kan
tfeezen Roman , eene verzameling van de jammeren des menlchelyken gellachts heeten , maar met dat alles zyn die ellen
aarde en menigvuldig. Sommige zaaken be•-denwzlykop
treffen Duitschland alléén , maar dc meesten zvn van dien aard,
dat zy zeer gewaklyk op onzen Landaart kunnen overgebragt
worden.
Om dan iets van de Gefchiedenis te reppen. Karel van Kaa etsberg is van Adel , en Rudeert te Grunau ; by laat het oog
rallen op Henriette Reliving, die verloofd is aan Grimlin, een
oud Kaerel, doen die zeer in cie gunst van Ilenriette's Vader
ftaat , aangezien by den ouden Heer een Bai!juw.Ampt beloofd
heeft. Karel, van Adel, en Henriette, een Iurgertneisje zynde, vindt by by zynen Moeder geweldigen tegenland. Daarenboven is het Chara &er var, Karel zodanig aangelegd, dat hy,
door zyne waarheid an menschliefde , als mede door zyne hevig
werkende driften , zich zelven geduurig hinderpaalen in den
t: eg zet. Het tweede Deel loopt af, in de volkomenfle onzvj-er:.ei:f , omtrent het lot van ICarcl en Henriette.
-
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Uit deeze fchets z'al de Leezer zich niet veel belooven ,
maar de telkens tusfchenkorrende gevallen, die zo natuurlyk
inkomen, de kunftige nanier , waarop elke zaak behandeld
wordt, doen , in deezen Roman , alles. Om door een voorbeeld de Leezers te overtuigen, zullen wy het geval neemen,
't geen Karelsberg ontmoet met zekeren Predikant, waar in
wy een gebruik , in ons Vaderland ook, helaas! te veel in
zwang gaande, op het kragtigst zien afgefchilderd.
Karelsberg kwam dan in het volkomen vertrouwen van in
het Dorp Fredriksleven, een Predikant met een gezond en vrolyk Huisgezin aan te treffen. „ Ik," dus fchryft de Held der
Gefchiedenis, „ Ik was nu aan het huis van dien gelukkigen
genaderd, ik klom af, bond het Paard vast en trad het huis in.
De gelukkige Man kwam juist de trap af. Zyn hoofd was
bedekt met een groote dikke muts, en, gelyk ik uit de evenredigheid van zyn dikken huik met zyn mager aangezigt kon
opmaaken, had hy onder zvn borstrok een kusten. In de
handen hadt by eenige flesfen met geneesdranken. Naa
dat wy elkander hadden gegroet , verzocht hy om vergiffenis
dat hy my niet langer kon onderhouden , om dat zyne Kinderen heden hunnen purgeerdag hadden, en thans noodzaaklyk
moesten inneemen. Evenwel liet by my mede in zyn Kamer
gaan.
„ Wy waren 'er zo dra niet ingetreden , of 'er ontflond een
jammerlyk gefchreeuw van drie Kinderen, die in het bloote
hemd rondliepen. Ach! Hemel ! daar komt Vader! en alle
die geneesdranken ! 8 ! O! zo fchreeuwden zy alien, en hielden de oogen toe.
„Gy kleine zotskappen, zeide hy, wat zult gy dan doen? het
(maakt immers goed, ik zoude wel alles terfond willen uit
nam eenen lepel, en goot in denzelven den genees--drinke,
drank uit het ééne glas. Kom, lieve Henriette! zeidehy, neem
dit drankje — het (maakt niet lelyk.
„Maar Henriette wierdt zo bleek als een witte muts, zy beefde, als of zy de koorts op het lyf had , en zy had met do
grootiie aandoening I ach myn allerlieffe Vader! laat my gaan,
laat my gaan, ik kan het niet door de keel krygen.
„Gy moet, antwoordde by , anders moet gy herven. Weet
gy niet , dat Saartje in de voorige week is begraaven , hoe zy
zo geel was, toen zv in de kist lag, en nu wordt zy van de
wormen gegeeten. Wilt gy nu ook ílerven? zullen de wormen
u ook eeten ?
„ Ach neen ! Vaderlief! zeide Henriette , naderde al beevende
den lepel, grilde 'er een paar maaien voor, verzamelde egter
alle haare kragten byéén, en wilde den geneesdrank doorflikken; — maar, zo als zy denzelven in de keel had, weigerde de Natuur, alle (pieren fielden 'er zich tegen, en de Vader
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der kreeg her geheele purgecrdrmhje over de Japon. Iienriett
lehre ,euwde , ach ! ach ! daar is cie Jood in.
„ !o plaats van her antwoord , ontving zy een' flag aan het
hoofd. De Vader nam een tweede flesje, 'rr welk, in dit ge
val, reeds in gereedheid was, goot het haar in de keel , en
toen de Natuur liet wederom wilde overgeeven, hield by haar
den mond toe, en bragt liet eindelyk zo verre , dat het binnen
bleef.
„ Nu kwam de beurt aan Frans. Die , zeide hy, zal wel wyzer zyn. kaar Frans trok het hoofd weg, en maakte met
zyne hand cene beweeging, welke den uitersten afkeer van
het aangebooden drankje te kennen gaf. Eindelyk vatte hy
moed , nain het drankje in den mond , liep verder in de kamer, en ik zag wel duidelyk, dat by het zelve in eenen hoek
weder uitfpooe.
„ Waar is Christiaan? vroeg de Dominé. Die was 'er niet.
Men riep , maar daar kwam geen antwoord. Eindelyk zag de
Moeder zynen voet onder het Ledikant uitfleeken, waar onder by zich verfchoolen had , en trok hem daar uit. Hy brul
ik kan het niet inneemen , neen ! ik doe het niet;
-de:
maar de Vader wist hem wel te dwingen. Na dat by hem
eenige goede Hagen met de roede had gegeeven, wierp by
hem tus(chen de kniën van zyne Moeder, die zyne handen
vast hieldt, en belastte de Dienstmeid , om hem den mond
open te broeken. Op deeze wyze bragt by hein het genees-middel in."
Hierop volgt een Gefprek tusfchen Karelsberg en dien Predikant, het geen, hoe nuttig, te lang is om af te fchryven ,
waarin de laatstgemelde te kennen geeft, dat by zyne Kinderen van alle vaste fpyzen, van alle lichaams-vermoeijenisfen,
van alle de uitwerkfels der buitenlucht , onthoudt, 't welk
alles, Karel van Karelsberg, met deeze nadruklyke taal befl uir. „ Nu, myn lieve Dominé! ik geloof het wel dat de
Ellende in uw huis woont. Menfchen, die, uit degroote zee
der geneugten, welke God fchiep, niets durven nuttigen ; die
den opgang der Zonne en de balfemryke uitwaasfemingen van
de Lente , fchuwen; die den overvloed van den Herfst, als
vergif, befchouwen; die alleenlyk fchynen te leeven om telyden, te zweeten en te purgeeren, -- moeten gewisfelyk
wel ellendig genoemd worden."

A L G E M E E N E

V ADERLANDSCHE

LETTER. OEFENINGEN.
T eerredeneia vara G. J. zOLLIKOFER, Predikant dc i Eyangeliscla Hervormde Gemeente te Lcipzi&. In het Neder
overgezet. Zevende Stuk. Te zlnífierdam, by-dtaiscl
de Erven P. Meijer en G. Aï'arnars, 1784. In gr. oft-5yo 23Fí bladz.
et in 't voorige Stuk aengevangen onderzoek, wegens
I de waerdy der voornaemíle dingen, die tot 's menIfchen
gelukzaligheid behooren , word in dit tegenwoordi-

ge , op dc eigende leerzame en aenmoedigende wyze ,
achtervolgd. De Eerwaerde Zo/like/er vestigt hier onze
opmerkzaemheid, op de waerdy der GodsdienItige aendacht,der gevoeligheid, der deugd, der Christelyke deugd,
van den Godsdienst in 't algemeen , van den Christelyken
Godsdienst in 't byzonder, ter aentooninge, hoe Jezus
alle onze geestlyke behoeften vervult, van liet Christendom, met opzigt tot de algemeene voordeelen, welken
liet zelve aan liet Menschdom in 't gemeen bezorgd heeft en
nog bezorgt, van de leer onzer onfiervelykheid, en de
waerdy der onderlinge en openbare Godsdienstoefeningen.
Gemeenlyk overweegt de Leeraer eerst het onder
ontvouwt by deszelfs waerdy: zo be--werp,ndao
fchryft by ons, by voorbeeld, eerst de Deugd, en dan
toont hy derzelver waerdy.
„ De deugd is , zegt hy, die hoedanigheid van onzen
geest, dic richting en verordening zyner vermogens, wel
ons fleeds zodanig denken, zodanig gezind zyn, ze -ke
handelen doet, als met de waarheid, de orde, den-danig_
wil van God overeenkomflig is. Zy beslaat in eerie alge
neiging tot alles , wat-men,hrfcdwkzane
waar, recht en goed, wat met onze natuur en onze ver
natuur en de verbindtenisfen der ove--bindtesf,
ii^e dingen overeenkomt; in eene be(iendige bereidwillig
om dat geene te doen, of niet te doen, te lyden-heid,
of it dulden , te zyn en te hebben, of niet te zyn en te
hebben, wat Gode behaagt, dat wy doen of niet doen,
l,1 glen of dulden , zyn en hebben, of niet zyn en hebben
Vil. DEEL. ALG. LETT. N0. I4.
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zullen. Zy be(iaat in de waarheid onzer gedachten, aan doeningen, neigingen, woorden en werken, in de overeentiemming van alle de deden onzes inwendigen en uiterlyken gedrags onder elkanderen en niet de goddelyke
wet. Zy is derhalven even het zelfde, wat wy anders
liefde tot en oefening van het goede , gewillige en onbepaalde gehoorzaamheid jegens God en zyne geboden, wat
wy braafheid gewoon zyn te noemen. Zy is de gezond
wanre leven onzer ziele , die toetland in wel-heidnt
onze geest dat geene is en werkt, wat hy naar zyne-ken
verordening zyn en werken moet; die kracht, welke ons,
feeds tot alles, vat fchoon en goed en nuttig en edel
is, wat Gode behaagt, en de menfchelyke volmaaktheid
en gelukzaligheid bevordert, aantpoort, -- ons met goed.
willigheid jegens alle men4'elien vervult, ons gebiedt, om
meer voor anderen , dan voor onszelven , te leeven en te
werken, en allen, wat wy zyn en bezitten, op de beste
wyze aan te wenden."
Na deze befchryving van cie deugd gegeven te heb
giet de Leeraer over, om te toongin , dat zy groo--ben,
ter waerde bezit dan alle andere goederen dezer waereld,
dan rykdom , eer, zinnelyk vermaek, en alle voorrechten
en geneugten des geestes, in zo verre zy met de deugd
ftryden, of als van haer onafhangelyk befchouwd worden.
Ter taavinge hiervan brengt zyn Eerwaarde de
volgende aenmerkingen te berde , die hy, in tegenoverfielling met de opgenoemde goederen , ten nadruklyk1 e
uitbreid. „ i. De deugd is in het algemeen en zonder
„ eenige bepaalinge goed. 2. De waardy der deugd is
„ veel onveranderlyker dan de waardy van alle andere
goederen en voorrechten. s. Zy is veel algemeener en
onafhangklyker van rang en betrekking. 4. De deugd
„ heeft cone uitti:eekende waarde wegens de uitneemende
„ goede uitwerkfelen, welke zy in ons voortbrengt, we„ yens haargin uitneemend grooten invloed op onze vol„ naaktheid en gelukzaligheid : zy maakt ons veel be„ ter, veel nuttiger, veel gelukkiger, veel gefcliikter voor
„ een verheevener , beter leven , en Gode gelyker ; ook
„ geldt zy, deeze Dogter des hemels , by God, naaren
„ Vader, meer dan al liet andere." - Op de voor
hiervan befluit zyn Eerwaerde deze Leerreden -fleing
met de volgende ernfiige aenfpraek.
„ Zoudt gy, na dit alles, der Deugd uwe hoogachsing , uwen eerbied kunnen onthouden , 8 mensch , 6
Chris-
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Christen, die nog eenig gevoel bezit van het geene voor
Neen , wacht u dit gevoel-treflynbidswag?
der waarheid in n te verdrukken ! Acht en eerbiedig de deugd
meer dan cal het andere, wat buien haar aanfpraak maakt
op uwe achting en eerbied. Terwyl gy de deugd eerbied igt, eerbiedigt gy God. Acht en eerbiedig haar dan overal , waar gy ze ook ontmoet, in welk eerre gedaante, onder welk een kleed zy it verfchynt, in welk eene taal zy u
aanfpreekt, door welk eene daad zy zich openbaart. Doe
haar recht niet alleen in liet algemeen , maar ook in ieder
byzonder mensch , welken zy bezielt en bef<uurt. De deugd
in het algemeen is niets dan een denkbeeld, een voorftel in
ons verfland : zy zelve beffaat in byzondere wezens. In
deezen moeten wy haar derhalven achten en eerbiedigen.
%Vie ooit eerren armen , behoeftigen , deugdzaamen veracht,
die veracht de deugd zelve; en wanneer gy de deugd ver
o mensch, dan veracht gy alles, wat fchoon, wat-acht,
groot, wat cerbiedenswaardig is, dan veracht gy God, de
bronwel vau alle' volmaaktheid.
„ Acht gy haar echter zodanig, als zy verdient, a bedenk et dan toch nimmer, wat u te doen, wrat te verkiezen
float, wanneer gy tusfchen haar en den rykdom, tusfchen
haar en de eer by menfchen, tusfchen haar en de zinnelyke
of geestelyke geneugten , eerre keus moet doen. Laat veel
liever alles vaaren, dan dat gy haar verliezen of kwetfen
zoudt. Weigert gy nog, om alles , wat niet haaren wil en
aart flrydt, aan haar op te offeren; bekommert gy u nog
angstvallig, om op geenerhande wyze iets te verliezen;
fmart u nog elk gering verlies, 't welk gy om haares wil
ondergaat, ó zeg dan niet, dat gy deugdzaam zyt!
Neen , wenscht gy dat te weezen, wees het clan geheel en
cl. Scheur niet van een, wat God , wat de natuur der dingen op liet naauwfte en onfcheidbaar famengevoegd heeft.
Hier heet het : gantsch of geheel niet. Hier kan men geen
vergelyk aangaan. Zo lang gy de deugd en de zonde, —
de tegenl}rydig(le, onverzoenbaarfle dingen, met elkandcren zoekt te bevredigen en te verbinden , zo lang zyt gy
dubbeld ongelukkig. Gy fmaakt de zaligheid der deugd
niet, en het voorbyfnellende, vlugtige vermaak der zonde,
fmaakt gy ook Hechts ten halve, niet niet een gerust gemoed, niet zonder heinielyken angst en verwyt. Wilt gy
gelukkig zyn, gelukkig blyven, en telkens gelukkiger worden, o, zonder u dan, geheelenal , bepaald en onherroepeiyk voor de deugd af! Laat zy u gantschlyk doordringen
Rr 2
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en bezielen, u fchier in een nieuw mensch herfcheppen,
u ten allen tvde en aan alle plaatzen leiden en belluuren;
laat haar de ziel van uwen geheelen wandel weezen. Dan
zult gy ontdekken en bevroeden , hoe groot, hoe onuitfpreeklyk groot Naare waarde is, welk eene waardigheid
en (lerkte zy den mensch verleent, welk eene rust en zaligheid zy hem verfchaft; en dan zult gy in haare bezit
-tingu
altoos en eeuwig verheugen."
------------

vrrl heilige Kets/lo//n , benevens Bene Lyklpredicrztic, uitgegecve7a door BARTHOLOPIJEos GeBRY, Predik<snt ter Steede Heervliet. Te Goudra , by V. Ver
en te flmftc; dam, by D. Schuurman, 1785.-blauw,
L'ehalven de Voorrede 320 bmndz. in gr. octavo.

, die door
is cen vyftal van
n
Izene
der verkooernffigen aendrang ter betrachtcxtwoonleu, en
Leerredenen
dezen Bundel
ene nauwkeurige oordeelkundige verklaring
een
tinge , hare leerzame en opwekkende nuttigheid hebben.
De Eerwacrde G:tbzy, die den inhoud zyrer tekstwoorden telkens tot een algemeen Voortel brengt , liet welk
by, niet derzelver verklaring, in deszelfs byzondere deelen ontvouwt , draegt ze ons indezervoege voor , waer
uit men de hierin behandelde onderwerpen kan nagen.
IJebrecn Ill. I. bevat in zich „ eene vol vriendelyke
„ vermaaning van den Apostel aan de geloovige Hebreën,
„ die door de Prediking van het Euangelie het geloove ,
en der heemelfche roepinge deelachtig zyn geworden,
„ om , met afzien van het fchaaduwagtige van Mofes wet
„ en het Aiironil'che Priesterfchap, alleen agt te neemen
„ op den Apostel en Hoogenpriester hunner belydenisfe
r

,

Christus Jezus."
yaacobuus V. ii . levert ons „eene zeer flerke aanmaaning

van den Apostel aan den geloovigen der verflrooijinge ,
om zig geduldig en lydza^am te gedraagen onder de roe„ de van Godts vaderlyke kastydingen , en dus zig ge„ heell en al over te geeven aan zyn oneindige en onbeperkte Voorzienigheid."
.Handelingen I1L I2—i6. behelst, „ een gedeelte van
„ die overdeftige redenvoering van den Apostel Petrus ,
gedaan by gelegenheid van liet verrigten van een won„ derwerk aan een zeker kreupel gebooren mensch." By
tjeraelver ontvouwing gaet de Eerwacrde Gabiy eerst na,
dt,
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Suf

tie ongeveinsde betuiging van den Apostel, omtrent het
v errigten van het wonderwerk , vs. 12 ; en dan de reden
die tot Having van zyne betuiging zeer dienilig waren,
vs. 13 16. Eu in 't laetile komt byzonderly!; in overweging, (i.) dc hooftdoorzaek van dit wonder, God zelc•
ve; ,a.) de verdienende of eindoorzae,,, ^ ezzes; en einde
lyk (3.) het middel, waerdoor deze kreupel gebooren is
gaande geworden, zyna geloof in deny ;asem van 7ccw.^s.
i Corirathen IX. 24.. heeft ten inhoud „ eerie zeer [Ier„ ke aanmaaning des Apostels , dat een ieder op liet yve., rigCte zal tragten te loopen to dc christelyke loopbaa^
ne, die ons alle is voorgefleki , om te verkry;en (kit
„ prys van ecue onverwelkelyke kroon , die van God zelve , aan den geenen, die den loopbaan ten einde geloo,, pen heeft, gefchonken wordt."
Ten laetile komt hierby nog ene Lykpredicatie, ter na
Vrouwe Lorvi/« Cri; olizi s , des Heiligen-gedachtnisfv
hoomfchen Eyks Baronesfc, vc;i llderwer•eld , in haet
Hong Ed. AVelgeb. leeven Vryvrun;ve van Hcenvli(t cri
Cooln'ykspolder,, enz. Uitgelproken den aS September 1733.
Des Dichters woorden Ps. CXVI. 13. keven den Leeracr
aanleiding t liet voorflelien

oer %ostelj.ti%!eid tiV<ara den dood

der geloovigerz in Gods oogeti.
In de Voorreden voor doezen Bundel verleent ons de Eer
G«bry, by gelegenheid dat by gewag maakt van liet-waerd
voorbeeldige Propheti(che, en de daarop fleurende vergelykingen, welken hier en daer in deze zyne Leerredeneuvvorko»en , ene voorPeiling van den Prof etilchen inhoud van
het allcrvolmaektst Gebed , Onze 1/di/er enz. , abs zynde
betrek!yk tot de zeven Tydperken der Huishoudinge eies
Nliemven Verbonds. Zyn Eerwaerde fielt dit niet voor als
ene betoogde waerheid , nicer als iets dat hem aennemelyk
voorkomt , en 't 5ec;a een uncle,• , gel l: by zegt, die in dat
gevoelen gee ;i genoe zaniia doorzit Tao; cel ea 1 air cniatreft,
keen laaien V<iarefz , en (/csra deszelf plan/ze maten. AVy
houden ons aen deze psrty, dewyl wy 'er geheel niet doorzien ; en geven aen den Lezer ter heproevinge, het geen
zyin Eerwaerde wegens de vyfae Bede zegt, om na te gaen,
of by enigen wezenlyken grond kan vinden , om te denken
dat onze Ilemelfchie Leermeester zulks niet die Bede zou
bedoeld hebben.
„ De ^.3_fde BEde , zegt de Eerwaerde Gabry , behoort
tot den vyfden tyd van liet NiLuwe Testament, wanneer
de Kerk uit Babel was uitgegaan, vLrzaadigt met LighaaneRr 3
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2naelyk en Geeslelyk Manna, geregent rondom onze tenten,
waarvoor ivy Beene dankbaarïaeid beweezen hebben, in
zeeden zeer verbastert, en verergert, in alle ongebondenheid en godtloosheid toegenomen. Jez. I. LIX, in yver
der waarheid zeer verflaauwt, zynde de Gemeente van.Lraodicca gelyk geworden , nog heet nog koridt, maar laauly,
zo dat de I leere reden had , om ons uit zynen mond uit te
fpouwen, daarom onze fmeekbede tot onzen HemelfLhen
Vader is , vcrgeef ons onze f hulden.
„Het Propheetifche van den aandrang deezer Ileede,gclyk ook wy vergecrezi onzen fchuldenaaren, moeten wy in
het oog houden , en toepasfelyk maaken, niet op de 'ooden, maar inzonderheid op de Lutlacraan en, wyl wy te
gelyk niet hun uit het Parzsdom waren uitgegaan, gefchaard
als een leger van twee heiren, dog zy zyn met ons niet getrouw gebleeven , maar zy hebben ons veel fmaad en bitterheid aangedaan, zoekende ons uit te fluiten uit de Pasflrzawflac vrede, tot dien einde aanfpannende met Paapfche Ver
daar nogtans onze begeerte zig anders nergens na-1/en,
uittirekte dan na vereeniging , dog die is altyd door de
hoofdigheid van onze Broederen de Lutheraanen afgebrooken, met groot gejuich der Papisten. Egter oefenen wy
geen wraake , maar wy betuigen en zeggen, gelyk ook wy
vcrgeeven onz en f huldenaaren."
-

Dagboek mijner goede werken, in rekening gcbT <c t bij Co(!,
legen den dag rler algemeens vergelding. Te /Iznf crdre2n ,
Lij J. Allart , 1785. Be/ia/yen liet ('oorbericht , 246 Ll.
in gr. oclrwo.
e OpI e!ler van dit Daghoek komt in den aenvang voor
als een zeer zonderling mensch, waerover men zich
grootlyks verwonderen moet. I Iy is overtuigd, dat, a's
hy een Dagboek wil maken van zyne overtredingen , dat
hem dan elke dag een foliant zou opleveren ; en hy belluit
evenwel een Daghoek van zyne goede werken te makenn,
„ om zyn rykdom ," zo als by zegt, „ by een te trekken,
„ of by ook meer mogte bezitten , dan by fchuldig was."
Welk ene onbezonnenheid! Hy vleit zich een deugd
te weezen, om dat by 's morgens, met een-zaemnsch
medelydend hart, een arm mensch een gulden heeft gegeeven, terwyl by van zodanig ene geestgefleldheid is , dat by
zich des avonds last verleiden, om buitenfpoorige vermaken
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ken by te woonen, en daeraen drie gulden te verkwisten.
Welk ene losheid !
Dit is het begin van zyn Dagboek , en in den verderen voortgang flaegt by niet beter.
'Er komt vervolgens een Leeraer by hem , die hem
overtuigt, dat by niet anders dan een kwaden uitslag hier
verwachten kan , om dat de mensch zo geheel o ndeu--van
gend van aert is, dat hy niets Godsdienfti5 goeds kunne
verrichten, dat al het goede door God in heisa gLwrogt,
mier eigenlyk niet door hem gedaen word. - Zulks
geeft voorts .penleiding tot een gef rek over de al of niet
algemene welmenende aenbicding van Jezus, met cie ge
inzonderheid ook niet betrekking tot de-volgendar,
leer der verkiezinge en der verwerpinge. In dit gelprek
bewyst hem de Leeraer de gegrondheid van 't gevoelen
der algemene welmenende aenbiedinge: midlertivylen toont
hy hem, hoe haetlyk het byvoetelyke woord we/menend
in dit geval zy, eveneens als of God iets niet welmenend
kon doen ; als mede hoe verkeerd liet zy, aen Gode ene
willekeurie vrymagt toe te fch.yven; en geeft hein voorts
ene oplosfing der zwarigheden nit de leer der verkiezinge
en verwerpinge ontleend. Dit alles is hein zo
overtuigend , dat by afzie van zyne voorige denkbeelden,
en duo ook van 't fchryven van zyn Dagboek, ter«wyl hy
uitroept: „ Spinrach mijner goede werken ! u werp ik van
„ mij --- aan de voeten van het kruis drijft gij op
„ den wind weg. — --- Rechter der Waereld ! met
„ het gehoor der oore had ik tz gehoord; maar hier, op
,,Golgotha! zien U mijne oogera - daarom verfoei
„ ik mij, en ik hebbe berouw in 1}of en asfclhe!"
Onder een gefprek over dit Gefchrift, herinnerde zich
dên onzer het gebed van een Leeracr, waerin die onder
anderen bad; „ verydel gy , o God, de goede voorne„ mens uwer kinderen , doe ze als kaf voor den wind
„ verdwynen !" om dat het vormen van goede voornemens werkheiligheid was. Men Hart dikwerf, vooral in
't Godgeleerde, te fterk tot uiter(len over, om een gevoelen • dat wy verwerpen , te kragtiger tegen te gaen; -'t
welk ook , naer ous inzien , in 't behandelen van dit
verfchil, over de verdienstlykheid der goede werken ter
zaligheid , plaets heeft. ---- De leer van cie verdienstlykheid der goede werken ter zaligheid , liet uiterfte aen
de ene zyde, is, onzes oordeels, volRrekt te wraken ;
doch men behoeft, om dezelve tegen te gaen, niet tot
een uiterfte aen de andere zyde over te flaen, met den
Rr 4
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mensch , onder de bediening der Euangelieleere , onder
Gods genadige inwerking, levende, alle eigenlyk genoemde werkzaamheid tot Godsdientlig goed te ontzeggen ;
daer toch zyne werkzaamheid, door de kracht die God
hem verleent , zelfs by den meest gevorderden , hier in den
tyd altoos zeer gebrekkig bevonden zal worden.
Wy zyn zeer bevreesd voor uiterfl:cn in Godgeleerde flellingen, om dat we 'er al voorlang het gevaer van geleerd
hebben; en denken, wel byzonder in foortgelyke verfchil]en over den mensch, tneermaels aen de woorden van Pascal; fchryvende : „ liet is gevaerlyk , den Mensch te
„ Berk te toonen , hoe na by by de heesten komt, zon
een zyne grootheid te doen zien. Het is-„derhmt
„ ook gevaerlyk hem zyne grootheid te veel te vertoo„ nen, zonder hem zyne geringheid te doen blyken. liet
„ is nog gevaerlyker hem de kennis van 't ene en 't an„ Jere te onthouden. Maer 't is zeer voordeelig, hem
„ het ene en liet andere onder 't oog te brengen."

Zestal van zeer flichielijke Leerredenen, 77 elan/en door
desa Iscswcc<irdigen Hecr NICOLAUS SCHvhhoT, voor/leen
Leeraar eaa Ilooglceraar bij de Roomnscla Kat houijken,
laatstlijk Proponent onder de Khis/is van Scliielu;ad,
uit egeevera door u. c. VAN BREUGEL , OridJlen Predikazit
der hervormde Gomcente , Carator dor Let/public era
andere Schoole;i, te .Dordrecht. Te Dordrecht, Lij P.
v. Braam, 1784. helm/ven het hoorbericht, 115 blade .
inï gr. OCÉ a VO.
-

men de olnflandigheden van den Eerwaerdenn
Schmidt gadeflaet, en tevens in opmerking neemt, dat
deze Leerredenen , na 's Mans dood uitgegeeven , door
zyn Eerwaerden, niet ter drukperfe , maer alleen tot zyn
byzonder mondlyk voortel in de Gemeente gefi hikt 'aTen, zal men dezclven , van wegens de ernst in den voor
niet een guu[lig oog aenzien. Ze kunnen-dragt,nol
tot ene nagedachteni, van hem, en zyn kortflondigen Proi onentalen dienst, (trekken , en met fchik gevoegd worden , by zyne pas einde; in c rondco , onlangs door hem
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De oora<crrken en gevolgen van liet verval ira de GodvrncJ ,
stag %ooit iii CC/IC Leeg i ede over Openb. 11. 4. Uitgé1,7•oken op desa plegtigear Dank- It- en Bededag , drub
27fte12 April i71í5. te Dora/recht, door tinttntANus wnet-tTER, Piedikaait, Te Dordrecht, bij A. Illus!e en Zoon,
en te /Jmjierdam , bij. 11. Keyzcr en A. Mens , 1 5. 112
gr. oa(.vo, 62 bladz.
.

van den inhoud en 't oog
N a een beknopt voorfiagvermaning,
aen de Gemeente-merkvan's[Iild

van Lphe(e, Openb. 11. 4, (telt cie i?,erwaerde Wachter
zich voor (i.) na te fpooren de oorzaken van het verval
in de Godvrucht by een Volk; (2.) na te glen, of die
oorzaken , of enigen'er van ook onder ons het zo zicht
verval in de Godvrucht bewerkt hebben ;(3.) te doen-baer
kennen de vreeleelyke gevolgen . die het verval in de Godvrucht heeft: (4. ', en cindelyk ons op te wekken , om ,
van nu af, den Heer te dienen met een rein hart. Zyn
Eerwaerde ontvouwt ieder dezer Stukken met een welwikkend oordeel, drac; t zyne opmerkingen met beikhcidenheid voor, en tracht door hartlyke waerfchouwin; en,
vriendlyke vermaningen , en welingerichte raedgevngen
zyne Toehoorders op te wekken, ons, terwyl het nog tyd
is, op te richten de trage handen en de flappe knien , eti
rechte paden te maken voor hunne voeten, op dat het gene
kreupel is, niet verdraaid , maer veel meer genezen woede. — De hoofdoorzaken, waeruit liet verval in dc
Godvrucht doorgaens gebooren word, zyn, gelyk onze
Leeraer l.ortlyk toont, „ (r.) de zorgeloosheid en godloos„ beid der Overheden van onderfèheiden naam en rang;
(2.) het onvoorzigtig gedrag der Leeraaren : (3.) het
„ verwaarloozen van de zedelijke opvoeding der kinderen ;
(4.) de onverfchillit heil omtrent, en de verwaarlozing
„ van, den openbaren Godsdienst; (S.) en laatstlijk, de
„ bloei en de welvaart vut hl een Volk, te wetten, door
„ derzelver nmisbrnik." Zyn Eerwaerde, het zwygen nopens de twee eerhen raedz:tem oordeelende, Overheden en
Leeraers gen hun eigen onderzoek overlatende , poogt zyne
Toehoorders te doen opmerken, dat de laetlle norzaek onder hen niet weinig tot hun verval medegewerkt beeft, maer
bovenal vind by de voorname bron, in her verwaerloozen
der Opvoedinge en van den openbaren Godsdienst. Hy
toont hun verder de gevolgen, welken, by voortgaflg hier
Kr
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van , te duchten zyn, die uitlonpcn op een lichaemlyken
en geestlyken ondergang van zulk een Volk ; zodanig een
Gemcencbest vervalt , terwyl de zedeloosheid hand over
hand toeneemt, en de Godlyke íftrafoordeelen zyn ilceds
meerder te voorzien en te vreezen. Dit Tafereel , liet
welk zich reeds , in verscheiden omfiandigheden van ons
Vaderland, maar al te duidelyk opdoet, fielt zyn Eerwaarde hier voor oogen, om zyne Toehoorders tot oplettend
te bewegen , en vermaent daer op een ieder, om , in-heid
zynen byzonderen rang, ilaet en omfiandigheden, het zyne toe te brengen , tot liet tegengaen der opgenoemde
oorzaken , en het afwenden der aangewezen gevolgen ,
door de vervallen Godsvrugt, middelende Gods genade,
weder te herftellen.

Verhandelingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootfchcip
veen hunt en en flleetenfchappen. Lerde Deel , 'Tweede
Stuk. Te Utrecht, by S. de Waal, 1785, in gr. Svo.
,98 bl.
it fink bevat een Verhandeling van den Heer BICKER;
zynde het antwoord op de Vraag, door het Genootfchap voorgel eld. ---- Í//elke zyn de natuurlyke uit de
levensivyze orrtftaczne oorzaaken vasi de zo cianmerkei,yke vcrwecrde7 iszç der Zenu3vsiektens in ons Land • TL'elke zyn derze/ver kenmerken? T// ike is dc beste ii^yze em dczcA'cn voor
te kooroen en te eneaze:a ?
De geleerde Uplieller handelt, in de ccr('e Afdeeling,
over de Kenmerken der Zenuwziekten ; deeze worden afgeleid, (i) uit de onderscheiden aart en toevallen. , 2) Uit
de verfcheiden oorzaaken deezer ziekten. 'Er zyn een
groote menigte toevallen in ziekten der Zenuwen , die men
te onrecht den naam vin Zenuwziekten gegeeven , en waardoor men het getal deezer ziekten aanmerkelyk heeft ver
heeft derhalven , te recht, de Ze--grot.Ts
nuwziekten onderfcheiden, in eerlle, of oorfprongelyke, en,
in tweede, of toevallige. In de eerfte zyu de Zenuwen
in eenen tegennatuurly ken (laat , zo dat zy door Naare
natuurlyke prikkels aangedaan worden ; in de tweede zyn
de Zenuwen en Vezels gezond; dog worden door tegennatuurlyke oorzaaken in beweeging gebragt.
Door waare Zenuwziekten moet men verflaan, zodanige
o:;geregelde werkin ,^cta , of onnatuurlyke bewcegin^ffen en ge-

"

;

waar-
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►vaarwwordinge der Zenuwven , die uit eenes oaan e'iuurlykena
ji(tat of prikkeling der Zenuwen en Fezelen o/ainiddelyk
072tftcc71 en dikwils iie afJeleege deelen,door /tnaj;^sthie, verwekt worden. — De kennis der voor'oeícliikkende en aan
geeft zeer veel licht aan de onderschei--leidnorzak
den Kenmerken deezer ziekten. Deeze oorzaaken worden
vervolgens opgeteld, liet valt niet zeer moeielylc
waar te neemen , dat de Zenuwen aangedaan zyn en lyden, en dat 'er uit dien hoofde onnatuurl;yke beweegingen,
enz. plaats hebben.
Dan het heeft ricer in , om te bepaalen , of deeze aan
dan toevallig zyn , of liet eigent-doenigrfplyk
Zenuwziekten zyn, dan flegts toevallen cener andere-lyke
ziekte. Dit heldert de Schryver door 1Vaarrteemin-

gen

op.

De waare Kenmerken , waaraan men de Zenuwziekten
van andere orlderfcheiden kan, zyn, (i) de ge(Ieldheid
des Lyders, (a) de af- of aanweezigheid van andere ziekten , (g) de omllandigheden waarin de Lyder verkeert,
(4) eerre of meerder aanleidende oorzaaken , kort of onmiddelyk voorafgegaan , (5) de eigenaartige kenmerken (ier
Zenuwziekten , (6) dc vrugteloosheid der vericlhiiïende
aangewende middelen , (7) de kennis van eenige wetten ,
welke men behendig in deeze ziekte waarneemt, (S) eene
oinnderviiidelyke kennis van allerlei ziekten, (het eigentlyke
practisch gevoel.)

In de Tweede Afdeeling worden de natntn•lyke, of uit
de levcnswyze ontilaane, oorza-tken, van de zo aanmerkelyke vermeerdering der Zenuwziekten in ons land afgehandeld. Deeze zyn , (i) eerre werkelooze, weekclykc, wel
-lustigevnwyz,()drtecfnakovrdaad in aangezette , verhittende en verl]appei^de fhyzen
en drank, (;) de vermeerderinz van hartstogten , of gemoedsdriften , ni et alle de gevolgen derzolven , (q) liet
misbruik van Thee , Kulfy en ande e wateragtige dranken,
(5) een algemeen en verkeerd gebruik van Geneeswilde
sen , (6) de vermrderde leeslust en beoefenmg der \V'eetenicfhappen, (7) eene verbasterde Voortteeling, () eerre
wee!kelyke Opvoeding.
De derde Afdeeliug handelt over de Behoed- en Genees.
middelen der, in ons Larnd, zo a„uimerkelyk verrneerderde Zenuwziekten. De hehoedende geneeswyze is byzonder gebouwd op die oorzaaken, welke hiervooren zyn opge ee•ven. De Geuee uiddelent, oua Zenuwziekten te her-

flel-
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flellen , verdeelt men te rcgt in twee Klasfen , in Zenun'verferkende , en in Zc vti 'bcrlr<%rende of wel Kra,mrlp/fillende middelen. By het oudcrlcheiden gebruik deezer mid•
delen geeft de Schrvver cenige algemeene regelen op, die

in der daad zeer gewigtig zyn, en de bcoeffenende kennis
des SchryvLrs genoegzaam kentekenen. Dit is de
hoofdzaaklyke inhoud deezer Verhandeling, die met zeer
veel oordeel en geleerdheid geíchreeven is. ' Trouwens;
dit moest men ook natnurlyk verwachten van een Man die
reeds zo veele blyken van zyne kundigheid gegeeven, en
die, om zo te fpreeken, iii deeze Taak der Geneeskunde
te huis is. Vreemd is het ons dier„aiven voorge.
koomen, dat de Heer BtcrsR, by het Plot zyner Verhandelinn, zegt, dat deeze Vraag van het Genootichap , eerst
voordrie maanden , zyne aandacht tot zig getrokken heeft:
daar wy toch reeds laag eene zo vuortrefyi;e Verhandeling, over liet zelfde onderwerp , door zyn \Vel Ed. gge,fchreeven, bezitten, en waarvan zyn Vel Ed. zelf getuigt, dat men daarin alles vind. wat tot dit onderwerp
betrekkelyk is, op dien voet behandeld, dat het in der
daad moeielyk fchynt 'er veel meer van te zeggen.
Achter deeze Verhandeling vind men nog een bVaarneeming van eene byzonder zoort van een zo genaamde
geflooten aars, door den Hoogleeraar P. LUCHTMANS: als
mede eerre Afbeelding en Bericht van twee aaneengegroeide Kinderen, aan het Genootfchap medegedeeld, door den
Wel Edelen Ge(trengen Heer Mr. IMAM WILLEM FALCK,

Ordinaris Raged van Nec'riccnds Indien , anz.
Verhandelingen, uiógegeeven door TEVLtia's twt-cede Gc; ootfeltap, Derde Stuk. Te Ikw1c n, by J. Endlied en
Zoonen , en J. van Wairé , i7. In 't l r<cnscla en Nederduiisch, be/tcclven de Tloorreden goj GZ<cIwv. in :. 4t0.
n dit Ruk levert men ons de befcllryving eener ongemeen
IHaarlem
groote EleEtriceer-Machine , geplaatst in Ï cylcr's i'r / u ma te
, en van de Proefncemtngen van dezelve in 't \Verk
cfteld. De 1-leer vanlllorir;m , naamiyk , door deHeeren Direéteuren van "1`cy?er's nalaatenichap , verzogt zynde , om liet
aanleggen en bettieren der Phyfifche en Naturalien-Kabinetten, en de Bibliotheek, van 't bovengenoemde bekende Itilufcurn op zig te neemen , heeft dien post gewillig aanvaard. Up
liet aanvaarden van denzelven , de hand terflond aan 't werk
flaan.

VERIIANDEL1NGEN VAN TEYLER'S TWEEDE GENOOTS. 539

gaande , heeft by reeds een aanvang gemaakt van eene ver
(tukken daar toe behooren--zawelingvd
de, die tot luister van liet Mufeum kunnen tlrekken. Onder anderen heeft by aait cie Heeren Directeuren voorgeflaagen , liet hiaten vervaardigen van Bene ongemeen groote
Ele triceerMachiue; en , by de gunstige roetlemming van
zyneu voorllag, is dezelve door den fleer Czitlrbertf"on gemaakt, voltooid, en in het 1l/Iuf una geplaatst; waarop de
Fleer ven Merum al herhaalde proefueemingen 'er mede in
't werk geheld heefr; vin well, een en ander by in deezen een uaauwkeurig verlag me d edeelt.
'Lyn Ed. vangt dit geíchrift aan, 'net eerie befcltryving
van de Machine zelve , waarin de gelteele toelel in 't algemeen • en (te byzondere deelen daar toe behoorende, ondericheidenlvk ontvouwd, en, door behulp van eene nevensgaande Plaat , duidelyk verklaard worden Men kan
uit deeze hefchryving afneemen, dat men, in 't vervaardigen dier Machine, welke alle andere tot nog bekenden in
grootte overtreft, (hebbende de glaslchyven, eene middel.
lyn van 65 Engelfche duinen,) alle mogelyke naauwkeurigheid en omzigtighcid aangewend heeft, ten einde dezelve, zo veel doenlyk ware , in Raat te Ilellen , om haare
uiterlle kragt te oefenen , en dus te beantwoorden aan het
houldbedoelde. Dit toch was, gelyk de Heer van Murtinz
in de Voorreden meldt, niet alleen om daardoor Bene íterkere kragt te bekomen , dan andere Electrizeer-Machines
bezaten , „ maar ook rim tellens te zien, of men daar
„ slede kon vinden den oiterften graad van electri{che
kracht, welke 'er , door werktuigen van glas gemaakt,
„ te verkrygen zy." Ter bereikinge van dit oogmerk heeft
uien onderzogt, tot welke eene grootte men de ElectriceerMacliine l:onde brengen; het berigt was , dat de groottie
glasfchyven, welhen 'er gemaakt konden worden , van 65
Engelfche duimen middcllyns waren : en hier op is de toe1lel in alle deszelfs deelen , naar evenredigheid, tot de uiterfte grootte vervaarde ;beid. Men hoopt nu , .gaar de onder
geleerd heeft, dat men 't in de elefiriciteit verder-vindg
gebragt hebbe , raar maate dat men de eleftrifche werktui
maakte , en een honger trap van ele^triíche-genro,)t
laagt verkreeg, door deeze ongemeen groote EleárizeerMachine aanleiding te zullen verkrvgen tot het doen van
nieuwe ontdekkingen; waarom de Heer vteeui Murzim reeds
Benige proefneemingen werkilellig gemaakt heeft, die ge.
fchikt zyn, om hem daar toe den weg te baanen.
Een
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Len berigt van deeze prnefnecmingen maakt het overige
gedeelte van dit gefc!irift uit. Ze zyn onder drie afdeelingen gebragt. De eerlle b helst een aantal van proefncemiugen van verfchillendc I n)rt , die de groote kragt van
dit werktuig, op welker toetzc de [leer van Marum het
in de eerlte plaatze toegeleid heeft, uitw;zen. Vervolgens
kortmen etlyke proefneemingcn niet de Condut`fers deezer
Machine in liet werk geheid ; en de laatile afdeeling ver
ons ceniige proefiteemingen met ectic groote Battery,-lent
beilaancic uit 135 Vlesfen, door deeze Machine gelaaden;
welkt Battery, zo in Kaaren toeltel, als laading en ontlaading, niet'aauwyring van derzelver groot vermoogen,hier
voorai he chreeven wordt. Men oordeele over de
grootheid van dit vermogen, uit de volgende verfchynzelen, dc ons de Fleer vwz Afarunz deswegens vermeldt;
welk gedeelte van dit gefchril't wy te eerder, tot een haal
tuit liet zelve , overncctnen , om dat de Leezer, zonder behulp van Plaaterf, daaruit ;,ig te gereeder Benig denkbeeld
van het eleéfrifch ; vermogen deezer Machine kan vormen.
„ I. Wanneer de Battery, zegt hy, zich ontlaadt over
den rand van één eter íleszen, zo fwelt zy de oppervlakte v.m het glas, waarover zy loopt; waardoor het glas
ruwe Iireeken v&rlcrv„t , die meer dan duim , en zomtytis c uit breed zyn.
2. Wy hebben dc ontlaading baten gaan, tusfclzen
twee vlakke oppervlakten van twee flukken yvoor. In het
bovenrink waren twee kop„r,iraaden, in een fchuirfcltcn
ttand wederzydsch fraanc;e , welker ondereinden , aan de
onderleggende oppervlakte van slit ffuk , écu duim aftand
van elkander hadden; door deeze kopen?raaden lieten wy
de ontlaading gaan. Dezelve moest dan tusfchen de yvooren vlakken zich eenen wech baanen. `4y hadden op het
hovenite ruik yvoor een houten -cylinder geleld, welke 4
('tinnen lang was, en deezen bezwaard met twee gewichten, elk van één pond. By de ontlaading wierden deeze
heide gewichten ter hoogte van omtrent vier of vyf duimen,
6o na wy dit zien konden, opgelicht, en de beide frakken
yvoor wierden hier by in veele brokken geflaagen, die zich
wyd en zyd verfpreidden.
g. Wy hebben de ontlaading deezer Battery baten
gian door vier boeken gewoon fcltryfpapier, het geen op
verre na niet van het dtnthe zoort was. Elk boek n4 vel en
dus 48 bladen hebbende, zo waren 'er in deeze vier boeken te zamen 192 bladen. Door deezen Hoeg de Battery
by

VAN TEYLEG'S TW1;EDE GENOOTSCHAP.

591

jay naare ontlaading een gat , het geen ruim ,'o duim dik

was.
4. Wy beproefden vervolgens liet vermogen der ontlaading dcezer battery, door dezelve te laaten gaan door den
as van een palmhouten cylinder, die drie duinen middellyra had , en drie duimen hoog was. Deeze cylinder was
zodanig gemaakt, dat de draad van het hout in de langte
van den cylinder lag. Aan zyne beide .grondvlakten was
by geboord , ter diepte van één duim , in welke gaten wy
twee koperen pennen haken, door avelken de eledlrifche
fiof, by de ontlaa.ing der battery, door den as van den
cylinder geleid wierd, dewelke dus , van het eene koper
liet antiere , het palmhout ter langte van één-drato
duim [noest doorbooren. Dit deed zy met zulk een vermogen , dat de gemelde cylinder hierioor in twee gelyke
hukken wierd getlaagen: dus waren de van elkander gefcheurde vlakken negen vierkante duinhen.
„ Verlangende te wecten , hoe veel kracht de ontlaading
ten naastenby had aangewend, ow dit ftuk palmhout dus
van elkander te [laan, zo hebben wy door gewichten beprcefd , hoe veel 'er vereischt wierd om een link palmhout van een vierkanten duim, in de langte van de draad,
van elkander te fcheuren. Wy bevonden , dat hier toe
noodig waren 615 ponden. Daar nu de vlakte van het
van een geflagen palmhout , ter plaatze daar het van een
gefcheurd is, negen vierkante duimen is , zo biokt het
derhalven, dat de eleétrifche ftof, by de ontlaading der
battery , door deezen palmhouten cylinder geleid, tot het
van een slaan van denzelven een kracht heeft moeten befteeden , die gelyk flaat aan de zwaartekracht van X535 ponden.
„ 5. Wy hebben vervolgens beproefd de ontlaading te laaten
gaan , midden door een drie duitns teerling (csibus) vats
blauwe Namurfche feeen, in welken wy ten dien einde gaten hadden laaten booren van dezelfde diepte als in het
palmhout; dan de ontlaading ging 'er niet door, voor dat
men deeze gaten zo veel dieper gemaakt had , dat 'er tusfchen de einden van de draaden flegts een halve dulni heen
was overgebleven. Door dceze dikte van fleen maakte de
ontlaading een gat, het geen omtrent een lyra wyd was.
De feeen bleef echter hi.erby in zyn geheel.
„ 6. Eiti,
(*) Dik is hier vermoedel^.k eerre fchrtfpeil, in lede van
ayyd, overeenkotn(tig waar mede wy in • Franfche ge(cihrii't iee-

^ten, qui avail Lien ouce de l^n•geur.
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„ 6. Eindelyk hebben wy beproefd , welke eerre langte
g'zerdraad door dit werktuig gefmolten kan worden. Hier.
toe hebben wy in de eerlie plaats genomen yzerdraad,
het geen juist dezelfde dikte heeft, als de draad, welke
;\Ir. Nrrirnc, door de ontlaading van So vierkante voeten
bekleed glas, ter langte van 3 voeten 9 duinen, gefmolten heft (^z) ; zyndie deeze de langtte draad , welke
n1 cn • zo ver ik weet , immer heeft gefmolten. Van dit
zoort van yzerdraad , liet geen onder No. ii. verkocht
wordt, en duim dik is, hebben wy gefinolten dc langte
van i c voeten, en van liet yzerdraad No. i6, het geen ï s
duim middellyn heeft , de langte van 25 voeten."
In (Ie opgave der proefneemingen van ieder Poort , onder
rdk tier drie bovengenoemde afdeelingen , geeft de I Ieer
in L'urnm telkens een naauwkeurig verflag van dezelven,
roet melding , daar 'r eenigzins vereischt wordt , van de
wyze, op welke hy dezelve werkitehlig gemaakt heeft; 't
-

welk tevens vergezeld gaat, van daar toe behoorende Plaaten. — - Eenige belpaalende om(tandigheden , hebben
zyn Ed. verhinderd deezen zynen arbeid verder voort te
zetten ; dan by geeft in zyne Voorreden te kennen , dat
by ten oogmerk heb be, om zyiie proefneemingen , in den
aanaanden winter, te hervatten en wyder uit te breiden
niet vvoorneen:eu , om , in een volgend Stuk , zo 't iGene nu
nog agtergcbleeven is , als liet geene hy dan ontdekt mogte
l bhen, insgelyks door de drukpers gemeen te maaken.
Ter n,eersere beproevinge deezer Electrizeer-machine, en
ter nafpooringe van nieuwe ontdekkingen door derzelvee•
nimee^,e kragt , doet by ten laatf{ en nog aan alle kundige
Lief ii eb'.•ers den volgenden voorflag.
„ Iittusk hen, zegt hy, noodig ik eiken Natuurkundigen . dat by my gelieve meé te deden zyrle denkbeelden
di uia.zichten tot nieuwe proefneeiningen, welke hem mog:mn vk)orkoomen by eerre zo llerke kracht, als die van dit
werktuig , niet eeture hoop van eene nieuwe ontdekkiug, in
het werk gelleld te zullen worden ; terwyl ik gaarne zal op
my neetnen zodanige proefneemingen met dit werktuig, indien zy niet verkrygbaaren tocftel te neomen zyn, in het
werk te hellen , en Llen nitflag hiervan in liet cer(le vervolg
van dit ituk , met uitdruklyke melding van den naam des
genen, die my zyne denkbeelden tot zodanige proefnee min(a) Phsïofepla. Ti
8c.

,
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mingen heeft meêgedeeld, te berichten. Men kan
zich verzekerd houden , dat ik elke beproeving by dit
werktuig, door wien dezelve ook uitgedacht zy, indien
zy my flegts van eenig •belang voorkomen, met denzelfden
yver zal in het werk flellen , als of zy door my zelven
uitgedacht ware, en dat ik, myne denkwyze my niet toelaatende my eens anders denkbeeld toe te eigenen, getrouwlyk zal opgeeven, het geen my ter aanleiding tot
eeuige ontdekking door dit werktuig zal meegedeeld heb
-ben."
VAN TEYLER'S TWEEDE GENOOTSCHAP.

T/erliandeling over de Molenwieken in het algemeen, en
over die, welke eene fchroevswijze gedaante hebben, volgens de uitvinding van JAN VA DEYL EN ZOON te Aan
liet byzonder, door H. E1E, A. L. M.-flerdamin
Phil. Dr. Lid van ve;fcheiden Maatfchappijen en geadmitteerd Leeraar in de Wiskunde en hijsbegeerte te
Amfierdam. Met Plaaten. Te f17n17erdam , bij W.
Holtrop, 1725. In gr. octavo, ii6 bladz.
an den tegeneland, welke de bovenaangeduide uitvin
A
ondervonden heeft, is men dit Geíchrift van den-ding
Heer lEnece verfchuldigd; die , door natuurkundige gronden en ondervinding, zynes oordeels, zamenloopen, om
de íchroevswyze gedaante der Molenwieken, boven de
thans algemeen aangenomen., den voorrang te geeven, het
wel der moeite waardig geoordeeld heeft, dit (luk, zo
veel mogelyk , in een helder daglicht te zetten.
Ten dien einde ontvouwt by eerst den aart van de werking des winds op de Molenwieken. Voorts tragt by daar
uit af te leiden, welke gedaante de Molenwieken, ingevolge van die werking, hehooren te hebben. Ter ontvouwinge hiervan (lelt by zig drie wangen ter benntwoordinge voor. (i.) Hoe groot is de hoek, dien de hekken met
het vlak van beweeging of met den molenas moeten maa ken? of anders, hoe fchuins moeten de hekken in de roede fleelten? (2.) Moet deeze hoek, of fchuinte, dezelfde
zyn van boven van de roede tot beneden, of moet die
veranderen? dat is, moeten de hekken digt aan den as en
ver van den as even fchuins (laan? en eindelyk (3.) zo
deeze fchninte veranderlyk zy, volgens welk een regel
moet zy dan veranderen ? De voortgaande beantwoording
deezer vraagen leidt heili , om te beweeren, „ dat 'er
„ geeVII. DEEL. ALC. LETT. NO. 14.S s

594

H.

fL N E rE

D eern: twee hekken in de gehcele lengte der wiek in de, zs.lve richting mogen liaan ; en dat - de achte'•u.iitlland
,, der hikken moet verminderen naarmaate de f^ielheid
waarnue,ie zij onder het maaien nrngevoerd ward+en;
, y dat is, gelijk de A iskoulteiiaaren fpreeken , de achter
hekken moet in eerre omgekeerde reden-„ti=lan.der
-, hunner fiuelheden , of afitanden uit den as , zijn."
Aan deeze, op natuurkundige gronden gevestigde overweeging, hegt de Heer /Rrre e verder eerre be9chouwing
der iNIolenwwieken, volens de uitvinding van de Heeren
Tan Deel. Ely meldt ons aanvanglyk liet beginzet waaruit
dit zantten€'tel gelprooten is, mits.raders de overweegin;en,
welken den Uitvinderen de gedagten op dit beginizel gegeeven hebben; en, hunne natpr^oring volgende , poogt
by wyders te wonen, dat eerre Molenwiek, naar die uit
vervaardigd, de gedaante heeft, welke zy, vcl--vindg
gens de voorgaande overweeging , behoort te hebben ;
waarnevens by zyne aanmerkingen voegt , over 't geen
enen , in 't vervaardigen van zodanig eerre Molenwiek, in
agt hebbe te neemen.
By deeze voortelling voegt de Heer ATnece nog het vol
maakt by eerre korte aanmerking over-gend.Erstlyk
een gebrek, dat, zynes oordeels, plaats heeft, en nood
plaats moet hebben in de gewoone zameultelling-za.kly
onzer Molenwieken, en dat door deeze uitvinding verbeterd wordt. In de tweede plaatze geeft hy, ten dien[te
der Molcumaakers , een volledig berigt van de handelwyze, om eerre Molenwiek, volgens die uitvinding, af te
fchryven, ten einde hun de noodige onderrigting des aan
te verleenen. Dit gefchiedt in deezen te meer,-gande
om dat de Heeren van Deyl, volgens eene voorige bekend
geen het minde oogmerk hebben om in deeze-making,
hunne uitvinding hunnen eigen Molenmaaker by voorkeur
te gebruiken , maar aan ieder eigenaar van een Molen
volkomen de veyheid laaten, om zig van zodanig een Molenmaaker te bedienen, als by zal goedvinden, raids hult
hier maar .illeenlyk de behoorclyke voorkennis , overeen
toet liet oí`iroy,, van gegeeven worde. En ten-komt'ig
laatfle geeft by een gunflig verflab van de genomen proeven in 't klein, mitsgaders van de daadlyke te werkt'elling deeper uitvindinge in groote molens, waarop hy ten
Ilot betuigt. „ EVij eindigen met deezen wensch, voor
„ 't algemeen welzijn, dat, zo al de waarheid voor als
yb

„ nog , niettegenftaande onze beste poogingen, voor han,,
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re bcflrijderen moet zwigten , dat echter dit ona Werk,, je ten eenieen tijde aan een toekomend g eiacht zal
„ aanleiding geeven , en de behoorlijke wapenen verfdraf„ fen, om Haar te t roeken, en over beate vijanden te
doen ze1evieren." --- Flerhaalde proefneemingen,
in verfchillende om[Iandigheden , zullen dit moeten beflisfen.

Gefchiedenis van Karel den Grooten, voorafgegaan door
oenige aanmerkingen over alen eeg f en Siam der Franfr/ic Koningen, cn gevolgd door oenige aaniizerkingen
over den tweeden Slane , door den Heer GAILLARD

Lid van de Franfclae Academic en van de Academie
der 0p/ehriften en Fraaijc Letteren. Uit het Frrinscla
vertaald. II. Doelen. In 's Gravenpage, by 1. van
Clecf, 1785. In gr. 8vo. te zaaien 564 bladz.

V

arel dé Groote , het onderwerp deezer Gefchiedenis,
een Vorst, die cknoren was om Bene gentíèhe
omwenteling in de denkwyze der Volken te weeg te brengen , en den gebeden Aardbodem aan het gezag tier vetten
en ze en te onderwerpen, Zo niet de Oorloc tot cone hinderpaaldzyner weld,iadige o timerfken verfirekt lid , en voor
hens in 't algemeen dat geene geweest was , 't g en nader.
hand de Kruistochten onder de Regeering van Lodew yk den
Heiligen geweest zyn , namelyl. eer:e Schatting, die by aan
de dwaalende begrippen van zynen leeftyd betaalde. Deeze was het, die , gelyk de ;„ , cliryv , er deezer Ge!chiedrnis
wel aanmerkt, het ryk der barbaarsheid deed woortdunren,
onder eenen Vorst , die de Fraaije Letteren en Wetenlchappen begunili °de en befchernide; deeze was het, die wreodlieid inboezemde aan liet hart van ecren Koning welke de
eer{te van allen door de flerkere denkingskragt van zynen
geest en de teérgevoeligheid zyner ziele , de rechten (ier
meníchelykheid ontwaard wierd; het was deeze, die hein
dan eens de middelen , dan eens de wil benam , om al dat
goede te doen , waartoe by in float was, en hem noodzaakte om het geluk van het Menschdom, waarvan by de werk
kunnen zyn , onvoltooid te laaten. En echter-mestrhad
was 'er niemand , onder de Franíche Koningen, die den Oirlog met meer roem en vooripned gevoerd heeft dan Karel
den Grooten. Tyne Regeering was voor de Franfche Natie een heerlyk tydperk van roem en vermogen, van wvsSsa
beid
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held en geluk. Het was toen, dat zy, beflierd door eenen Vorst, boven alle Stervelingen verheeven, ook zelve
verheeven was b ,ven alle Volken , en over Europa die
over m acht'lèheen te bezitten ,w Ike Roane in haarti fchoon1Ie dagen eens over 't [leelal geoefend heeft.
De Gcirliiedenis van deezen Vorst te boek te f}el!en
en tevens alle die nuttige waarheden, alle die gewichtige
ze,lclyke bedenkingen, welke dezelve kan opleveren, uit
dezelve te ,rekken , was liet groot oogmerk van den kun
dit \Verk. Hy doet ons zien,in welk-digenSchyvra
eersen !Tait deeze V rst Franhryk ontfing, en in welk eenen !laat by haar liet. , wat by werkelyk voor liet menschdom ge-_iaan hebbe , en wat by verzuimde te doen. Hy
doet reus zien, hoe de t7menfchen harbaarcn geworden zyn
hoe die barbaaren fomtyds menfclhen kunnen worden en
hoe gemaklFelvvk de menfehen we^iefom tot harbaaren kun
verbasteren. Om de verwarring der voorwerpen in-ne
dit tafereel, dat by in alle zyne afvtsfelingen heeft willen
vertoonen, en waarvan by de oorzaaken en nitwerkfelen
in een helder daglicht heeft willen Hellen, te vermyden,
heeft hy, even geivk in zyne Gefchiedenis van Francois
den Men, -het Staat- en Krvgsknndiig gedeelte afgefcheiden
van het Kerkelyke , en vati al wat de Vetaeeving, de
Letterkunde, de Inrichtingen, Zeden en Uebrniken betreft; en by heeft Karel den Groeten beurtelings en altoos afzonderlyk helc!honwd in de inwendige en uitwendige Staatkunde ; by heeft in hem den Veroveraar en den
WVetgeever, ja zelfs den Koning en den Keizer onder
ook zyne echte Gefchiedenis-fehidln,'tvzor
en zyne verdichte Gefchiedenis zorgvuldig van elkander
ouderfcheiden , en van de laatfte een afzonderlyk gedeelte
van zyn Werk gemaakt, en de overeenftemmingen en betrekkingen aangetoond, welke zy met zyne echte Ge(chiedenis

gehad heeft,

of

heeft kunnen hebben.

Het eerfte Deel van dit Werk, dat ons thands , in het
Hollandsch vertaald , wordt aangeboden , dient tot eerre
i 2leic1iug voor de Gefchiedenis - van Karel den Groeten
en geeft ons, na eenige aanmerkingen over den wamden
aart des Oorlogs . en eerre vergelvl ing tusfchen de Oorlogen der B:arbaarfche en die der befchaafde Volkeren , eenti
beknopte Gefchiedenis van den eerften Siam der Franfche
Koningen ; voorts van de Koningen , bygenaamd Ledi ggangers en van de Hofmeesters, en eindelyk van de Stam-

vaders van den tweederl of Carlovingifchen Stam: terwyl
het
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het tweede Deel , 't welk benevens het eerPce wordt afgeleveid, net ec,fte Boek behelst van de Gelehiedenis zelve
val] Karel den Urooten , ei,, na een verhaal van de gebeurreni^1en , voorgevallen zcdert den do'ad van Pepyn
den Korten tot aan dien van Carïonian • en de vereeniging van Frankryk onder het gezag van Karel eden Grooten, ons een denkbeeld geeft van den haat van ecu groot
gedeelte van Europa, en in 't byzonder van Franhryk,
ten tyde van deszelfs vereenigiig onder doezen Vorst;
voorts de Oorlogen en Zaaken Vail ltaliën , Spanje en
Duitscbland oplevert , en eincely k den (laat der zaken
van Frankryk en van het vermogen van Karel den Grooten , voor de hcrflelling van liet \Vesterfche Keizerryk,
opgeeft.
Daar deeze twee eerfie Deden van dit \Verk niet wel
gefchikt zyn, om 'er Uittrckfels van te geeven, zullen wy
evenwel onzen Leezeren eerre proeve van des Schryvers
fly! en clenkwyze mededeelen, uit deszelfs oordeelkundige
aanmerkingen over den Oerlog, en daartoe uitkiezen het
geen hy, wegens de allerwezenlyk`.le verfchillen tusfchen
heieb ufde en barbaarfche Volken, met betrekking tot den
Oorlog, opgeeft.
„ 1.) i)e barbaarfche Volken, (zegt hy) zyii, uit hoofde van hunne barbaarschheid zelve , veel gefchikter tot
den Oorlog; niet om dat zy dien beter weeten te voeren, want zy zyn onbedreven in de kunffen, en dus zo
wel in de kunst des Oorlogs, als in alle anderen, maar
zy maaken meer werks van den Oorlog, en weeten niets
anders te doen.
.) De barbaarfche Volken kunnen by den Oorlog
niets verliezen , ten opzichte van den Koophandel en de
Kunften , die hen onbekend zyn.
„ g.) De uiterlyke Statkunde, ten opzichte der barbaarfche Volken geen plaats hebbende , of ten minf'en op
hen Ilegts van een hauwen invloed zynde , ftrekt niet tot
eerre hinderpaal aan hunne veroveringen , gelyk aan die
der befchaafde Volken.
„ 4.) 'Er zyn nog andere verfchillen, die de barbaar
Volken gefchikter tot den Oorlog niaaken dan de be--fe}h
fchaafde. liet is eene bekende aanmerking , dat icier
mensch op zich zelve een gevoel van zyne zwakheid
heeft, 't welk hem waarfchouwt, dat hy den byftand van
anderen noodig heeft , en heng natuurlyk noopt tot vroede.
lievendheid en goedwilligheid : dat, daarentegen, een Volk ,
een
Ss
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een faamverbon.len lichaam , alles wat gezamenlyk en met
vereende krachten werkt, een vergroot denkbeeld van zyne krachten heeft , waardoor liet bedrogen en ligtelyk
overreel wordt om oorlogszuchtige en geweliaadige gevoe.
hems aan t„ netmen. Nu is dit overinaaLig begrip zyner
krachten , veel sterker by een barbaarsch dan by een befcliaafd Volk. Ecu barbaarsch Volk, Iteeds dc wapenen
in de vuist voerende , verbeeldt zich dat het de gantiche
Aarde aan zich kan onderwerpen, en ziet geen einde noch
hinderpaal aan zyne veroveringen. — Dit begrip
vloeit by harbaariche Volken voort uit hunne onkunde van
de inaate der wederkeerige krachten , en van de evenredig
vermogens en de onderneemingen. By-heidtusfcn
hefchaafde Volken is die maate der wederkeerige krachten
bekend: alles is daar vergeleeken , alles bereekend: men
weet ten naasienby, wat men zelf en wnt anderen doen
kunnen; of, indien 'er, in de vergelyking der wederkeerige krachten, Benige orn[tandigheden zyn, die zich niet
gemai:kelylc laaten berekenen , zo geldt hier het algemeen
gevoelen in de plaats van zekerheid, en men weet ten
mintien , dat, by de eindelyke uitkomst van zaaken , die
Mogendheid, die, door eerre merkbaare toeneeming van
vermogen den tegenwoordigen flaat der bekende krachten
veranderen , en het evenwicht verbreeken mogte , welhaast,
door de geduurige en altoos naar de omllandigheden ver
werking der Staatkunde , nieuwe famenfpanniu--andcre
gen van krachten tegen haar zonde zien ontslaan, waar
verplicht zoude zyn te wyken.
-vorzy
„ S.) Lin,Ielyk hebben de veranderingen door de toeneemingen onzer kundigheden zelve in de Krygskunst ontftaan , alom me het werkdaadige der Kun(Ien ingevoerd ,
in plaatze van bloote menfchelyke bedryven en perfoonlyke hoelanigheden. Onder ons is thans de braaffie Soldaat
niets meer dan een gehoorzaam werktuig , verpligt om de
beweegingen te volgen , die aan het gantfche lichaam worden ingedrukt , en niets kunnende uitvoeren door zich
zelven, De !iedeudaarl'che dapperheid is niets meer dan
een vast, koel en onwrikbaar belluit, om, zonder verdeediging, en zonder wraakoefening, op onzen post te Iterven , byaldien e dood ons daar komt opzoeken. By de
Barhaaien , integendeel , by de Krygshelden , die hen ontmliddciyk opvolgcTen , en by de Ridders, die naderhand de
plaats der oude Krygshelden vervulden, beftond de dapperheid in 't vertrouwen, 't welk iemand Relde in zyne eigene

krach-
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krachten en behendigheden , hoedanigheden , die toen zeer
aangekweekt en beoefend wierden. 14 iet Een woord, voorheen had men meníchen te vreezen , thans kogels en bom
wel te meer, om dat men die niet kali ont yken-ben,
noch voorkomen, om dat men , nog eens , die moet af ach
lerculeslen en Achillesl'en zouden heden ten da--ten.Dk
ge geen het minfie voordeel hebben boven den geringden Legerknegt; thans heeft een Krygshcld niets ati,iers te doen
(ian zich den dood te getroosten , op een Slagveld, gelyk
Socrates zich dien getroostte in de Gevangenis, daar by
niet wilde uitgaan : voorheen ffreed uwen voor het leven en
den roem; thans fneuvelt men voor de eer: voorheen was
men werkham , en vertrouwde neen op eigene daaden, thans
is men bedryveloos en enkel lydelyk : voorheen was men
een 1-leid , thans een Slagtofer : men had toen nicer dapper.
heil; nu meer onverfchrokkenheid. Voeg hier by,
dat (ie uitkotnfteu van den Oorlog thans veel gemakkelyker
te berekenen , ja byna noodwennig aan eerre vooraf bepaalende berekening onderworpen zyn. -- Wanneer twee
Volken l tn.cn in Oorlog ranken , en wanneer men onderlelt dat zy op zich zelven I}aan , zo dat de uitwendige
Staatkunde zich met hun ge[chil in 't geheel niet bemoeit,
dan is de uitkomst terflond berekend ; beiden zullen zy bedorven en cie zwakf e van beiden verpletterd worden. Maar, wyl de uitwendige Staatkunde altoos de zwal:íte party te hulp komt, en haar voorziet van geld en andere krygsbehoeften , (altoos in geldwearde te begrooten welken hear
mogten ontbreeken, zo wordt het evenwicht herfl•eld en de
Oorlog flegts uitgerekt, de beide vyandelyke Volken worden gelykelyk bedorven, zo wel als de anderen die zich niet
hun gefchil bemoeid hebben. Uit dit alles volgt,
dat de Volken heden ten dage minder voordeel , en de Krygshelden minder genoegen in den Oorlog moeten vinden , en
dat deeze 1aatf en derhalvetl door een tuinder flerke zucht
daartoe moeten gedreeven worden, dan die van vuorige
tyden.
Daarenboven heeft de Oorlog voor barbaarfche Volken
eerre gemakkelykheid , welke hen, als 't ware , daartoe uit
Niets fluit hen in hunnen voortgang : alomme eene-lokt.
opene Landfireek, geene ver(lerkte Plaatfen, geen bemuurde Steden : een Beleg is niet ricer dan een enkel Stormloopen, de Oorlog zelve een enkele inval: een eenige Veldflag
beflist de overwinning, en wanneer de Aanvaller de neêrlaag krygt, [laakt by de onderneeming, keert te rug, en
Ss q.
be-

600

G AIL L A P'. D

Maar, by
behoeft geen wederwraak te vreezen. befchaafde Volken is de Oorlog eene daadelyke Kunst, of
liever het vereenigd voortbrengzel van een menigte Kun
Overal ontmoet men bolwerken en hinderpaalen : al--flen.
les vereischt tyd , infpanning, onkosten , overleg en beleid. een Veldslag bellist niets; het kost thans den kun
Veldheer meer moeite om een klein plekje gronds-digften
te winnen, dan voorheen eenen Barbaar, om een geheel
Ryk te veroveren."
„ De Oorlogen der barbaarfche Volken hebben nog een
ander aanmerkelvk voordeel boven die der befchaafde Volken, met betrekking tot den Perfoon hunner Koningen.
By de Barbaaren is de Koning flegts een Opperhoofd, en
het gantfche Volk een Heirleger: de Koning voert den
Oorlog in eigene Perfoon; zo by fneuvelt of gevangen
wordt, is 'er terftond een ander die hem opvolgt, en het
Volk .blyft niet zonder Opperhoofd. By de befchaafde Volken, daarentegen, is de Koning een geheiligd Perfbnagie,
voor wien men het leven moet opofferen , en wien het
belang van Staat niet gedoogt aan den weiHèlenden Oorlogskans bloot te [tellen. In een barbaarsch Koning is
flryden , gebieden. De Vorst van een befchaafd Volk
heeft andere pligten die hem het fftryaen ontzeggen : zo
hy, in weerwil van die pligten, in weerwil van de Itemme van liet algemeen, in Perfoon ten ftryde wil trekken ,
zo is het, om dat de Oorlogsroem hem zo fierk in de
oo en fcliittert, dat hy 'er alles aan waagt. Het geen by
waagt is de dood en de gevangenis. Indien de Koning
in den Oorlog fneuvelt, kan de gantfche Staat verlooren
zyn : indien by gevangen genomen wordt, geraakt de Staat
in eerre vrecsielyke opícliudJing; en , na eene lange regeeringloosheid , is het randfoen des Konings, de opoflering van zo veele Provinciën , als het den Overwinnaar
1legts behaagt te eifchcn. Het is dus eene dwaasheid, in
de VVorlten van doezen tyd, in eigen Perfoon den Oorlog
te willen voeren. Maar, zonder die dwaasheid te verrichten , zou d en barbaarfche Volken meenen niet geene welvoegelykheid anderen te kunnen gelasten, om voor hun
den O.rlk'g te voeren. 2.v zouden meenen voor hunne
per oalyl.e verfchiilen of ingebeelde belangen van Staat,
hunne Uuderdaanen niet ter ii: gtbank te mogen zenden,
zonder hen in Perfoon aan te voeren. Zy hadden fmaak
in den Oorlog; zy voerdii lien zelven ; zy voerden dien
weezenlyk als daadelyke Soldaaten, niet gevaar van leven
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en veyheid. Zodanigen waren niet alleen een gantfche
zwerm van woeste en krygshaftige Vorflen, maar ook een
Clovis, een Karel dei^ Grootent zodanige warets , zelfs in
latere tyden, een Jan, een Francois 1, een Hendrik IV,
een Gustavus, een Karel de XU. Dc goede Koningen zyn
die, welken geen behaagen fclleppen in zelven Oorlog te
voeren , of in anderen daartoe aan te hitzen , en die nooit
gelooven dat hunne Onderdaanen te talryk zyn."

Ontwerp , om de Republiek door cone laeilzaame vereeniging van de belangen van Regent en Burger , van binnen gelukkig en van builen geducht te mac(en. kolgens
beluit der Provinciunle Vergadering vein de Gewapende
CorpJcn in Holland, den 4 Odtober 1785, binnen Ley
den gefpend, to kennisfe dei gezeame?dyke Leden en ver
Ingezetenen der Provincie gcbrugt. Te Leyden, by-der
L. E-lerdingh, be/ia/ecu liet G'oorbericht, 68 blad~, in
gr. obïccvo.
,

federt een geruimen tyd over de verbeteV anringal ,hetof, geen
zo als men het heeft gelieven te naenen
Grondwettige 1 lerflelling van Ne rlands Statswezen, is in
het licht gekomen, hebben wy niets gevonden, (lat zo wel
gelchreven is, as liet hier boven aangekon d igde Werkje.
De Schryver, iiie een Man van veel oordeel en he'aardhcid
fchyut te zyn, is zyn onderwerp volkoo;ncn meester, en,
daar by aan den eeneu kant vey is van die xcoeste en bui
denkbeelden, waarmede veele heethoofdige voor -tenfporig
te ver gedreeven Democratie bezield zyn,-flan,Iers
en alle haatelykheden, die, zonder eenig nipt te doen, de
verwydering flegts grooter manken, zorgvuldig vertnydt,
verzet by zich aan den anderen kant, zo wel tegen ('e al te
onbepaalde macht van den Stadhouder als tegen de onaf
betoont zich een yve--hangkelyidrAfocatn,e
rig voorftander te zyn van de Rechten des Volks, en van
dcszelfs behoorlyken invloed op de Regenring: by doet zien,
dat men geenszins in de waare Conttitutie van onze Republiek zelve, die even bewonderenswaardig als heilzaam is,
de bronnen te zoeken nebbe van die rampfpoeden een verdeeldheden , welke than werkelyk haar heitaan dreigen,
staar dat dozelve veroorzaakt zyn , niet alleen door de al te
groote onafhargl,elveheid der Uitvoerende Macht, maar ook
door de ingefloopen tnisflagen in liet Wetgeevend Lichaam;
Ss 5
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dat deeze misbruiken voorti ruiten uit gebrek aan eenilemmigheid, nadruk en werl;limmhcid , zo onontheerlyk voor
den loop en goeden uitdag der Staatsverriclhtingen, en dat
deeze eentleininig„eid, die nadruk en werltfaamheid, niet
in haare volle kracht kunnen herteld worden , dan door
aan het Volk zynen gerechtelyken invloed weder te bezorgen, waar door de behartiging van het algemeen belang de
overhand krygt op de bevordering van uitfluitende zelfbedoelingen en byzondere inzichten. Hy toont het haatelyke
en onbehoorlyke aan van de onaf hangkelykheid der Regenten van liet Volk; — wat, in laatere tyden, veel toegebragt
heeft om de nadeelige uitwerkfels deezer onaf hangkelykheid
te vergrooten, en dat het, in 't byzonder, het belang der
Regenten zy, om tot het ontwerp eener hervorming toe te
treedeu, eer de geestdrift des Volks , alle paalen overfchrydende, eene jammerlyke RegeeringloosheiJ in het hart van
den Staat indringe , als wanneer zy zelfs , die als Ariftocraaten gebrandmerkt of flegts verdagt waren , de eerfle
flagtolfers zouden worden van Bene langgetergde en tome boze woede ;
dat de Regeering, door de hoognodige
verbeteringen in het Stadhouderfchap te maaken , zich geenszins 1Ierk genoeg moet achten om geene verdere fchokken
te vreezen. „ Hebben , (zegt by,) de Princen uit he Huis
van Oranje, meer dan eens in de veranderlyke gefteldheid
des Vols, in weerwil der beste voorzorgen, de gunilig[Ie
gelegenheden. weeten te vinden , om hun gezag, onmaatig,
uit te breiden; is het dan wel te denken, dat binnen tien
of twintig Jaaren, wanneer hun aanzien en invloed in alle
cie Provinciën derwyze mogt zyn toegenomen, dat het zo
mocijelyk als onvoorzichtig zou weezen het te willen om
ver werpen, dat zich niet eens een enkel gun('ig oogenblik
zal aanbieden, om gemakkelyk te rug te krygen, al wat zy
bevorens mogten verloren hebben? De Lauren, die het gekroonde Hoofd van den Held van Pruisfen verteren, kun
niet beveiligen tegen het gemeene lot der Sterve--nehm
li.ngen. Zyn lichaam is niet zo ongevoelig aan de vernielingen des ouderdons als de geest die hem bezielt. Het Huis
van Oranje en Nesfau zou in zyne Opvolgers eenen yver
kunnen vinden, die minder gehoor gaf aan de voorfchriften
van voorzichtigheid en goede ftaatkunde. Het voorledene,
den fpiegel van het toekomilige, raadpleegende, zien wy,
hoe gemaklyk het valt, de ligtgeloovigheid van Neêrlands
Volk te bedriegen, en wat het niet al zoude durven betlaan, aan het hoofd hebbende eenen Prince van Oranje,
.

-

van

603

WEGENS DE REJ'UBLIEK.

van Benen Routen en onderneemenden geest , en juist
daarom altyd des te geduchter, um dat het een lichaam,
uit verfcheitien Leden farcen ;elield, ten uiterfle moeilyk
valt, de 'olksveyheid te verdeediigen, tegen de boze en
weloverlegde aantlagen, door een éénig brein beraamd , en
in de uitvoering door den blinden yver eener woeste
menigte onderfteund." _ -- De Schryver is uit dien
hoofde van gedachten, dat het veiliger ware, om met
het Volk (om zo te fpreeken) een accoord te treffen,
en, ten einde dus eenmaal het Gemeenebest op hegte,
con(Iitutioneele en onwrikbaars gronden te zetten, zo dra
mogelyk, de punten te beraamen, welke wederkeeriglyk
moeten toegeulemd worden , op dat het Volk nimmer eenigen inbreuk maake op liet gezag der Regenten , en de
Regenten nimmer iets anders bedoelen en uitwerken, dan
het algemeen belang.
Na vervolgens de gevaaren, waaraan de onafhangkelykheid der Regenten de veyheid van den Burger blootfielt , met eenige voorbeelden te hebben aangetoond ,
gaat by over om de voordeelen van deeze hervorming
voor de Regenten zelven te doen zien.
„ Het is 'er verre van af, zegt by , dat men de Vroed
-fchapenoRd,iHlanerfUtonaars'der Republikeinfche Souverainiteit zyn, van hunne
luistervolte en dierbaare Voorrechten zoude willen berooven. Het Volk doet geen anderen eisch , dan de benoeming der openvallende plaatfen in het Collegie deezer
Raaden , en die der Burgemeesteren , uit een zeker getal
van Regeerders verkieslyk. Deeze Volksinvloed is des te
wettiger, om dat zy zich alleen bepaalt tot de onmiddelyke Vertegenwoordigers der Burgery, tot dezulken, welke die Burgery in vroegere tyden daadelyk aanilelde, en
gelastigde ter handhaaviug van ce belangen van het geDe Regenten
meene Maatfchappelyk Lichaam.
kunnen zich over deeze fchikking niet beklaagen , als baar
ingericht zynde , om hen in de uitoefening van-blyke
hunne rechten te bevestigen, op eene meer daadelyke,
meer vruchtdoende en vryer wyze, dan lien, zo als de
zaaken thans gefchapen flaan , gebeuren nag. In (lede
dat nu de Raaden gebonden zyn aan zekere vaste, fchoon
onwettige Conventiën, of wel aan de mees.eragtige voor
een of twee hunner Medeleden, zal immers-íleingva
zulk eene Volksbenoeming van een aantal Candidaaten,
waaruit de geheele Raad kiezen kan, hen in de aangenaame
--
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me gelegenheid flellcu van eens waarlyk veye keuze te
doen; en hen, die te vuoren flechts blinde werktuigen
waren, het aanzien, vermogen en waardigheid byzetten,
aan de onmiddlelylce AVaarneemers der 1ajelleit van her
Volk toekonten Je." Ook hebben zy geene redenen om
beducht te zyn , dat deeze nieuwe fchikking nadeelig zyn
zonde voor hunne Familiën, daar toch altyd, gelyk de
Schryver wel aanmerkt, in alle Staaten, waar het Volk
de benoeming zyner Vertegenwoordigers had het zelve
altyd cie voorkeur heeft gegeeven aan die Familiën, welke, de nodige vereischten daar zynde, deezen Lereposten den meesten luister konden byzetten, en in allen geval•
Ie blyft 'er altyd een middel over, om aan de RegeeringsI?amiliën eenige onderscheidende voorrechten toe te wyzen, gelyk in dit Werkje breeder is aangeweezen.
Het middel ter hervorming, door den Schryver voorge.
Feld, heflaat dus hier in, dat het Volk zyne Regenten
aantlelle, of ten minílen de eer[Ie benoeming doe; (lat
het voorts , het zy onmiddelyk door zich zelven , of door
daar toe gemachtigde Lasthebbers, een waakend oog houde op het Tinactie weezen en de handhaaving zyner rechten; naar dat voor bet overige, wat het Regeeriugsweezeii betreft, de handen der Regenten niet gebonden zyn!
Aan de daadelyke oefening van liet hun opgedragen gezag
panlen te willen (tellen , is hen te berooven van die veyheid, welke de ziel is van grootfche en vaderlandfche
denkbeelden; hen andere belangen te geeven dan die des
Volks; en die eeniiemmigheid en geregeldheid te verbreeken , welke de Raat van gezondheid is voor een Staatkundig Lichaam. Zie hier, volgens onzen Schryver, de zuivere grondbeginzelen eener heilzaame hervorming, en te
aan de eene zo min als aan-vensdgrpal,imen
de andere zyde overfchryden kan, zonder zich even zeer
aan regeeringloosheid van den kant des Volks, als aan
Ariftocratifche dwingelaífldv, van den kant der Regenten,
te zien biongefieid. Vervolgens [preekt by over het recht,
om de Volksitem door middel van Requester te doen
hooren , als liet eenigst evenwicht dat thans het Volk aan
de Ariflocratie der Regenten kan tegenoverfiellen, en by
toont aan , dat op deeze wyze het Volk van Neêrland
altoos den eerhen fchok gegeeven heeft aan de groote beweegingen , die in de Republiek -hebben plaats gehad, en
Fiat, ten einde dit recht, dat dus dikwils gevaarlyk worden kan, binnen behoorlyke paalen en regelen te kunnen
be-
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beperken, het volfirekt nodig is, eerre welingerichte, dat
is, eerie waare reprarfentative Democratie, vast te Hellen,
om dat deeze als dan de enkele Inwooners , de daadelyke
Stemgerechtigden , de Verkiezers en de Verkicsbaaren ,
onderlcheidenlyk aanwyzende , daar door niet alleen duidelyk toont, wie de bevoegde Perfoonen zyn om te requestreeren; maar om plat de Perentul Sian ook de zekere
tolken, de getrouwe monden van cie Volksftem zynde,
het veel minder noodzaakelyk wordt, dat die Stem zich
door middel van Requesten laat hopren; en dus ziet meis
dat in deeze Grondwettige I le.rllelling, hoe Democratisch
het ontwerp daarvan ook moge fchynen , indedaad Eirekke, om de Democratifche wanordes, die onze Con i'ritutie
van de oudfle tyden maar al te veel gefchokt hebben, ge•
heel uit den weg te ruimen , en in ons Regeering(ftelzel
alleen zó veel van liet I)cmocratifche in te voeren, als
daar in wezenlyk goed, regelmaatig en heilzaam is.
-

Voorts fpreekt de Sclityver ook van de noodzaakelykheid

der Grondwettige Herflelling, met betrekking tot c ie nationaale verdeediging, waaromtrent by eenige grond beginzalenaan de hand geeft, waar in men gezamenlyk z iide
moeten overeenkomen, om een algemeen en eenflemmig
plan van wapening te beraamen, en tevens aantoont , dat
'er geen gefchikter middel zon zyn, ter aanmoedigina van
Bene inrichting, zo overeenkoni(li; niet de grondbeginsels
van de Unie van Utrcht, en zo eigenaartig gefchikt o-^
den Staat de natuurlyke en minstkostbaarc wyze van verdeediging te verfchalYen, dan zodanig Bene hervorming,
waardoor allen die geenen, welke eenigen invloed op den
Staat verlangen te hebben , van zelven verpligt zoudcu
zyn, om zich in een der gewa ende Burger-Corpfen te
moeten begeeven. Te meer, zo men de benoemingen.,
aan het Volk behoorende , aan de gewapende Schutteryen
opdroeg, en deeze wederom niemand tot Regent inggten
voorftellen, dan die een zekeren bepaalden tyd aan cle
plichten der Iiurgerlyke Wapenoefening voldaan had. Ook
beantwoordt by dezulken op ee.ne bondige wyze, die beweeren,, dat de Ingezetenen van een Land , waar in het
gantfche Volk dus als liet ware Soldaat is, onrustig, woel
zoude; want, wanneer men al eens-ziekngvarly
wilde hellen , dat de enkele grilligheid des Volks beroertens zoude kunnen verwekken, zoude men echter moeten
erkennen, dat dit kwaad minst van allen te vreezen is,

in eerren Staat, alwaar de Regeering en het Volk bytna
een
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een en het zelfde Lichaam uitmaakt. Welke reden , zegt
hy, zou het Volk toch ooit kunnen hebben, om zich ge.
welddaadig te verzetten tegen Beft. ?urders , die het werk
zyner handen zyn ? Lene zodanige onderftelling is even
ongerymd als tegentlrydig.
Laatftelyk befchouwt by ook de noodzaakeivkheid eener
Grondwet :ige Herhelling , ter verbetering der zeden en
ter opwakkeriug der oude nyverheid. Het is buiten tegenfpraak . fiat de verdienden het best aangemoedigd worden, wanneer, zo veel de menfchelvke zwakheden gedoogen , de bedieningen , de eerambten , de waardigheden ,
alleen opgedraagen worden aan dezulken , die vaardig gekeurd worden dezelve te bezitten; de deugd alleen , den
Zeeg ter eere zynde, zal de naaryver, om insgelyks geëerd te worden, de ffterkfle fpnorflag weezen om in deugdzaamheid toe te neemen. De aanzienlyktlen in den Lande, wanneer het hen gebeurt, dat zy alleen om hunne
verdienften verkooren worden , zullen in luister toeneeuien, daar die verkiezing dan een zeker kenteeken is , dat
zy in alles , zo perfoonlyke als toevallige voorrechten , boven hunne Medeburgeren uitmunten ; en dus zullen de
deugden naar evenredigheid der eerzucht vermeerderen.
- Maar vraagt men , hoe zal de nationaale welvaart
hier door bevorderd worden ? — Het gevoelig en verfchriklyk verval van eenige voornaame Steden onzer Republiek, die weleer zo Volkryk, en, wegens haarc 1\9anufa tuuren, Koophandel, Zeevaart, enz. zo vermaard waren, toonera genoeg aan, dat het van liet uiterfte belang
is , een hulpmiddel tegen dit kwaad op te fpooren. De
ontwerpen, aan verfcheidene Letterkundige en Vaderland fche Genootfchappen op de uitgeloofde Prysvraahen toegezonden, hebben de gewenschte uirwerkingen niet gehad,
en de reden hier van, volgens onzen Schrvver,, is, dat
men de herfielling der Manufaéluuren, de herleeving der
Nyverheid, niet gezogt heeft in éene Grondwettige IIerh elling onzer Republiek. „ Men moet de Nyverheid ,
gelyk hy wel zegt., niet flegts aanmoedigen door Derepryzen, die alleenlyk een ras voorbygaand hulpmiddel opleveren , en niet meer dan eeue kort[Iondige pooging opwekken; maar door zodanig eene inrichting van zaaken vastte Dellen , volgens welke die geene , welke by uitllcekendheid
in hun beroep uitmunten, verzekerd zyn van eene geëvenredigde belooning , en allen die geenen , welke gewichtige
dienften aan den Staat beweezen hebben, op de bevordering
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ring tot Eerambten kunnen flaat manken. De Nyverheid
wordt inzonderheid verílerkt door het drukkend gewigt der
belastingen, die den Iiandwerksman verpletteren. En welk
ander hulpmiddel blyft 'er overig om een betere Oeconomie , eene mindere geldverfpillinn en uitgaaven, en hier
door , als een heuchelyk en natuurlyk gevolg van dien, van
zelve eene verligting van lJJlastinmen te weeg te brengen,
dan zulk cene hervorming, welke hraave en bekwaame Mannen het roer van {laat in handen lelt, Mannen, die gen!ieg
beleid , kloekmoedigheid en eeriykheid bezitten, om de Natie
te houden buiten die verderffelyke Oorlogen, die een lchald
op haar gehoopt hebben , waaronder zy gekromd gaat?
Als dan wordt de Regeering door eerre onwederílandelykg
aa ndryving gedrongen, om alle krachten in te fpannen, ter
beieherming en aanmoediging der onderíchcidene bronnen valt
den algemeenen welvaart. Als dan neemt de hooge Regeering
het welzyn des gantichen Volks ernllig ter harte. De Uitrustingen, de Convoijen worden dan niet opgehouden ; die
Land. en Zeemagt niet werkeloos gelaaten ; de bezittingei
van den Burger niet aan roof- en plondering blootgeftel4.
Alles wat kan medewerken , ter invoering of ittitano houding
van eengig nuttig ontwerp voor de nat oraale Ny:verheid,
wordt dan beguníligd. Verzttitren , mishagen . vert iii r^en, kunnen Sian niet onop emerkt , ongeftraft blyvven.
De Steden, die thans het beklrageïvk fchouwfpel van ontvolking en verval .vertoonen, zullen dan -welhaast de hetchelyke uitwerkfelen van deeze gefteltenis van zaraken ondervinden; en zo 'er al takken van buitenlandfchen Koop
welken wy by Beene moceiykheidl kunnen her--handelzy,
winnen, om dat wv ren cteezen opzichte geduchte madedingers in andere Volkeren gekregen hebben , is het ten minflen eerre beweezene zaak, dat Leydeit, I Iaa,tlem en veeie
andere P?aatfen , niet meer behoeven dan het enkel verxrer
hunner Producten binnen 's Lands en inde Coloniën, our
zich uit haaren vervallenen íl'aat weder op te heffen.
Zo dra Bene aanzienlyke geboorte niet genoegzaam was . oen
op het kusfen te geraaken, maar dat een door verdienftcli
verkregen Academifche graad , de jonge Lieden gerechtigde, om naar Eerambten te dingen . hoe zeer zouden all dan
onze Elooge Schooien niet bloeijen , die thans dagelyl
inner en meer vervallen."
Uit deezc en meer andere redenen , trekt de Schryv#r
dit gevf le, dat 'er. ter voorkoming zo wel van zedelyke
als flaatkundige gebreken, die den Staat den ondergang
be-
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bedreigen , geen eenvoudiger en tefl'en, kraclitdaadiger mid.
dei uit te denken is, dn,i de we(1Cr'I]vocrit^g van den wetti-

gen Vnli<sinvl',cd op (le aniifbll'n Van ze Regenten.
„ ;)aar 'er rat, zegt hy, aan .c ene zyde itcen verfbuil is
over dc uiterfle noodzaaldykiieid der v^e^íeriuvneri_.g van
zulk eencn invloed, is het aa glen atnder,?n kant oak ten
hoog{}en rtoor.'raakelyk, om rent de daadeiyke oef uing= van
dien , voorzichtige en goede bei iiikkin en te naaken; —
deels, op dat de b ven aaneeweezen vooreleelen, uit dien,
invloed te verwachten , wa.irlvk verkregen, -- -- --- en anderdeels , alle nadeelige kuiperyen en verdere misbruiken,
tot welke die invloed , k^valyk ingericht zonde, aanleiding
zoude kunnen geeven , vermyd mogen worden."
Uit dien hoofde wordci, ten belluite van dit Werkje,
twintig Artikelen opgegeeven, die als gevolgrrekkingen nit
de aangevoerde redenen , en tevens als grondflagen der hervorming, punten van vereeniging, en eene juiste hepaaling
van elks rechten kunnen worden aangemerkt, en als za,danige aan de Provinciaals Vergadering der Gewapende Corpfen in Holland, binnen Leyden geopend , voorgetleld en
in deliberatie gegeeven zyn, om, ware het mogelyk', ter
naastvolgende Vergadering , daaromtrent finaal te refolveeren.
,

Vervolg op M. NOEL CHOMEr, , Algemeen, FIuishonde!-tk, ] Tatuur- Zedekundig- en Kunst -Woordenboek. Door j. A. uit
CHALMOT. Eerie Deel , Eerfie Stuk; maakende liet; ,it/?e
Deel van het Woordenboek. Verrykt niet Xui stplaten. !'e
Cainpen, ter Drukkerye van J. A. de Chalmot, 1785. ba
groot quarto, 318 bladz.
fleer Cliomel,

dat
et overbekende Woordenboek van den
[4 wy,
voorlang , als ten uiter(le nuttig aangepreezen heb -

ben (*) , ontvangt door dit Vervolg eens nterkclyke vermeerdering , waarvan men , in veelerlei opzitten niet vrn„ t gebruik
kan maaleen. De arbeidzaams C'^almnot heeft zig bevlyt!gd, om
eerre menigte van Artikels, in dat Werk niet voorkomende,
in dit Vervolg opzetlyk te verhandelen, en veele andere Artikels, die door laatere overdenkingen en waarneemingen , ❑ a
het overlyden van den Heer Czo,nel. in een nieuw licht ge_
plaatst zyn , nader op te helderen. Alle de in dit Werk befchouwde Weetenfchappen worden in dit Vervolg in 't oog
geO Zie ha/end. Pad. Lett. VILIe D. bi. J2.
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gehouden; en het zelve toont, dat onze Schryver zig geen
moeite ontzien heeft, om de beste Schriften over die orderwerpen te raaCpleegen, en 'er zig n:et oordeel van te bedienen. Men ontdekt dit , by voorbeeld , (om niet te
breed uit te weiden over een aantal van Artvkels ,) ;n 't geen
by op het woord .4ardbeeving by een verzameld beef..
Men vindt hier eene verkiaaring zo van de vroegere ais laatere gevoelens over den oorfprong deezer ontzachelyko et:eur.enisfen, en de medewerkende oorzaaken, die dezelven voortbrengen; met een berigt van de voornaamíle uit;verkzelen ,
daar door te wege gebragt, en de verfchynzelen die haar gewoonlyk vergezellen ; waarvan tevens de verklaaringen der
Natuurkundigen aan de hand gegeeven worden. Hier by komt
een beknopt verf]ag van eenige, inzonderheid der in onze Ja
voorgevallen, aardbeevingen ; met never.sgaande aanmeikin--gen
gen over de gevolgen, die zodanige fchikkirg n , ai van overlange, op de gef eltenis van onzen Aard en Waterbol gehad
hebben , waar uit, van tyd tot tyd, zeer groote veranderingen
op denzelven ontgaan zyn. Ten laatfte wordt dit Artyhel
bellooten , met het volgende berigt van Aardbeevingen hier te
Lande, zedert het jaar I58o,
„ Op den 6 April van het jaar r58o, (dus luidt het berigt ,) gevoelde men door gantsch Nederland, tot twee rezen
toe, fehokkingen, door een .4ardbeeving veroorzaakt . waar
door uit eenige fchuddende Kerken, Torens en andere Gebouwen, verfcheidene fleenen wierden losgerukt, ja geheele brok
uitgeworpen. Eene andere 4ar•dbeeivin, gevoelde-ken
men op den 2 January van het jaar 160o, door eeheel Holland
en eenige nabuurige Provinciën, doch die veroorzaakte geene
fchaade : nadeeliger was die, welke op den 4 April des laars
1640, des morgens tus(chen drie en vier uurgin voorviel; want
die verwekte vry wat fchaade in Gelderland, en wel inzonderheid te Nymeoen, als ook in (i)mmiee Streeken van Utrecht.
In 1693, op den i8 September, wierdt 'er door geheel Nederland eene veye ílerke fch.idding gevoeld, die egter
weinig of geene fchaade veroorzaakte. Van dit t5 dIip af tot
op den i November 1755, vindt men by geene Schryvers
aangetekend, dat 'er Benige 4ardi.eeving, van het niinfe belang, in de omtrek van ons Gemeenebest gevoeld zy ; dan ,
op deezen dag, op welk het bloeijende Li.fabon, voor een
groot gedeelte wierdt vernield en tot een puinhoop ge'hragt,
gevoelde men op de meeste Plaatzen in de Vereerigde Neder
vey (terke fchokkingen, alomme verzeld gaande niet-lande
Waterberoeringen , doch die, behalven de fchrik daar door
veroorzaakt, geene, of ten minfee geringe, nadcelige gevolgen
naar zich fleepte. In het jaar 1756, cp den 18 February, de
dag waar op de jaarlykfche pleg!ige Dank- Vast- en Bededak;
dit iaar in ons Gemeenebest wierdt gevierd, gevoelde men,
VII, DEEL, ALG. LETT. NO. I4.
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geduurende den Morgen= Godsdienst, verfche'de,ae fchnddingen,
die op de Bene plaats Recker dan op de andere verwerkt wierden
in de groote Kerk, te Leeuwarden, bewoogen zich de Kaarskroonen oogenzienlyk heen en weer ; dan , nergens verwekte zulks
meer onfteltenis, dan in de Oude Lutherfche Kerk te Amfteldam , alwaar de zamengevloeide meenigte van Kerkgangers,
reeds door 't fungeren der Kroonen verfchrikt, verder derniaate door een valsch verfpreid gerucht dat 'er brand ir. de Kerk
ontftaan was, ontftelde, dat een ieder om een goed heenkom en zogt , en fommigen zeivs zich boven van de Galderyen
langs de Pylaaren , niet zonder leevensgevaar , lieten afzakken,
ons in .de opene lucht te gernaken. De laatfte Schudding , waarfchynelyk door eerre 4ardbeeving veroorzaakt , wel
Gewesten heeft waargenomen , viel voor op-kemnidz
den 28 January van het jaar 176o, als wanneet men, 's avonds om de (treek van tien [laren, in dc meeste Oorden van
ons Gemeenebest , cene zigth are beweegíng van het Aardryk
ontwaar wierdt, welke op de eene plaats in een, en op anderen in twee of drie , Schuddingen beftaan heeft."
Om hier by nog een byzonder voorbeeld uit het Dierenruk
te voegen, zullen wy tiet merkwaardig(le nopens de Aakfiers,
in dit Vervolg gemeld, nog mededeclen.
„ De Aak/ler, zegt de Autheur, is van natuure zeer wel
gefchikt tot het leeren frappen. Dc jonge Aak/iers, die, om
ze te leeren klappen, uit de nesten worden genomen, brengt
rnen op niet roggebrood en melk. Men vindt 'er, die, in
duidelykheid van uitdrukking, voor eene welgeleerden Pappegaay niet behoeven onder te doen. Ons (preekwoord , hy klapt
als een .Aakjier, heeft daar van zynen oorfprong.
„ By den winter, zo wel als des zomers, ziet men den Man
en het W yf der (lakfleren elkanderen op kleine afanden vergezellen , uitgenomen in den broeityd. Zy verhuizen niet
naar elders; en zy kunnen te gemakkelylker•by ons verblyven,
om dat het hun in de tuinen en velden doorgaans niet aan
veelerleije dingen ontbreekt , van welken Zy leeven. Alles
is byna van hunne gading. Zy aazen op allerleije vrugten en
zaaden niet alleen, maar ook op krengen, daar zy die, voor.
al in den winter, ontmoeten. Kunnen zy liet kleine Gevogelte, daar het te broeden zit, of deszelvs jongen of eijeren ,
uit de nesten ligten , zy fpaaren ze niet: ook loeren zy op de
Veldmuizen , en dezelve Vangende, verflinden ze die zeer greetelyk : ja, ingevolge het getuigenis van den Heer CORN. NOZEMen , heeft hy 'er gezien , die het draf der Zwynen uit den
trog aten, daar die te veld fond. Omtrent de boerenhuizen, hallen en Ièhuuren, inzonderheid als 'er Benig geboomte naby Raat,
verneemt men in alle jaargetyden fiak/iers ; en daar uit de weg werpzelen en onreinigheden , op de mestvaalten en vuilnishoopen , nog iet of wat voor hun te haalen is , zal liet zo weinig, Rn
den
-
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eden winter, aan deeze Vogelen , als aan Kaauwen en Kraaijen
ontbreeken. Zy beminnen echter by uitfl:eekendheid de boones
en erwten, en bezoeken ook vlytig de aardappelen akkers; ja, ter
naauwernood zyn eenige aldaar aan f}aaken of lynen hangende
Aakters voldoende , om de anderen af te f"chrikken van het

pleegen van roveryen en van het aanrechten van verwoestin-

gen." Voorts geeft onze Schryver een berigt van de
huishouding deezer Vogelen, en hunne voorzorg, zo ten op
zigt van hunne jongen , als ten aanzien van hunnen voorraad.
„ Men weet, vervolgt hy daarop, dat de Aak/lers
zeer leerzaan, oplettende en list g zyn. D-- Eerw. MARTINET
brengt hier een voorval van te berde, aan een zyner vrienden
buiten Zutpleen wedervaaren , het welk, om derzelver zonder
merkwaardigheid, verdient geplaatst te worden. Zie hier-linge
de edge woorden van dien Heer, Catech. der Natuur, II.
„ Van twee gepaarde in zynen tuin woonende Aakfters, fchoot
hy, op eenen morgen, liet Mannetje, in afwezigheid van het
V7yfje , dood. Het Wytje t'huis kc.mende, en het Mannetje
„ niet vindende, riep, schreeuwde en maakte dien avond en
den volgende morgen, een geweldig misbaar. De klaag„ ({em der treurende weduwe werd eindelyk gehoord in de
„ naby gelegen velden , deedt daar op drie andere dakf ers
„ tot haar overkomen, en, na een gemeen onderling; gefchreeuw,
, y behelzende ongetwyfeld een rouwbeklag met Benen raadflag
„ over het ongeval , trouwden de twee vreemde dakf ers hun„ neu derden nmedgezel aan de weduwe uit , die daar op by
„ haar bleef, toen de twee andere vertrokken."
„Men kan deeze Vogelen op 't vlakke veld vangen, in plat
iiederliggende en niet ver van elkanderen verfpreidde Strikken
van gedraaid paardchair aan tevige pennen, die diep in de
grond geflagen zyn, op een perk, het welk tot dat einde befirooid wordt met geweekte erwten en boonen. Die 'er veel
overlast van hebben , en niet kunnen of durven fchieten, ver
Aak/Iers, gelyk ook de Kraaijen , met Kraansoogen-gevnd
in een weinig fineer gekneed."
Ten laatfte tekent de Autheur hier nog aan , hoe de -akflers, nit hoofde van hunne roofzugt, by uit(iek fchadeiyk Ge;o gelte genoemd worden ; en hoe 'er , ter dier oorzaake , zelfas
's Lands Plakaaten zyn, die het uitrooien der Nesten aanbeveelen , en het ombrengen van dat Gevogelte , door toegezegde belooningen, aanmoedigen en tragten te bevorderen.
Hiermede dagten wy te befluiten , maar een , onder ons
fchryven, invallende Sneeuwjagt, doet ons op de Arref]eden
denken, en noopt ons dat Artykel op te (laan. Zie hier, wat
,

Per onze Schryver van zegt.
„ ARRESLEDEN, of Narrefeden, eigentlyk Tsfleden, is een Rytuig te wel en algemeen. bekend, om 'er een mefbhanifche befchryving van te geeven. Met den Heer n^R15UEY gisten wy, dat
Tt2
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de benaamin,g van Arre • of zVtrre/lede van de Bellen afkomfliq
is, die de Paarden, deeze Sleden trekkende, gewoon zyn op
hunne Tuigen te draagen ; dewyl de Rederrykers- Narren , of
andere Polichinellen Zotten, aan hunne Zorskappen en Kiederen , altoos Bellen droegen, en dus gebeid op Wagens en
Tooneelen op de Kermislbn (peelden. In vroegere dagen, althands was de henaaming van flue of 1l'arre/leden onbekend;
men heette dit flag van Rytuigen toen flegts T' filedel.

Het gebruik deezer Sleden is motrelyk zo oud, als de bewooning van ons Vaderland; 't is ten min(len zeer waarfchynlyk, dat het al vroeg; heeft Ilnd gegreepen. Op dezelvde
ivyze als de menigvuldigheid van wateren, onzen Ingezetenen
van den beginne aanleiding gaf, om zich toe te leggen op het
Vaarco en Zeilen met Schuiten, even zo zyn ze door ons koud
Lichtgewest, en het Iterk bevroozen Ys, gebragt, niet alleen

tot het ryden op Schaatzen,

maar ook

tot het

gebruiken va,]

íleepende Rytuigen over 't Ys. In vroegere tyden was men vol
eenvoudige vierkante Slede, gemaakt als een groo--danmet
ten Bak, waarin doorgaans vier of zes íMenfchen konden zitten.
Naderhand wierden

deeze

Sleden

,

zo

door

vergulden als

fchilderwerk, allengskens pragtiger. Ook verzon men wel dra
ecu bankje agter op de fchenkels der Sleden, waarop de Voer,
man (taan kon. Wyders hadt men oudtyds flegts een fchelietj e op het Tuig, als zulks nog heden gebruikelyk is, in (bui
Plaatzen op de Paardentuigen der Molenaars karren. Men-tnige
weet dat de Molenaars verpligt zyn , deeze fchellen op die
Tuigen te voeren, om dat het hun vry ('raat te ryden met
houten Wielen, welker geluid men niet gemaklyk hooren kan.
Het dient dus den Voetganger ter waarfchouwinge; om wel•
ke reden ook voelen onzer Boeren- en Bolderwagens , als
nog , fchoon het flerk afneeme, onder, tusfchen de Asfen ,
twee koperen Bek!^ens hebben, die, onder 't ryden, op elkander rinkelen. Overeenkomftig hier mede, heeft men het
nodig geoordeeld, zich op de S'.eedetuigen over Sneeuw en
Ys , van zulke Schelletjes te bedienen; vermits men anders
de aankomst eeuer Slede volftrekt niet hooren zoude. Hier
uit nu zyn, in laatvr tyden ,de Bellentuigen ontdaan, die men
al vroeg zeer zwaar, met cene groote menigte van Bellen gemaakt, en welke van tyd tot tyd cierlyker geworden zyn.
„ Voor twee Eeuwen reeds , hadt men Sleden , by wyze
van lange Chaizen , op omgekromde Schenkelen geplaatst. Dit
fatfoen was van de Poolen en Moskoviten overgenomen; van
welker herkomst dit flag vn Sleden ook nu nog Poollche
Sleden genaamd worden. Ten huidigen dage zyn zy nog in
gebruik, doch op veelerlei wyzen, door de hand des IZuultenaars, verfraaid. Dus heeft men 'er, wiens Voorffellen, Leeuwen, Herten, wille Swynen , Tritons, Zwaanen en Stroom
Godinnen, verbeelden , die de eene uitll:eekender-godenf
ge-
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gel childerd verguld z n dan de andere. De Fr`cfen , welke de
eerfte Leermeesters in 't f[t.k van 1larddraaver5°c zcn, hebben
ook ten dien einde cone fèort van ligre Sleden uitgevonden ;
welke men mede in Hollaed, by het toeneemen der liefheb
voor 't Harddraaven, in gebruik gebragt Leeft. Van-bery
hier hebben ze den naam van Frielèhe Sleden ontleend, ook
noemt men ze Prikfleden , om dat 'er after op de Schepkelen
zwaarti yzeren Prikken zyn , de in 't Ys fnyden; waar van
neen zich vervolgens insgelyks by andere Sleden heeft bediend.
Het zyn kleine Sleden , llegts gefchikt om 'er één Mensen in
te plaatzen , en altoos een agter op. Het is voor zodaanige
Friefche Sleden dat de Harddraavers worden gc pannen . en deur
de Liefhebbers teren malkanderen gereeden , om te beproeven
wiens Paard 't lhelst op 'r Ys kan loopen. Dit draaven gaat
onbegrypelyk gezwind, en is dikwils zelvs niet zonder gevaar
verzeld : daar by is het doorgaans een kostbaare liefhebbery ,
die veel gelegenheid veriehaft om geld te verteeren , en waar
van KLAAS BRUIN, ren aanzien van het Slederyden op den Am
stel , niet onaartig zegt :
b

Het moedig Paard gefclierpt en voor de Slee gebragt,
Vliegt over 't Ts, en word genoopt , met zulk een kragt,
Dat het in tienen dag genoeg heeft voor zyn leeven
Docii winst genoeg; wanneer seen meester is gcleeven.
G:nts ward een Wedloop van veel Narren aan ge/teld;
Elk iii-d ^,:ZC a! z n magt ; 't onbreekt hier aan geen geld,
Daar /anoorn wel van vaart , voor pand van goude ringen ,
En w pig Uurwerk, 't geen men vlugger weg ziet fpringen,
Dan 't ros op zynen draf door bellen opgewekt.
't Geen z wygend liet vertand van zynen Ifeer ontdekt.
NB. Dit Werk wordt by Intekening gedrukt, volgens een
tigt, 't welk, alonime, gratis, te bekomen is.

Be-

Nederlandfclie Reizen, tot bevordering van den Koophandel , na da
meest afgelegen Gewesten des flardkloots. Met Planten. Zesde
deel. Tefhnfeidam, by P. ConraJi, enz. 1785. In gr. 8vo. 2S0 bl.

n agtervolging van 't voorheen geftelde Plan deczer verzanme
J linge,
wordt ons in dit Deel voortedrafgen eerre befchrS ging
,

van den togt van Pieter Willeinsz. Verhoeven , na de Oostindiën , in den jaare 1607 en vervolgens , welke ons buiten etlyke byzonderheden . de lotgevallen en ontmoetingen eer
Scheepsgezellen betreffende , verft heiden merkwaardigheden
raakende den Raat der Vereenigde Oostindilche Maat!chappye
in dien tvd levert. Ter meerdere ophelderinge hiervan left
men 'er ook Benige Stukken ingevlogren, die ons den tocfl to 1
der Maatfchappye in die dagen nog nader entvouWW'en, en toopen
Zt 3
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nen hoedanige maatregels men toen reeds in 't werk gefield
heeft, om dezelve te vestigen. By deeze befchryving
heeft men gevoegd een verhaal der togten van Pieter van den
Broeck, op de Afrikaanfèhe Kust , te weeten, êén na Kaap
Verde , en drie herhaalde togten na Angola en Congo ; van
welk laat(Ie Ryk hier eene breedere befchryving voorkomt
waaruit wy oenige merkwaardigheden zullen overneemen.
Het Koningryk Congo (trekt van Kaap St. Catlaarina, liggen•
de op 2. gr. 30 ni. Zolder Breedte, tot aan Kaap Ledo. Ten
Oosten grenst het aan de Kthiopifehe Zee; ten Zuiden aan het
Maangebergte en aan de Kafferkust; ten Westen aan de bergen , uit welke de Nyl ontfpringt, en Noorden aan het Koningryk Benin. Over zyne geheele uitgeflrektheid beflaat het
660 mylen, ,`trekkende van 2. gr. 30. min. tot i3. gr. Zuider
breedte. Fist is verdeeld in zes groote Provincien of
Gouvernementen ; Bomba , Songo , Sonde , Pango , Batta en
Dunda; da'^renhoven behooren tot dit Koningryk eenige Ei
rivier de Zaïre gelegen. Ieder Provincie flaat-landjes,i
onder een Gouverneur, die in de hoofditad van 't Gewest zyn
verblyf houdt.
De Stad Congo ligt in de Provincie Bemba, op eenen berg,
omtrent 15o mylen van zee. In dezelfde Provincie ligt nog
een andere zeer hooge berg, omtrent zes Pranfche mylen in
de lengte betlaande. Het gewest is tamelvk volkryk; in het
;ave zyn veeie vlekken en dorpen, in welke men boven de
honderdduizend zielen telt.
Hoe wel de Ouden de verzengde Luchtftreek voor onbetvoorbaar hielden, uit hoofde van de brandende hitte der Zonre, is, egter, zedert het tegendeel gebleeken. LouARD LUso,
een I'rturgees, die lang te Congo gewoond heeft, verhaalt,
onder anderen , dat de lugt 'er zo gemaatigd is , dat de Winreis vvein7g kouder zvn can de Herfstgin te Rome; en dat de
landzaaten , niet de verandering der Jaargetyden , niet van
klecdin,g veranderen. Op de toppen der bergen is 't 'er zeil'
niet koud. In den Winter regent het 'er, dagelyks,
2 turen voor- en 2 uures na den middag ; zulk eene drukkende

hitte volgt doezen regen, dat zy voor de Europeaanen

ondraaglyk is. Het gauntfche jaar door , zyn de dagen en
nachten 'er even lang. 't Is hier Winter, wanneer liet in
Holland Voorjaar is ; dezelve begint op den vyftienden van
Lentemaand. De Zoener begint in 't midden van onze Herfst-.
maand. De regen duurt vyf maanden , van 't begin van
Grasmaand tot aan liet einde van Oogstmaand. Geduurende
dien tyd heeft men er weinige heldere en drooge dagen. Ge
valt 'er een zwaare regen, welken her aardryk terfiond-fladig
inzuigt. Maar de Zomer is 'er zeer droog, en , zo lang dezelve
duurt, regent liet 'er zeer zelden. Bykans altoos waait
'er één wind, welke de Portugeezep Mestro noemen; dikmaals

brengt by regen aan.
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De voornaamtie rivier is de Zaïre voortkomende uit bet twee.
de NIeir van den Nyl. Zy is de groottie rivier van Afrika. Aan
haaren mond is zy acht en twintig mylen wyd ; zy bevat eene
menigte kleine eilanden., en ontvangt de Varynbo en la Barbella.
Op haar volgt in rang de Coanze, welke de Koningryken Congo
en Angola befproeit : ook heeft men 'er de Lelonda. De
Zaïre is zo fnelvlietende, dat het water in volle zee, tot op
den aftand van 14 of 15 mylen van het Eirand , zynen zoeten
fmaak behoudt. Voor de Zeelieden , die niet hun beftek eenigzins in de war zyn , is dit een zeker kenmerk. Vyf mylen ver
kan men dezelve bevaaren; doch hooger op ontmoet men watervallen, even als op den Nyl en den Donau.
Naar luid deezer befchryvinge is dit Gewest ryklyk voorzien
var, Land- en Zeedieren, Vogelen en Visfchen : ook is de grond
'er zeer vrugtbaar, in 't voorbrengen van kruiden, fruiten en
koorn ; en deeze vrugtbaarheid zou nog grooter zyn , indien
de ingezetenen zig meer toeleiden op het bewerken van den
grond. Onder anderen valt 'er in de Provincie Besnba zeer
veel koorn Leuco genaamd , eenigzins gelykende naar mostaardzaad , doch een weinig grooter van korrel. Het wordt
met handmoolens gemaalen, en geeft zeer goed brood, het
tarwenbrood bykans evenaarende. Behalven millet en garst,
groeit 'er ook Turkfche tarw en ryst; doch beiden zyn 'er
niet zeer geagt. Behalven de citroen- en limoenboomen , de
banaanen ot' Inciifche vygeboomen, die zeer finaaklyk en voed
velden eene groote menigte van Palm--zamyn,vertodc
boomen , aan zommigen van welken dadels, aan andere Indifche nooten , groeien. Eene derde foort verfchaft wyn, olie,
azyn, vrugten 'en eene Poort van brood. ----- De olie wordt
geperst binnen uit de vrugt, en heeft eenige overeenkomst
met onzen boter, uitgezonderd dat de kleur een weing na
het groene helt. Zy bekleedt hier de plaats van boter. Uit
de toppen der booroen wordt een vogt gedrukt, van een zoeten (maak; eenigen tyd bewaard zynde wordt het zuur, en
verftrekt tot azyn. Versch gebruikt is dit vogt zeer afdryvende; van waar 'er hier te lande weinig menfchen gevonden
worden, die met den fleen of het graveel gekweld zyn. Te
veel gedronken zynde , bezit het eene dronkenmaakende kragt.
l'len maakt Amandelbrood van de vrugt deezes booms , die
vry veel naar onze Amandelen gelykt, doch een weinig harder is. Zo wel van binnen als van buiten , is de vrugt groen
van kleur; raauw is zy niet zeer fmaaklyk; doch gekookt niet
onaangenaam. Aan de oevers van liet eiland Loanda
groeit een zeer verwonderlyke boom , genaamd Enfanda. Hy
is altyd groen; zyne takken groeien eerst recht op; vervolgens
daalen zy na beneden , tot in de aarde , fchieten aldaar wortels ,
't geen hen zeer fterk doet vermenigvuldigen. Eén boom
wordt de moeder van een klein bosch. Aan den buitentien
fchors
Tt4
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fchors groeit eene foort van vlasch, waar van de gemeen lieden kleedaren bereiden.

Raakende het gebergte , berigt men ons hier, dat 'er in dit
gewest geheele bergen zyn , welken , in feihoonheid voor marmer niet behoeven te tvyken. Anderen be(iaan geheel en al
uit Jaspis of Porp-hier. Het marmer , welk dit gewest oplevert, en wit of <tlad<rrs gekleurd is, draagt te Rome den naam
van Nurnidisch of Afr;kaansch marmer. Men heeft 'er Rozen,
in welken geheele beddingen ban Fliacint liggen. Met geringe
moeite zou het daaruit gedol^'en, en tot kolommen en obelisken
kunnen gebruikt worden. Her rood en geel koper is 'er mede
niet ongemeen; ook levert r; t land acne menilwte kristal , en
onder de metaalen wordt liet yzer voor het beste in zyne ibort
gehouden; daarbenevens bevat een der bergen van Bemba Zilver- en andere Mynen.
Uit de menigte goud_ zilver- koper- kristal- yzer- en andere
Mynen, welken dit Land bevat, is gereedlyk af te leiden , dat
het zeer ryk zyn moet. By de voordeelen, welke de landzaa.
ten hiervan trekken, moeten wy nog voegen de winften, welken hun aaibrengen de Elefantstanden, de Civetkatten, die zy
tam maaken om 'er voordeel mede te doen, en andere dieren,
welken zy aan uitlanders verkoopgin. Op het eiland Loundo is een Gouverneur, die her opzigt heeft over de visfchery
der fchelpen (*) , welken hier de plaats van geld bekleeden ,
en waarvan de Koning groote inkomt en trekt. Wyders wordt
hier een (lerke handel gedreeven in flaaven , welken de Por
om ze na andere gewesten over te bren--tugeznkop,
een, als mede in de Linnens, die gemaakt worden van boomfchorzen , en in de nabuurige Landen zeer fterk getrokken
zyn.
Wat de landzaaten betreft, ze zyn, volgens deeze befchryving, doorgaans zwart, hoewel men onder de vrouwen eerai_
gen vindt , geeiagtig van verf. Zy hebben zwart of rood hair.
De oogappelen zyn zwart of zeegroen. MMM'ddelbaar zyn ze van
geRalte; hunne lippen zeer dik, hoewel minder dan die van
andere Mooren. Van gelaat zyn ze niet zo leelyk als de nndere Negers. Alle de inwooners deezer landen zyn zeer
diefagtig ten aanzien van de vreemdelingen , doch onderling
zeer getrouw. Nog Herkar is de trek der vrouwen tot vleeschlyke gemeenfchap met de vreemdelingen , dan om Hen te befleelen. Eer en goede naam zyn zaaleen, van welken zy geen
denk;

(* ) Deeze visfchery -efchiedt voornaamlyk door de vrouwen van 't ei.
land Logdo, die mosleleu visfclien, alleen om der fchelpen wille. Zy begeeven zig op zee, en laaten kleine mandjes tot op den grond zinken.
Wederom boven getrokken zynde,zyn ze vol Zand, en in het zelve zeer
veele mosfelen;. alle deeren zyn niet gelyk aan elkander; de wyfles zyn de
;kaaiíte. De waarde der fchelpen is evenredig asu haare fehoonheid.
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denkbeeld hebben. De blanken loopen zy nog Merker na, dan
de zwarte uitlandFche mannen. Mannen en vrouwen
loopen met ongedekten hoofde. Hun hair is zeer wartig gekapt en
gevl gre:a. Zommii;en nogtans draagen eene Poort van hoeden,
gemaakt van gevlogten boonbasten. Anderen draagen in hun
hair zwaare vederbossen, met een koperdraad daarin vast ge.
maakt. Mannen zo wel als vrouwen. draagen groote ringen in
de ooren. Sieraadshalve draagen de vrouwen ook koparen of
tinnen ringen om Naare beenen, dat insgelyks by veele mannen in gebruik is. Hunne meeste kleederen worden gemaakt
van fchorfen van boomen, na dat zy behoorlyk bereid zyn.
Overal zyn de huizen laag en klein , niet by gebrek aan
íteen, hout of kalk , maar aan bekwaamheid der landzaaren;
men vindt onder hen Metzelaars noch Timmerlieden. Ieder
inwooner is de Bouwmeester van zyn eigen huis. Zy Naapen
op den vlakken grond op matten. Hun gewoon voedzel befiaat uit vrugten , vleesch en visch tot een deeg onder een
gekneed. Meestal eetgin de aanzienlykflen op zigzelven, zittende op matten. Nooit voldoen zy aan den drang der Ni.
tuur op den vlakken grond ; zy graaven diepe gaten in de
aarde, en beet' enen zig van een grooten tlok om daarop te rus
Hunne trommels zyn van boven naauw en beneden wyd.-ten.
Hunne flu;ten zyn van ivoir gemaakt.
Zodanig zyn de algemeene gewoonten en gebruiken van dit
gewest, voornaamlyk ten platren lande en in de kleine fteden. Doch in de groote fteden heeft meer regelmaatigheid
plaats; ook wordt aldaar de weelde meer gevoed. In de
beste lieden fchikken zig de mannen en vrouwen , zo veel
zy kunnen, naar de gewoonte der Portugeezen; zy gaan in 't
fluweel of zyden lloflen , en draagen gouden ketens. Doch 't
gemeene volk , dat zeer armoedig is , gaat altoos naakt, bedekkende alleenlyk de fchaamte.
Ten laatlle haat ons hier nog te melden; dat ieder landzaat,
van den geringulen tot den aauzienlykilen, den Koning erkent
voor volftrekten Heer en eigenaar van al wat hy bezit: bezittende geen onderdaan in het Koningryk Congo iets in eigen
waarover hy, ten voordeele van de zynen , naar wel -dom,f
kan befchikken ; alles behoort aan den Koning , die-gevaln
geeft en neemt, naar dat het hem goed dunkt; zelfs zyn des
Vorften kinderen aan deeze wet onderworpen.
--.

Poëzy van JACOB LUTEEMAN. Te .4rnflerdam, by P. J..UYLENBROEK ,

in 4t0.

1785. Behalven he Voorbericht en Inkoud, 351 bi.

eeds lange is de naam van Lutkeman op den Nederlandfchen
R Zangberg
bekend geweest, zo door het deel, dat die DichTt5

ter

bi$

J. LUTEEMAN

ter aan de keurige overzetting der Fabelen en VVertelzels van
Gellert gehad heeft, als door een drietal Tooneelfpelen, en

eenige andere Dichtl{ ukken by byzondere gelegenheden medegedeeld. Deeze bundel , die door de bezorging van zynen
Kunstvriend, den Heer Roullaud, naa zynen dood het licht
zier, is een waardig Gedenknuk van dien netten en bekwaamen Dichter. De Codrus en Canut , twee Treurfpelen van
beroemde Duitfche ,Dichters, zyn de voornaamfte hukken die
wy in deeze Verzameling aantreffen. Cronegk en Schegel zyn
door deeze vertolking eer aangedaan ; gelyk ook den eeríten
door de veye en cierlyke overzetting van twee Zededichten.
1Vaa dee?e volgen Bybeldichten en verfcheiden Gedichten , en
eindelyk I.ykzangen. Om een voorbeeld van de nette cierlykheid des Dichters te geeven, dienc het volgende; zynde een
gedeelte van liet ' Dichthuk getyteld : de Eer; gevolgd naar liet
Hoogduitsch, van den Heere Haller.

't Klinkt heerlyk in des fiervlings ooren,

Tot de Opperrnagt te zyn gebooren,
Of dat verdien/ie ons voert tot ,iaat :
De glans nochtans van v)fpaar kroongin,
De 9najefleit van zoveel troones
Strekt de onrust flee/its ten feestgewaad.
Europaas firyderde oorlogsbenden
Hier aan te voeren , daar te weenden ;
dan 't roer der aard te zyn geteld;
Een heir beledigde onderdaanen
Een' weeg tot vreede of wraak te bearen
Maakt dat nooit rust den dag verzeit.
Zyn kroon met zekerheid te draages,
Derr handel, fact en kerk te (clzraa,gen,
Op nut en sous te zyn bedacht;
By vree zyn wapenen te fcherpen,
Den grond tot 's naneefs heil te ontwerpen,
Ontrust een vorst ook zelfs by nacht.
Dus zwoegt by onder 't Staatsgevaarte,
Ons flreelt zyn pracht, heen drukt zyn zwaarte,
Wy flzape;i zeker daar by waakt;
Gelukkig, zo eens 't lot zyn handen
Ontboeide van de gouden banden,
Waardoor 't hein heeft ten (laaf gemaakt.
Maar dan, wanneer de tegenfpoeden ,
Ondanks zyn zorgen, op hein woeden,
.els lay , door 't lot be/treden, zwicht,
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Ais raagt, door boosheid aangedreven,
Den felgefchoktea troon doet boeven
Dan toont de Scepter zyn ,gewigt.
Wee hem, blind boogmoed 's vor f en Dogen
De Leenheer van zyn aardsch vermogen
Toont hein zyne onnnagt ligt te fpal'
De bllkf em myd geen lauwerkransjen :
De donder treft de hoogfle transf en
Het onheil volgt tirannen na.
Face en en Vlengelpoëzy, door E. J. B. SCH0NCK. Derde Deel. Te
Nymeegen, by A. van Goor, 1786. Buiten ligt Voorwerk,
231 bi. in gr. 8vo.
e Re &or Schonck gaat in dit Derde Deel op denzelfden

D geestigen trant voort, als waarmede zyn Ed. de Twee voo

rige Deden behandelde. (t) Buiten de Fabelen en Mengelpoëzy, vindt men nog in dit Deel een Herdersfpel., getyteld:
De Toverkracht der Liefde: vertaald uit ie nouveau recueil des
,Heiheures pieces dit Theatre Francois f Italien. Wy kiezen tot
een proefje de volgende Fabel ten Opfchrift voerende,
EENE ZONDERLINGE VERTOONING.

Wat wordt 'er niet al uitgedacht,
Dat 's Vorfen zinnen moet vermaaken,
Wat klugten voor liet oog gebragt,
Die recht naar ydle dwaasheid fnaakenl.....
Doch als men zommigen van nader by bekykt,
Is't juist niet alles dwaas, het geen naar dwaasheid lykt.
Toen Keizer Karel eens, in nekre groote Stad,
Met Broeder Ferdinand aan eenen Maaltyd zat ;
Kwam , om een Kluchtfpel voor deez' gasten te beginnen ,
Een man ter ruime Feestzaal binnen.
Hy droeg een arm vol regt- en kromhout onder een
Dien (meet by op den grond, en ging flil;wygend heen.
Een tweede , uit wiens zeer diep in 't hoofd gezonken blikken,
De fchranderheid een 's wyyen mans
Te leezen was , kwam om dit hout by een te fchikken,
Maar, na lang pasjen , zag by daartoe naad noch kans,
fly fchudt gantsch gemelyk het hoofd, en volgt de fchreden
Des eer /len; daarna komt een derde binnen treden,
Deez' hadt een waschkaars in de hand,
En /leekt den gantfchen hoop met Knuppels in den brand.
Dan , naauwlyksch was nog deze buiten ,
Of firaks veyfchynt een vierde om deezen brand te fluiten,
Gewapend niet een zwaard, waarmeé by helder flaat,
En omfchermt in de ontlloken' takken;
") Zie 47j. Pad. Letteroef. I D. bi. 33t.
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Waardoor 't ontjioken hout nog meer aan 't branden gast.
Het welk hem noodzaakt om vergramd zich weg te pakken.
Daarop verfchynt met veel
Verbaasdiaeid eindelyk een 'vyfde op 't Schouwtocneel;
By ziet liet heftig vuur, en overlegt in tu.^fchen,
Door welke middlen hy dien fellen brand zal binsfen.
By vindt twee kruiken, waarvan de eene doovend nat,
Maar de andere oly , die het vuur ont3eekt, bevat.
Verbaasdlied en ontfleltenisfen

Doen ligt den allertvysten mrtisfen;
Hierdoor bevangen , nam
Hy juist de laatfie kruik, en goot die op de vlam.
Waardoor liet brandend vuur zo hevig raakte aan 't blaaken,
Dat hy naauw wist hoe zich op 't fpoedigst weg te maakera.

10
Raad nu, r Leeyors! die deez' kykkast al verveelt,
Wat deez' vertooning aan den Keizer heeft verbeeld;
Of, zoo gy dit niet kunt, gaat ze in de wyze boeken
Der nutte kerkhervorming zoeken.
Evelina. Eene Enge fiche Gefchiedenis. IIIde Deel. Te Amflerdam, by de Wed. J. Doll, 1785. in $vo. 385 bl.

Ej veline (j-), te Bristol eenigen tyd vertoefd hebbende, komt

weder tot haare oude kragten : zy heeft eenige ontmoetingen van aanbelang, en geraakt ten huize van Mevrcuty Beautnont, waar zy Lord Orville ontmoet; de Verkeering met deezen befcheiden en braaven Heer levert verfcheide fraaye Tafereelen op, vooral daar dezelve in contrast flaat met die van
eenige Engelfche Edellieden van een gemeener flag. Orville
belydt zyne liefde aan Evelina : middelerwyl doet 'er zich eene
gelegenheid op, waardoor Lord john Belmont, de waare Vader
van Evelina, te Bristol kont ; de ontmoeting tusfchen Evelina
en haaren Vader, die reeds lang in 't bezit zyner Dogter meende
geweest te zyn,levert een aandoenlyk Tooneel op. Eindelyk
bekroont het huwelyk van Evelina en Lord Orville al de moei
waarmede Evelina geworf}eld hadt. Eene-lykhedn,
reeks van rchoone en uitgewerkte Ciiara&ers levert dit derde
Deel ons weder op, en wy tellen deezen Roman, die nu vol.
tooid is, onder de Leerzaamie en N:atig(e, om aan de Jeugd
in handen gegeeven te worden. Hy leert de Heeren
befcheidenheid, en de Juffers eene betaamelyke behoedzaam
Stelt valsch Vernuft, ífekelige Spotzucht en onbetamelyke-heid.
Ruwheid van Zeden in het behoorlyk licht: en de Coquette.
ry wordt 'er in haare volle kragt gefchilderd.
(t) Zij Ag. pad. Ltteroef. III Deef. bl. 38. en V. Doel. bI. gr.

FIZZ E G ISTER
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BOEKEN EN SCIIRIFTEIV 3
Die in het Zevende Deels Eerfe Stuk, van dit Werk,
oordeelkundig tevens en veymoedig verhandeld worden.
Met derzelver Pryzen.

A.
deline , of aangetekende byzonderheden eener jonge
Ju ffer, op haare driejaarige Reis door Frankryk. IIIde Deel.
's Hage, by H. v. Dre gt, in avo. f o - 13 - o
9^
a nee, (H.) Verhandeling over de 14i olenwieken in 't algemeen, en over die, welke een fchroevswyze gedaante
hebben, volgens de uitvinding van jan gran Deel ei;
Zoon, te Amílerdam, in 't hyzonder. li et Plaaten.
Amft. by TV. Holtrop , in gr. bvo. f i • Io - o S9 3
i

B.

B

arneveld, (W. v.) Geneeskundige Eleátricitcit. Amfl.
by J. B. Elwe en D. M. Langeveld, in gr. 8vo.

.f3

-

o

-

o

37?

Beattie (J.) Wysgeerige en Zedekundige Verhandelingen.
Vertaald door Petrzts Loosjes .11driaansz. Itle Deel. Haart.
by B. Loosjes, Pz. in gr. vo. f i - z6 - o 563
Bedenkingen over het oorfpronglyk berusten der Opper
onvervreemdbaarheid-magtbyheVolk.—vrd
der natuurlyke Regten des Volks, enz. Leyd. by L.
Herding/i, in gr. 8vo. f o - i2 - o 553
Beekman, (D.) Onderwyzingen in de voornaamíle \Vaarheden van onzen R.edelyken Godsdienst. Ifte Dee!.
Zaand. by. H. 7. de Roode, in 8vo. f o - io - o 6C
,Bellamy, (J.) Gezangen. Amil. by -l. Mens, Jans.
in gr. 8vo.fI-8-o
4ná
Benhadad van Syriers in de Nederlanden, of de handelwvs
van Keizer Jofephus omtrent de Nederlanders. Door
een Vaderlander. /Ilona , in gr. $vo. f o - 6 - o z ^. s'
VII. DEEL. ALG. LETT. NO. T-.

'A'

F

R E G I S T E R.
Berouw (Het) der Dwaalingen, of de Gevallen van L.milia. Leyd. by P. Pluyacrs, in 8vo. fo - 14 . o 275
Befchryving (Nauwkeurige) der Overliroomingen , bene
treurige Gevolgen, zo buiten als binnen-vensdrzl
deeze Republiek voorgevallen in den ,lasre 1784, Met
Eunstplaaten. Leyd. en Amil. by F. de Does en f.
de ,ons , in gr. 8vo. f 4 - io - 0 43$
Befpiegelingen. (Vaderlandlche) Utr. by , . AI. v. J looten, in Svo.fo- 18-o

134

.hjurnfli lll's 1teize door Europa en het Oosten. Vlde Deel.
Utr. by G. v. d. Brink, jansz. enz. in gr. 8vo. f 2 -16 - o
172

-Blanc, (L. le) Befchryving van alle. Heelkundige Operatien, naar de beste en nieuwlle wyzen. Uit het Hoog
F. Ludwig vertaald. Utr. by G. v. d.-duitschvanC.
Brink, in gr. $vo. f I - y - o 61
Blau, (Th. Brurzsvcld de) Een Patriotsch Regent gefchest
in eene Landdans-Predicatie , volgens K. CXX. 4 ; 9.
Gron. by J. Bolt , in gr. 8vo. -f o - io - o 417
Bleulandi, (J.) E:xperimentum ilrzatomicum quo Ii teriolarunz Lymphatiearunz exifentia pr•obabiliter adflruitur.
Lu'd. Bui. spud A. et J. Honkoop, in ,. to. f. iii.
-

[1-2-0

i

s

— (J.) Obf rvationes Anatonzico Medic de fanr;
mzzor•bofa Oefophugi Strri ur•a Cum Figuris. Lugd.
But. aprar; A et J. Honcoop, in 4to. ra, f f 3 • 0 0
46 z
d^lus/ë, (.d.) Iets Dichtmaatigs. Dordr. by P. Blust, in
gr. 8vo. f 3 - o - 0 446
Bodaert, (P.) Elenclaus /nimalium, Vol. I. Sistens Qua.
dinedia line its que nota , eorumzagtte varietates. Rolt.
spud C. R. Hake, in Svo m. f f 1 5 o 239
P,onnet, (G.) Eerlie Antwoord aan P. van Hemert. Utr.
by A. van Paddenburg, in gr. 8vo. ft _ 8 - o 453
Prender tt Bramdis, (G.) Taal-, Dicht en Leaerkundig
Magazyn. I[Ie Deel, No. i. en 2. Antl}. by C. Groenewoud, in gr. 8vo. ft 4 - 0 476
Briefwisfeling tusfchen de Familie en Bekenden van den
Vriend der Kinderen. Ifte Deel. I-Iaarl. by C. IL Bohm
en Zoon, in Svo. f o 18

o

;396

Brink, (k. A. ten ,, Een Christen tot den Stryd gemoedigd,
enz. Ifte Deel. Utr. by A. v. Padderzba'rg, in gr. 8vo.
ft - I') - o 51
Tros (Zt.) Redenvoering, tlrekkende om aan te toongin,
dut

R E G I S T E R.
dat de beoefening der Heilige Schrift de hoofdzaak is van
Benen Godgeleerden. Leid. by S. en y. Lu.cinwa;as, in
gr. 8vo. f o 6 o 12
Etirgltcim (Karel van) en EiI2ilia v«ul Rafen'ui, of de Edelmoedige Minnaar. Tooneelljjel. Amil. by IV. v. Vliet,
in 8vo. f o - 8 - o 483
Bybel der Natuur. Uit het iloogduitsch overgezet, en met
aanvullende toegiften en uitbreidingen vermeerderd, door
L. Meyer. Ifl:e Deels ede Stuk. Atnfl. by 1LdcL'ruyn,
in gr. 8vo.f3-4-o 93
Bydraagen (Staatkundige) van -0doltas den Optnerl;cr. Ilde
Deel. Utr. by Y. III. van Vlooien, in gr. $;vo ii - 4 - o
C.
34
atechismus der \Veetenfchappen . Schoone Kunflen en
rraaije Letteren. Ivlet P1 aten..itte en 2cie Stuk. Amil.
by A. Tokke, Simnons.z. in gr. Svo..f 3 12 o 66
A.
Clzalmot,
A. de) Vervolg op M. Noel Claomel, Algemeen- , Huishoudelyk , Natuur- , Zedekundig en KonstWoordenboek. If±e Deel, ifte Stuk, of VIilPce Deel
van he, Woordenboek. Met Iiunstplaaten. Camp. by r.
A. cle C1ialmot, in gr. 4t0. f3 i6 - o 6o
Christen. (De Denkende) 4de Stukje. Amft. by .7. v. d.
419
unrg en Zoon, in gr. 8 vo. f o - 12 - 0
Claesfen, (J.) Eenvoudig Huismiddel voor de Christenen
tegen liet Ongeloof. Am1t. by Ill. de Fruyn, in gr. g;vo.

C

fi-8

o

58

— - -- De Wapening Gods aangepreezen. Amft,
4t3
by 11f. de Brnyn, in gr. 8vo. fo ta o
De gevaarlyke in en uitwendige gefleldheid
—
van het Vaderland. Amft. by M. plc Brvy;i, in gr. $vo.
f

O

-

I2

-

O418

^— --- De Zedclyke omliandigheden van l eerland
Inwoonderen befchouwd. Amft. by -7. Roos en Zoon , in
o 418
gr. 8vo. f 0-8
C1-ur fc, ,,Th. Al.) Naagelaaten Leerredenen. Iiie Deel.
Uir. , Gron. en Amil. by H. V. Oiterloo, A. Grocnewolt en ,7. dhesfinag, IL'z. in gr. gvo. f i - 14 - o 55
Ilde Deel, f 2 io - o
Conaradi, (P.) Het i:ood-.aaklyke doch welgeregeld gebruik
der Rede in het thuk van den Geopenbaatden Godsdienst.
Rott. by H. Maronier , in .to f 0 - 9 - 0 3
Cothenius. Scheikundig onderzoek van de roode Bast van

I(ina, eng, Amft. by P. Ilayman, in gr. 8vo.fo-it-o
24

Vv ',

Cru-

I. E G I S T E l:;
Cronyk, (Vaderlandfche) of Jaarboeken van Holland, Zee
land en Friesland; van de vroegtic tyden af tot op den
dood van Hertog Albrecht vara Beyeren. Leyd. by P.
vara dcra Elyk en D. hyglt, en te Amit. by 7. Vr172 Jeu
Purg cu _loom , in gr. 8vo. f6 o - o 383
C1 t 3S,erketa , (C. vara) Samenípraaken over het Menschlyk
vermogen in zaaken van den Godsdienst. Utr. by A. v.
Paddcraburg, enz. in gr. 8vo. f r • 4 0 195
— Weimeenende raad aan de Belyders
der Gereformeerde Kerk. Utr. by A. van Paddcraburg,
5 }q.
enz. in gr. 8vo. f o - 5 - 8
flagboek myner goede werken, in rekening gebragt by
God , tegen den Dag der algemeene vergelding. Amtt.
by .7. lllart, in gr. 8vo. f 1 z6 0 5$a
Deduétie van liet Regt van cie Stad Amersfoort. Anitl. by
D. 1W Larzgcveld, in folio, f i - 14 - o
Doorrac , (7. J. vara) De Eigenfchappen van eenen Volltsbeftuurder, en de pligtmaatige onderdaanigheid der Burgeren. Camps by de Erven A. Valkenier, in gr. 8vo.
fo

-

12

-

o

417

l^.

delu'ald, (TL'il/em) of Gefchiedenis van een verlooren
° Zoon. Ifte Deel. Haarl. by ,7. v. Wcdre, in gr avo.
f6-o

487

Eichhorra, (j. G.) Inleiding in het Oude Testament. llde
Deel. Amft. by J. Weppelmara, in gr. Svo. f 3.6 o z
Emma Corbet, of de rampzaligheden van den Burgetjyken
Oorlog. 11. Deden. Amlt. by de Wed. f. D8l1, in
8vo.f2-3-o

p2

Engclbcrts, (E. Il ) Dc aloude Staat en Gefchiedenisfen

der Vereenigde Nederlanden Ifte Deel. Amft. by 7.
fillar•t , in gr. avo. f 3 i 2 o 26
£sdrd, (.7.) Inleiding tot de kennis der Natuurlyke Wysbegeerte. Met Plaates. Illde Deel. Leyd. by F. el
Does, Pz. in gr. 8vo. / 3 - o • o ijs
lsraler,, (Je.) Brieven over de voornaamfte onderwerpen der
Natuurkunde en Wysbegeerte. life Deel. Leyd. by
Mirray en Plury'sers, in gr. vo. f 2 - zo , o 248
,,va17lbn , (E.) Brief over de Antichri:stifche Grondbegin zelen in de meeste Perklyke Genootfcli ippen, in gr. Svo.
í i . 2 .0
423
Evelina. Eenc E,ngelrclie Gefchiedenis. hide Deel. Atnft.
6-0
bv de wVed. 7. Dr'll , in $vo. f i ^_ - o
7rvk, (7, via) Keerland., Volk ten algemeene Wapening
eau.
-

R E G I S T E R.
aangemoedigd. Am(I. by 111. de Prriyn, in gr. Svo.
'02

o- 5- $

lyh , (f. van) Het zich wapenend Nederland den zeker-

lien weg voorgelleld. Atntl. by Al de Brznyn, in gr.
o5-8
10
ó vo. f

F.

l

^n zny Belton, of de Gefchiedenis eener ongelukkige Juffer. 11e Deel Amit. by J. Weppe/man , in 6vo.
fo-

18-o

407

? armas de S aint Fond. Vervolg der Proefneemingen niet
kuultige Lugtbollen. Am(}. by ,7. v. cl. L'urg en Zoon,
2r.
in gr. avo. f 2 - 0 - 0
Feestzang op de Vierde Verjaaring van den Doggerbank
fchen Zeeflag. Anift. by,7.111 Sm;ait, in gr. avo. Jo - ii -o
5 1
Feit Ja , (R,) Thirfa of de . zegen van den Godsdienst.
Treurfpel. Am11. by J. lllln..rt , in gr. Svo. f i • iG - o 2 74
Brieven over verfcheiden Onderwerpen. life
Deel. Atn[I. by '. A//cit. in gr. $vo. f i - io - o 266
— Ferdinand en Conflantia. It. Doelen. An711.
by J. illat•t. Met Plaatgin. In gr. $vo. / i - 12 - 0
,

-

G.

571

abmy, (B.) Bundel van Heilige Kcur[Io[len. Gouda,
by JP' herblaziwv, enz. in gr. $vo. f' i • 12 - o 58 0
Gaillard, Geschiedenis van Carel den Groolen. 1I. Deelen. 's f-lage ,by 7. va;a Cleef, in gr. Svo. 13 12 o S95
Gedenkfchrifien van den Marquis de Portbal. Iilde Deel.
56
Amft. by D. Schurvrnaan , in gr. 8vo. f r 10 - o
Gedichten van het Genootfchap, ten Spreuke voerende:
hierna l'olsracc;;ter. Amft. by ,7. TJ'e.r^l;rg, Jib. en D.

G

en ' . Tol, in gr. Svo. f t 2- o 527
Gedrag (Ilet) van A. P. i *r,n dcr Capellen, aan liet Publiek door hein zelven opengelegd. 's Hagc , by C.
Plaat, in gr. 8vo. f o - 15 - 0 ;^>
Gefchenk voor de Jeugd. Illde Deels ilte Stukje. Amil,
oz
Al/art, in avo. /o - t6 - 0
by
--- lilde Deels ede Stukje , f o - i8 - o 447
Gefi hiedenisfen der Vereenigde 'Vederlanden voor de V2derlandfche Jeugd. IVde Deel. Met Plaaten en Portraiten. Amft. by j. Aslam, in i2mo. / 1 - i6 - 0 44,1
Geuzen, (De) Vaderlartdsch Dichttuk. II. Deelen. Am.
by E/we en L<ca eve/d, in gr. Svo. f 3 - 12 - o 27t
Groenen'eg, (7. L-,v2sh.) De noodzaaklykheid eener a1„enieene \^Vapenoefening , voorgefteld in eenti Leerreden
v 3r:;.
,

R E G I S T E R.
over a cim. X. 12. Amfc. by II. Bolter, in gr. 8vo.
ƒo

-

5.8

H.

327

^j filler, (fl. van) Fabius en Cato, of de Republikein..
^^ fiche Regeermg. Utr. by B. 1Fild, in i2mo. f o - i8. o
3

.Hanielsveld, (T. van) De gronden van hoop op verhooring van onze plegtige Gebeden. Amft. by Y. LI/e pel.
man , in gr. 8vo. f o 6 0
197
.__ _
_..__ . _ De Bybel verdeedigd. IVde Deel.
Amft. by 7 Allart, in gr. $vo. f 2 8 - 0
365
11117/Jell, (G. R.) Verhandeling over het openen en fluiten der Schele, enz. Utr. by 2. van Paddenbiirg ,
in gr. 8vo. f o 8 - 0 476
Hedendaaglche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle
Volken. XXIIIfte Deel. Behelzende de Befchryving vats
Friesland. Met Kaarten en Plaaten. Amft. by P. Sclaouten , enz. enz. in gr. Svo. f 4 - 0 - 0 392
jIellcnbroek, (d.) Voorbeeld der Godlyke Waarheden voor
.Eenvoudigen, met vermeerdering en verbetering opge.
geeven, door 111: Pesnnebakker. Delft, by Y. deGroot,
Pz.in gr. Svo. fi -Io.o 414
lle,iaert , (P. vara) de Rede en haar Gezag, briefswyze
voorelteld aan den I Ioogleeraar G. Boonzet. Utr. by
7. C. ten Bosch, in gr. Svo. f I - o - o 3
Ilenaricus en Laura. Leyd. by P. Playgcrs, in gr. Svo.
-

408

f o - 16 0

herder, (^. G.) Samenfpraaken over de Hebreeuwfche
Poëzy. 2 Stukken. Leyd. by _7. v. Tij/den en B.On98
ne1'ink , in gr. 8vo. f 2 - 13 . 0
^– --—^ Brieven over de b,-- oefening der Godgeleerdheid. Ilte en lIde Deel. Amit. by 3. 11eppelrnan,
409
in gr. 8vo. f 2 - 0 0
ilIde en IVde Deel, f 2 • o . o
533
Ilerftelling (Grond vettige; van Ne^rlands Staatsweezen
zo voor liet algemeen Bondgenootschap, als voor het
beftuur van elke byzondere Provintie. Ifte Deel. Amft.
by Y. Apart, in gr. 8vo. f 3 - o - o Tweede Druk,
,

ƒl

209

- IO - O

I lewfoni , (G.) Disquzfitio Diperimentalis de Sanguinis
natura , varl sgtte ejtas per morbos m utaiionibus. Czira
Jac. Thienfil van de Wynpersfe. Lugd. Bat. apuid A. et
J. IIonkoop , in 8vo. m. f f i - 5 - o 4^.5
--- Opus posthurau,n, five Rubraruim Sanpuiiiis
7111/iaiurfu fth> ic v r f c :. e Gkuuzdr l.:rurla L mplrati
CiJ
-

-

R E G I S T E R.
ctzrti,n Thynti & Lienis dcf riptio. Curet c/usdein. Lugd.

Bat. -pud A. et J. llonkoop , in 8vo. mn. f: 12- o- o 425
Historie , (Natuurlyke) of uitvoerige betchryving der Die-

ren, Planten en 1\Iineraalen, volgens het Zamen(lel van
den Heer Linuceus. Met nauwkeurige Afbeeldingen.
hide Deels Sde Stuk. Am(1. by J. v. d. Burg esa
Zooi, in gr. avo. f 4 - 16 - o 105
Vervolg van het iade Deels 5de Stuk, f o. Io - o 40,6
IIof]7ttatn, (0. C. F. Proeve van Slaapdichten. Am11. by
P. f. Uyle,rhroek, in gr. Svo. f o - ; i - o 404.
Hoflede , (P.) Apologie tegen de lasterende Nicuwspapieren en andere Schriften van deezen tyd, enz. Rott.
by P. van Dyk en •. Hofhout , in gr. 8 vo. f r - I6. o A 85
home, (F.) Geneeskundige Proeven en Waarncemingen,
met Aantekeningen van j. v. Breda. Iide Deel. AudI.
by A. `}. van Toll, in gr. avo. f 2 - 4 - 0 203
hoist, (K. v. cl.) Leerreden ter aanpryzinge van Eensgezindheid en Liefde in de Gemeente, over Hand. Ik'.
32. Haarl. by /1. Loo. jes, Pz. in gr. 8vo. f o - 8 o „ 4
Houtkamp, (alt.) Onze verpligting tot en de voordeelen
van eerre tydige \1-apening. Hoorn, by L. P'crtnande ,
in gr. $vo. Jo- 8
o
327
Ilugeuliolzz , (P. el. C.) Leerreden over 2 Sate. XX. 19.
Utr. by de Wed. ,. van Schoonhoven , in gr. $vo.
fo-6-o
4t8
Iluidecoper, (B.) Proeve van Taal- en Dichtkunde. Tweede
Uitgave, door 1. vara Lelyveld. Ilde Deel. Leyd. by
fl. en . Hopkoop, in gr. 8vo. f 3 - 15 - 0 127
I. en J.
nayen, (`7. de) Redenvoering op het overlyden van den
j Eerw. 'cm Ris. Hamb. by G. F..5chniebes , f o - 14 - 0
)

-

Y

543

Ingen)aousz. , ( 7.) Verzameling van Verhandelingen over
verlehillende Natuurkundige Onderwerpen.
lite Deel.
's Hage, by 31. v. Cleef, in gr. Svo. f 5 - to - o J46
7ofephus, (Fl.) Alle Werken. Met Aanmerkingen van 7.
F. 111artirict. Ilde Deel. Met Plaatcn. Amit. by ,1llart en Holtrop, in gr. 8vo. f 3 0 0 14t
,fulia Gru.•ithal. Eene Kostfcliool•G elchiedenis. Rott. by
D. Tfis, in 8vo. f1 - 5 - o
363
K.
asteleyn , 'P. 7.) Codrus. Trenrfpel. AmfI. by P.
U;•lc;lhroek, in gr. Svo. f o - 8 . o
45
lig Vv.

R E G 1 S T E R.
K s eley;a , (P. Y.) Chemifche Oefeningen. Iele Stukje

Is5
Amil, by A. ; • v. Tol, in gr 8vo. f o - i2-o
46j'
Tweede en derde Stukje f i - 4 o
Kemp, (F. Ad. van der) Historie der Admisfie in de Rid
derfahap van Overysfel, van Jr. Yo1zan Denk van der Ca_
pellen. Leyd. by j'• Uerdingh, in gr. Svo. f r - 12 - o
-

169

Vyfde Vervolg en Slot op Jr.
,7. D. van der Capellen, Regent. Leyd. by L. Her508
dingli, in gr. 8 vo. f o - 18 - o
Iïlinkenberg, (7. v. Nuys) De Bybjel, door beknopte uitbreidingen en ophelderende aanmerkingen verklaard.
Vltille en IXde Deel. Amft. by - j1llrcrt, in gr. 8vo.
6-o
49
Kok , (.7.) Vaderlandsch. , Gefchied-, Aardryks-, Geflachten Staatkundig Woordenboek. XIIde Deel. Amfl. by
165
7. Kok en Zoon, in gr. Svo. f z i6 - o
Kuieger, Gedagten by het vcrneemen van den dood van
den Wel-Eerw. R. Schutte. Amft. by Y. Wesfng, AF.
287
in gr. 8vo. f o 6 - o
Krumpelman • (E.) Verhandeling over de Galkoortzen , en
derzelver fchynbaare zwakheden, enz. Amfl. byH. GarbI5
ma/i, in gr. 8vo . f o - It - o
Kuipers, !G.) Neêrlands Staats - orkaan, befchouwd in Bene
Leerreden over Marc. IV. 35-41. enz. Gron. by P.
241
Doekema, in gr. 8vo. f o - io - o

L.

eeven (Het) van Hugo do Groot, getrokken uit de voor..
naamtle Historiefchryvers en Dichters. Amft. by .7. B.
Riwe en D. 211 Langsveld, in gr. Svo. f i z ç, 184
Leevensbefchryving (Gedenkwaardige) van 7. Chr. Lude*
man, doorvlogten met de voornaamfte Avontuuren van
274
Drina Beyer , in 4to. Alom. f i - 6 - 0
Lilienthal, (TIL CH.) Oordeelkundige Bybelverklaaring.
Amft. by .7. Allart. XVIIIde Deel, in gr. 8V-0- f3 - 8 - o

Z

3 17

Lis, (P, H. van) Leerredenen. Utr. by A. tian Padde;a494
burg, in gr. 8vo. f 2 o o
Loo, (j. van) Leerredenen. Utr. by A. van Paddenbusg,
in gr. 8vo. f 2 . o - o

371

Boogjes, Pz. (1i.) M. A. de Ruyter, in X. Boeken. Haar].
by 1I, Loosjes, Pz. en te Amft. by Gr. Iloltrop, in 4t0.
J .

I" - 0
l^2 6

R E G I S T E R.
Lotgevallen der Familie van Mwij?ein. II. Deden. Leyd.
408
by L.Merdi;ih,in$vo.fl-8-o
jusfiva la, Mx. (H.) Proeve eener Gedagte over het voor
Penlus , 1Icb. VI. 4 6. Anifft. by 7. tt cs--Itclvan
Jing , Th5. en D. en . Tol, in gr. Svo. f o- rI -o 139
Grrkema,a, (. 7.) Poëzy. Amfl. by P. Uylenbroek, in 4t0.
6,7
Í3-o-o
,

Amid, (Ark.) Vaderlandfche Cathechismus. Zutph. by
A;. -7. v. Hoorn en te LXmft. by Y. LPesfing, IPb. in
572
8vo.fo- 14 -0
Martinius , (B.) Ts'n2<ctus Phiiofopho•Theologicus, de Aeligionc. Marderov. ap.ud E. Tyhoff, in 8vo. f. mma. 499
Ivien eiwerk. Vilde Stukje. Tendimus ad C elestena Patrircm. Utr. by de Wed. 1. v. Schoonhoven, in 8vo.
262
O
ƒo - 1 8 Mensch (De) van zyne zwakke zyde befchouwd. Ilde
Deel. Amfl. by Y. Weppelm an , in gr. 8vo. f i - io - o
3I2
Mercier. Myn Slaapmuts. Haarl. by C. ii. Bohn e't
0 - 0
Zoon, in gr. 8vo. f 1
137
diichriclis, (.. D.) Oosterfche Uitlegkundige Bibliotheek.
XXtte Deel. Utr. by Y. C. ten Posch, in gr. Svo.
177
f I-O-O
.---- Overeenflemming der Heilige Schrift
met de gezonde lede, aangaande de Zonde en de Genoegdoening. Utr. by G. Z. v. Paddenburg en Zoon,
in gr. 8vo. f 2 - 10 - o 283
Nieuwe Overzetting des Ouden Testaments met aanmerkingen voor Ongeleerden. IVde Deel.
Utr. by de Wed. Y. v. Schoonhoven , in gr. avo.
449
fI -8 0
Miens, (F. v.) Befchryving der Stad Leyden, vermeerderd en uitgegeeven door D. van Alphen. Vercierd met
de Afbeeldzels der voornaamste Gebouwen. IIIde Deel.
Leid. by C. Ileiligert en A. en 7. Plankoop , in folio ,
ƒ6 - Io - O 114
Miller, (7. M.) De gefchiedenis der tederheid van het
Menschlyk Hart. IIde Deel. Amft. by M. Schalekasap,
44-in 8vo. f 2 -4 - o
Minnezangen en Jeugdige Gedichten. 2de Stukje. IIaarl.
9r
by A. Loofes, Pz. in avo. f o - 14 - 0
i,Tir«Leau, (De) Bedenkingen over de veylteid der Schelde,
Vv 4
-

RE

G ISTER.

de, door den Reizer gevorderd, enz. Leyd. by F. de
469
Does, in gr. Svc. f i - Io - o
llÍuller, Adams eer (Ie ontwaaking en zalige Nachten.
Am(1. by 7. F. Re/art en Comp. in 8vo. f o - ii o
41

N.

717ahuis, (G. 7.) Leerredenen over Jefaia LIII. LIV. en
1 Y LV. I[Ie en Ilde Deel. Arntl. by 7. f hart, in gr.
8vo.f4 16 -o

257

Newton , 7.) Gods Genade en vrymagtig Albefluur.
60
Am(I. by M. de Bruyn , in gr. 8vo. f o 18 • o
O.
efenfchool (Algemeen) der Vrouwen, ten gebruike der
vO Nederlandfche
jufferfchap aefchikt, door Mev. M. G.
v. d. Werken, Wed. de Cambon. Isle en Ilde Deel.
Amft. by 7. de `;on h , in I2Wno. f I - 8 - o 89
Ontwerp, om de Republiek door Bene heilzaame vereeniging van de belangen van Regent en Burger, van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken , enz.
Leyd. by L. Herding/i, in gr. 8vo. f o - 4 0 6or
Oosterdyk en Xantenaar. Het groot Stadsregt van Utrecht,
Utr. by 7. 111. v. 1/boten, in gr. 8vo. f o - 18 - 0 j2
P.
aape, (C.) De Ari(locraat en de Burger. Rott. by 7.
507
Krap , Az. in gr. 8vo. f o Io - 0
Pages, (De) Zee- en Landreizen rondsom de Wereld en
na derzelver beide Poolen. Rott. by R. flrrenberg en
Zoon, in 4t0. f 1 14 . 0 226
Palm, (J. H. van der) Ecclefiates Philologice & Critice
illufiratus. Lugd. Bat. apud P. v. d. Lyk & D. Vygh,
146
in 8. afl. f.f1.2 -o
Pannebakker , (M.) Verfcheide gewigtige Bedenkingen ,
voorgeleid aan den Heere P. van Hemert, enz. Delft ,
by 7. de Groot, Pz. in gr. 8vo. f I m ® 153
Perponcher, ([P. E. de) Nieuwe Aardryksbefchryving voor
de Nederlandfche Jeugd , tot gebruik zyn.r Kinderen
opgeleid. IIde Deel. Utr, by de Wed. 7. V. Schoon 298
lieven, in 8 vo. f I- 8 0
Ploos van Imflel, C.` Redenvoeringen, gedaan in de 'Leken-Academie te Ami}erdam. Amil. by 7. Tntema, in
(

-

P

•

gr. 8vo. f 4 15 -o

329

Price , (K.) Aanmerkingen over de gewigtigheid der
Staatsomwentelinge in Noord America , enz. Anvil. by
7. Ileppelraan , in gr. $ vo. f o • i 8 o 56L
Priragle, 1 f.) Verhandelioag van de Legerziekten, vermee r .
(I :rd

R E G I S T E R.
Berd niet Gene geneeskundige befchryving der Hospitaalen, door D. 1llosir•o; roet aanmerkingen van den VertaaIer L. Bikker. file Deel , in gr. 8vo. f i - 16 - o
545
Proeve van Gewyde Poëzy. Haan, by ii. Loosjcs, 13 z.
in gr. $vo. f i - i6 - o
44
van Poctiíche Mengelftoffen, door het Dichtlicvend
Kunstgenootichap , onder de Zinfpreuk : Kiinsiliefrle
fpaart geen vlyt. Xde Deels 2de Stuk. Leyd. by C. v.
Hoogeveen, 7uraior en P. v. d. Eyk en D. PygIi, in gr.
avo. J 1 • o - o .485
--- van Toonceloefening. Amfl. by A. Fokke, Si.
mousy. 111e Deel, in 4to. f 2 - o - 0
4o6
voor het Verfrand , den Smaak en het Aart. lfte
en 2de Stukje. Utr. by j'. NI. van Vloten, in gr. Svo.
f I 12 - 0
232
Prrtrnan (IL) Londens tweemaalige Nederduitfche Pfalmverwisfeling, befchouwd en beredeneerd, in cene Leerre
Coll. III. i6. Leyd. by S. en f. Lirclatmans-denovr
en te Amft. by . TTlesfiragla, W. in gr. Svo.f o - 18 - o
539
R.
rchrrzen , (R.) Lykreden , ter gedagtenisfe van den Eerw.
Marcus Aritz. Aurik by Y. H. L. Bord eest , in Svo.
Jo 6 0
543
Rede, (Het gebrekkige der) vooral in den Godsdienst,
wysgeerig voorgeíteld door Philoxenus, onder geene Gezindheid behoorende, aan den Eerw. Heere P. van IIernert. Amft. by 11L de Bruyn, in gr. 8vo. f o - 5 - 0 J77
Reglement voor de Latynfche Schoolen in liet Pruisfisch
Gelderland. Gelder, by N. Sclaa/frntla, in 8vo.
34r
Reize langs den Neder Rhyn , over 't Loo, Elten , Dmmerik, enz. in vier- en twintig Brieven. Camp. by J. A.
de Chaimot , in gr. 8vo. f t - 2 - 0 521
Reizen (Nenerlandfche) tot bevordering van den Koophan
na de meest afgelegene Gewesten des Aardkloots.-del
Met Plaaten. IVde Deel. Amft. by P. Conrail en te
Harl. by P. v. der Plaats, in gr. Svo. f r - io o 179
Vde Deel, f i T6 - o 303
Vlae Deel, f i - 16 o 613
Ric?aarclfon, (TL:) Anecdoten wegens Rusland. In gemeen.
zaame Brieven . gefchreven uit Petersburg. Ifte Deel.
Amft. by f. 2ntema, in gr. 8vo. ía - i8 o 83
lido Deel , f t - ^ - 0
— -349
;.iclrte , (A. G.) Beginzelen der Heelkunde. Met Plaaten.
104.
Amit.byd.;7. vin Toll, in gr. Svo. f3-o-o

7

-

Rol-

R L G 1 S T E R.
IZoliin en Tailhic. De Gefchie(aenis der Wacreld. XL en
Xllde Deel. Atrft. by P. Meyer, in gr. bvo. f 5_o o

7'

Roos, (P. F. Redenvoeriug over de oorzaaken van het verval en middelen tot herfteliing der Voikplantinge van Su_
riname. Amft. by H. Gar•tgnaan, in gr. 8vo. f o , ii - o

S.

135

altzman, (C. G.) Grondbegi.nzcls der Zedekunde in aangenaame Verhaalen. Amft. by de Wed. f . Déll, in 8vo.

C

f-o-o

316

Karel van Karelsberg of Tafereel der
--Menschlyke Elenden. II. Deden. Am[l. by de Wed.
7. D6ll, in $vo. f 3 - o - o
574.
Schmidt , (N) Zestal van zeer [ligtelyke Leerredenen.
Dordr. by P. van Braam, in gr. $vo. f o - 14 - 0 584
Schimmelpenninck, (R. y.) Verhandeling over eerre welingerigte Volksregeering. Leyd. by F. dc Doe;, in gr.
Svo. f O - I2 - O

3 q6

Schonk , (E. 7. .L.) Fabelen en Mengel-Poëzy. IiIde
Deel. Nym. by f1. v. Gooi, in gr. 8vo. f i - 6 - o 619
Schouwburg. (De Spec`latoriaale) XI1Ide Deel. Amít. by
P. Meyer, iii 8vo.fi-16-o
36o
(Nieuwe SpecIatoriaale) behelzende oorfpronglyke Stukken, ter verbetering der Nederlandfche Zeden..
Met Plaaten. llde Deel. Amil. by I. dc , on la , in
8vof I -2-o

274

Schutte , (R.) Tweetal Verhandelingen over Gods Verbonden. Amft. by M. de Bruyn en !l. van Tol, in
gr. 8v0.fi-o-o
454
Sepp, (C.) Nederlandfche Infe&n bcfchreeven en afgebeeld. IIIe Stuk , Tab. VIII. in 4to. f 0 - 18 - o 20
Iíle Deel compleet. L167
Slineland, (S. van) Staatkundige Schriften. Ilde, IIIde ets
lVde Deel. Am(I. by P. Schouten, in gr. bvo.f4. 5-0
557
S,mmctius., (5.) Chronyk van de Stad der Batavieren. Nyrn.
76
by i . van Goor, in gr. Svo. f i - I2 , o
Spreszcl, (4I. ( hr.) Ccichiedenis der EuropeersinNooi(7America. Il}e Deel. Leyd. by d. en Y. Hopkoop, iii.
22^
gr. 8vo.fi-4-0
i.
afereel der Algemeene Gefchiedenisfen van de Vereenigde Nederlanden, gevolgd raar liet Fzansch van den

T

LI:er

R E G I S T E R.
fleer -. M. Celrifer. VIIde Deels ille Stuk. Utr bv

.G. Turin, in gr. Svo. f

i

-

lo • o

ViI d e Deel, ede Stuk , f t - 5 - 0

V11I1{ e Deel, , Ie Stuk, f i - 8- o
VIII(le Deel, ede Stuk, f I - 4 - o

1222

256

y ;2
510

V
[nerzen van Ultrajedlinus. Pro P<stria & Libc,zise,
Utr. by S. de IIl, in gr. 8vo. f i - io Verhaal van den gepleegden moord aan boord van liet Schip
va. Middelb. by P. Gillirf-n en Zoon , in groot
.

\

ito

Svo. f o . 6 - o

(Waaragtig) van de Muitery binnen de Stad Rotterdam, die tegen de Regeering ontdaan is van Juny
1672 tot 27 September. Gedrukt in 1785. in gr. 8vo.
f

-o

i-

S¢

Verhandeling van den I Ieidelbergfchen Catechismus, door
twee Godgeleerden. Ilde Deel. Utr. by S. de 1['ei l
en G. v. d. Brink, an.rz, in gr. 8vo. f i - 16 - 0 243
Verhandelingen , raakende den Natuurlyken en Geopenpaarden Godsdienst, uitgegeeven door rEYLER's Godgei'erd Genootfchap. IVde Deel. IIaarl. by 7. Ln.
fr herle en Zo2nena en 3. van Lidree , in gr. 4.to.
-

fs

-

5

-

o

277

uitgegeeven door TEYLER's Tweede Genootfchap. Derde Stuk. haar!. by J. L7ijched'e en
Zoonen en 7. van JT'alrée, in 't Fransch en Neder588
duitsch, in gr. 4to. f 4 - 0 - 0
van het Bataafsch Genootfchap der Proef
.-ondcrvindelyke \^rysbel-eerre te Rotterdam. Vile Deel.
Rott. by R. ftrreitle; en Zoon, in gr.4to. f 3- 12-0 17
.—_ --- uit, egFeven door het Íeeuwfche Genoot
fehap der Weetenfc+iappen te Vlisfinge.n. Xdc Deel.
Middelb. by P. Gnus//n, in gr. Svo. f 4 - 4 - 0 61
— ter beantwoording van een Voorftel, opgegeeven door de Hoeren Bezorgers van het Stolpiacnsclt
Legaat. Leyd. by S. en 7. Luclttmasas , in gr. 4t0.
f 2- 10- 0

199

van liet Provinciaal Utrechts Genootfchap
van KurJien en Weetenfchappen. IIloe Deel , iíle Stuk.
Utr. bv S. dc [Faacl, in gr. $vo. f4 - i5 0 204.
58fí
hIIde Deels ode Stuk, f g . '5- o
-- van liet BaTaviaasch Genootfchap der Kon['ren en Wcetenfehappen. (lie Deel. Rott. by R. /irrenvcrj en te AmIk. by J. A.'hri'%1, in gr. 8v!. 13 - it. • o 384
Vera

R E G I S T E R.
Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandfche Maatfchalp.
py der \Veetenfchappen te Haarlem. XXI1e Deel. Baart.
427
by , . van fPalrëe , in gr. 8vo. f 3 - 6 - 0
Vermogen (Het' van den Souverain in de bepaaling van de
vrye Godsdienstoefening onderzogt. Am(t. by D. Schuin -.
man , in gr. 8 vo. f i - 2 • o 509
Verzameling van Stukken, betrekkclyk tot liet zenden van
eerre Commisfie van Hun Ed. Gr. Mog. de Meeren Staaten van Holland en Westfriesland na kotterdam. II}e Deel.
Dordr. by 4. Blzi fé en Zoon, enz. in gr. 8vo. f 2. 4- 0 33
IIIie Deel, f 2 - 4 - o 48+
Vlugt van Huig de Groot. Burgerfpel. Haart. by 2. Loosjes, in 8vo. f o - 8 o
-o6
Vryherd (De) in Nederland verdeedigd, in eene Dichtkundige Redenvoeriug, gehouden voor de Burgerye der Stad
Amersfoort op den 5 0c`L 1784. AmfI. by , . Ver/em,
in 8vo. f o - 12 - 0 403
W.
achter , (II.) De oorzaaken en gevolgenrvan het verval
in de Godsvrugt. Dordr. by -..BZnsfé en Zoon, enz. in
585
gr. 8vo.fo-8-o
Walvischvangst (De) met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk. Met Plaaten. llde Deel. Amft. by P. Conradi en te Harl. by V. v. d. Plaats, in gr. 4to. f 2 - o - o 136
Hlnter, (.7. te) De Vaderlandfche Historie van den Heere
:n Lhigenaar verkort. Ifte Deel. Amft. by P. Schouo
292
ten, in gr. Svo. f 2 - 10 .;Vei.z, (F. 11.) Katechismus der Heelkundige Ontleedkunde.
ille Stuk. Haart. by A. Loosjes , Pz. in gr. 8vo.
f 1 - o- 0
383
iVieiand, De Bevalligheden, in zes Boeken Amfl. by de
Erven F. de Kruuyf en IF. Brave, in gr. 8vo, fo - 14-0 309
JUitadisci., (C. G. van) Brieven over den Schaakfpeeler des
Heeren IV van Kernpelen. Amft. by ,j . 2"ntenaa, in gr.
8vo. f o - 8 - o 480
JI/inkeTman , (0. R. F. TU) Schets der Nederduitfche Spraak
G. v. d. Brim-, asas.. in 8vo• f 0- 12-0-kunst.Urby
,I6
JT/y, (G. j> van) Heelkundige Mengelfloffen. Amft. by
,7. van Sdmn, in gr. 8vo•fa-6- o 62
IVynands , (A.) Affcheids- Leerreden. 1-[aarl. by fl. Loosjes,
Pz. in gr. $vo. f o- 8 - o o88
Wysgeer (De) aan het Hof. Oosterfche Gefchiedenis.
Amft. by TV. Hoprop, in 8vo f i • o - o 356
X1)ey,
,

R E G I S T 1✓ R.

Y.
pey, (A.) Elemeizta Par ti frologi e 1Ju niani Coy poris. Fu'anec.
aped D Romar, in 8 vo. f. ira. f i 2 • o 5O

Y
Z.
ang, (Vaderlandfche) toegewyd - aan Nederlandsch InZ woonderen. Amft. by 7. Slauytnnan van der Meer, in
,

-

gr. 8vo. f o- ii o364
Zelandiis. Vervolg der Vaderlandfche Gezangen, in gr.
8vo.fo-4-o

187

Zimmerman, (H.` Reize rondsom de Wereld met Capitein
Cook. Leyd. by ,7. en H. Hopkoop , in gr. 8vo. f o - i i - o

37
Zollikofer, (G. 7.) Leerredenen. Ede Stuk Am!I. by de
Erven P. Meyer en G. IL'aru^ars, in gr. 8vo.f I- 5 -o 322
-------- 7de Stuk, f I - 5 - o
577

LLAD-

BLAD WYZER
DER

VOORNAAMSTE BYZONDERHEDEN?
Iii het Eerfte Stuk des Zevenden Deels.
A.

ten zynen tyde de vereenïg-

zkJlers. (Natuurlyke Historie de Gewesten verdeelden. 435.

610. AVENNES (1. VAN) dringt in 't
der)
Aardbeevingen, (Berigt van de) bewind deezer Landen in.
hier te lande, zedert het
297•

6C9.
B.
laar 1580.
ADAMS gevoelens by den eerflen Babels-toornbouw, opheldering
99.
Avond en Nagt gefchetst. 4. r. dier gebeurtenisfe.
Adautiken, een oud Volk dee- Baggeren Klooster te Nuys,
zer Landen, waar woonalt - zeldzaarne ontmoeting in 't
31. zelve. 525.
tig.
Admiraal, deeze benaamin Baravieren, welk een plek
wordt afgeleid van Eiair. 177. gronds zy in ons Vaderland
.ALBRECHT van BEYEREN , diens befloegen.
31.
Zedelyk Character gefchetst. BEATTIE , lof deezes Schryvers.
389.

564.

Amba fadeur, deeze benaaming Belydenis (Staatkundige) van den
Hoogleeraar r. xv1PERS. 243voor oorfpronglyk Duitsch ge
houden. 477. Bevalligheden derzelver invloed
11mbivariten, waar oudtyds in op de Kunften, Weetenfchap
309•
deeze Landen woonagtig.32. pen en Zeden.
Amrzboina, hoe de Hollanders de Bisfaijefen . Inwoonders der PhiPortugeefen daar uit verdree- lippynlche Eilanden , hoe ge179.
231.
lukkig zy leeven.
ven hebben.
Amersfoort's rept tot het deel- Boeren in Rusland, hun laaf

genootfchap aan de Opper- fche flaat. 86 , enz.
raagt, flaat niet dat van Ut- Boogen, (Taalkundige aanmerrecht gelyk. 5^6. kingen over het woord) 129.
133.
flrif ocratie van i/enetie. 298. 't zelve gewettigd.
301 Borsfele, (lvolferd) veroorzaakt
Armoede (Grootfiche) geken- een groot verwarring in Zee313. land, 294. Wordt Bedryfal
fchetst.
Arrefdeden, Befchryving van dat by Graaf' JAN DE I. 295 ZyVoertuig, en wat tot dezel- ne inhaaligheid en deerlyk
ve behoort. 6t r. uiteinde. 296.
AVAUX, (D') zyne hefchryving BruEleren hun oude woonplaats
32.
van de drie Partyen, welke in deeze Landen.
13o

B L A

D W Y Z E R.

Beni t van z vre Ont- wanneer ingeIleld , i17. floe
Hoe
werpen , en het lot hem we- waargenomen , It8.
dervaaren. 123 verwaarloosd , I19. Hoe
Bybel, moet menschlyk t'e!ee- wenschlyk dat het weder in
zen worden, 410. Wat dit Rand mogt komen.
Ito
al in hebbe. 411 , enz. Congo , het Koningryk en de
Stad van dien naam befchreeC.
(A. P. VAN DER)
APELLEN
ven 614. Voortbrengzels
wat hem beweegt om zyn Iuwoonders en Regeering.
gehouden gedrag, ten opzig6iS— 6 ► -.
te van den Prins van Oranje, Coolt
Charaeterheichryving
openlyk te verdeedigen. 36 diens Zeehelds door der.
-- TOT DEN POL, niet Matroos ztMMERMAN 38.
door gunst een Overysieisch Wat by tot Gezondheid zyns
Ridder geworden zyn eer Scheepsvolks deedt.
40
gehandhaafd.170 I Corinth. II. I.f. verklaard. 9
CAREL DE GROOTE Schets van
D.
het Tydperk zyner Regee- DATHENUS, (P.) heeft in E-aringe.
geland gepredikt, 541 Wds
595
niet de uitgave zyner PfalmCarmen dicere fecum in vicem
door PLINtos den Christenen beryming UITENHOVE voor,
toegefehreeven, wat dit be- fchoon deeze ze eerder vol tekene.
541 tooid hadt.
old.
CATHARINA DE II, Keizerinne DAVID
begrooting van den
van Rusland haare gewoo- Schat, hem t CHRON. XXII.
ne Leevenswyze, 84. Haart 14. toegefchreeven.
38s
heerfchende
Charactertrek- Democratie eeniger Zwitzerfche
ken.
85 Cantons.
3C2
Cauchen, derzelver woonplaats Deugd waar in dezelve be-in deeze Gewesten.
haat,577. Zet den mensch
31
fielten oude bewoonders on- de grootlle waarde bv, 57
zet Gewesten.
30 Deuteronomnium IV. 19 opge449
Charafter, (Manlyk en Vrouw- helderd.
X. 6. 7. toegelicht. 451
lyk) waarin van elkander
onderfcheiden hoe zeer de Dorpen (Aanmerkingen over
verwisfeling mistlaat.
het getal der) in r42í in dc
232
Chronyken (Boeken der) heb- Zuidhollandfche Waard eerben Esra tot Schryver; en dronken.
165
welk eene betrekking d e
E.
Boeken hebben tot het Boek, Eed wenschlyke verandering
't welk diens Schryvers naam
daar in voon;e(laagen. 562
draagt.
5 Eensgezindheid, (Regels om de
i CHRON. XXII. I¢. opgehelChristlyke) in de Gemeente
derd.
385 te bewaaren.
15
Cimberen een oud Volk dat Eletlriciteit geneest eene veronze Landen bewoonde. 30 ouderde Verlamming.
37
Collegium Medico Praalcum ElefTrizeer Machine
(Berigt
door wien te Leyden en van de) inTeyier'sMufeur.; S9.
VII. DELL, ALG. LETT. NO. 15.
Proe.,
XX
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B L A D W Y Z E R.
Proeven die het vermogen om dezelve te kiezen en te
van dezelve ten fterkffe too- regelen.
554
590, enz. Genade , (Natuur en) in geen
nen.
Endor , (Toveresfe van) haar tweefryd met elkander. 534
geval met SAUL, volgens Jo- Gen. XIX. 26. opgehelderd. 93
SEPHUS , en aanmerkingen Genoegdoening , (De Leer der)
daar over.
141 met de Rede overeengeEphezen V. 14-17 , toege- bragt.
284
licht.
52 Geveinsden. (Charaéterl'chetzen
EsRA, (Aanmerkingen over) als van)
314
Schryver van het Boek dat Gierigheid, tot een ongehoord
234
zyn Naam voert.
2 uiteifte gebragt.
----- welke, betrekking zyn Gons Werkingen, in den OosBoek op de Boeken der terfchen Styl llerk beft hreeCbronyken heeft. 5 ven. 449,450
(De bedenkingen der Godsvrugt, (Oorzaaken van het
Ongeloovigen over het ge- verval der) aangevweezen. 589
drag van) in de Isradliten Graaven (Het Regt der) in ons
van hunne Heidenfehe Wyven Land , niet oorfpronglyk ,
(Esra IX. en X.) af te fchei- maar aangemaatigd en ver,
den, beantwoord. 49, 50 worven. 265
Ether, wat dezelve is , en haa- GROENLI X . (^. en V.) fchanre eigenfchappen , 250. De delyke verbintenisfen , welke
fehudding daar van brengt zy aangaan, om eene Vroedlicht op de firaalen voort, fchapspiaats te Rotterdam te
252. Op welk Bene wyze bekomen. 34
zy het Licht voortteelt. 253 GaooT (Bedenkingen over de
Europa, (Het Evenwiet van) twyfelagtigheid der kist, voor
geen harsfenfchim.
433 de kist van vn) uitgegee-s
ven.184
F.
H.
Friezen , ('t CharaéIer en de
leevenswyze der oude) 393• Hebreén VI. 4-6 opgehe'derd.
189
Dat der Hedendaagfche.
395 Helle, ( efus Nederdaaling, ter)
,_— en Frif abonen , waar wat die uitdrukking in de
zy zich oudtyds in deeze Algemeene Geloofsbelydenis
Gewesten onthielden. 31 betekent. 243
Herhelling (Grondwettige) van
G.
alileérs. Zie Sabeérs. Neêrlands Staatsweezen. OntGebed , (Het volmaaktíte) werp daar toe. hor
het Onze Vader voorgefield Hitte (Met welk eene verals van een Prophetifchen fchillende fnelheid de) door
581 onderfcheidene Metaalen heen
inhoud.
547
Geld maakt ons elgenlyk niet gaat.
ryk , 73. Dit door 't voor- Hospitaal , (Algemeen) hoe
beeld van Spanje opgehel- wenschlyk dat het aan's Lands
74, enz. Hoogefchool te Leyden mogt
derd.
120
Gerneensmanngra der WYyken, Plan worden opgerigt.
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Koper, hoe 't zelve uit zyne
1 en J.
rob
Graaf van Holland, Erts gehaald wordt.
Raat onder den invloed van Kragten (Doode en Leevende)
wat dezelve in de BeweegEDUARD , Koning van Engeland, 293. Voorts onder dien kunde betekenen, en hoe ze
werken.
159
Van 1VOLFERT VAN BORSSELE
294. En eindelyk onder dien Krygsman, (Een hedendaagsch)
Van JAN VAN AVENNES. 297 by eenen van den ouden tyd
vergeleeken.
598
JESA,A LUI, Verband van dit
Hoofdft. met het LI, en vol- Kwaad (Hoe het) in de We.
reld beftaanbaar is niet de
150
gende.
237 volmaaktheid der Godlyke
•--- LIV. toegelicht.
200
Jesus Intrede te Jerufalem op Natuur.
L.
een Ezel tegen het Onge.
366 Leeraars (Christen) kunnen
loof verdeedigd.
wat het opzeggen hunner
.---- Zyn uitdry ven der Kooplieden en Wisfelaaren uit den Leerredenen aanbelangt, niet
Tempel, van laster onthee- vergeleeken worden by de
367 Griekfche of Romeinfche Reven.
denaars, 569. Noch met de
m---- (De innerlyke goedheid
der Leere van) te erkennen, Toóneelfpeelders, noch met
niet voldoende om hem voor de Regtsgeleerden in do
S70
een Godsgezant tehouden.42o Pleitzaal.
Yeugd de beste tyd ter Deugds- Leerredelaen. (Onderzoek over
berragting. Dichtfiukje. 44 het van buiten leeren ofleezen der) 567. Of de van
JOANNES 11. 13, 14, 15. opge368 buiten geleezene de meesten
helderd.
Yohainiter Christenen verflag en besten indruk maaken. 568
van hunne gevoelens, 173. Licht. (EuLER's denkbeeld over
de Natuur en Voortteeling
Zie verder Sabeérs.
rono-Vogel hefchreeven. 386 van het) 250. Snelheid van
253
IZAZItc, ten tyde zyner opoffe- 't zelve.
ringe, veel eer als een Kind Liefde (Regels om de Christlydan als een voiwasfen Jon- ke) in de Gemeente te beI
geling, aan te merken. 65 waaren.
LODEWYb DE XIV, zyne inzigK.
amferboom van Sumatra; aan- ten omtrent de Vereenigde
•
merkingen daar over. 431 Nederlanden , 43 2 , 434• Hoe
Kaninefaaten, waar zy zomtyds gedwarsboomd door W1LLEaz
in deeze Gewesten woon- DE III, 433. Hoe zeer by
3t zich in deeze Gewesten ge.
den.
437
Klef. (Verflag van de uitnee- haat malkt.
522 Lood , van alle Metaalen de
mende gezigten te)
Kolosfenfen. (Algemeens aan - flegtfe Geleider der Hitte.
552
merkingen over den Brief
55 LoTn's Huisvrouw, ophelderinaan de)
i P;olosfen. I. 24. opgehelderd. gen wegens haare verande•
4913 ring in een Zout z-uil.
93
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Lrgtbol'en. (Opgave der Rege- Nazzareër, verfeheidenerlei Perbonen door dit woord aan Ien van den Graaf Dr: MILLV
geduid.
178
21
over het beftuur der)
LUKAS XXIII. 39-43 tegen Nederlanden
(OostenIrykfche)
371 aangemaand om zich ten
misduiding beveiligd.
deezen tyde onafhangelyk
M.
Oorfprong der) te maaleen, 473. Hoe dee1í3.patfcliappy.
357- Welk eerre Regeering zen met de belangen van
dezelve aan de hand geeft. 358 Pruisfen Engeland, de NeM I I,AGRIDA l3erigt wegens de derlanden en Frankryk ftrookt.
474
Strafoefening
dien Pater
517 NIEUVELDT,(i, V. ZUILEN VAh)
aangedaan.
M:rfen of MaiEaten waar zy doet Groeninx een fchandelyk
ui;dtyds in deeze Gewesten verdrag aangaan 35.Zie
ook.511
31
hun verblyf hadden.
MATTEL X3 1. I—I I. tegen 't Nieuty-York befchryving van
Ongeloof verdeedigd.
366 dat Landfchap 223. Gele.--- XXI. 12-14. Van op genheid der Stad van dien
fpraak des Ongeloofs veytre• naam, 224. 'Er worden nog
pleit,
367 veele Afflammelingen der
17e;aepiërs oude bewoonders Hollanderen gevonden 225.
deezer Landen, waar zy zich Koophandel.Aid.
31 NIMRROD, in welken zin een
onthielden.
M taalera (De Hitte gaat met geweldiger voor den Heere.
99
verfchillende fnelheid door
onderfcheidene) heen 547. Nuys zeldzaame ontmoeting
Toeftel tot de Proefneemin- in het Baggeren-Klooster al.jren in deezen 551• Uit- daar.
525
Aid. Nymegen hoe de Stadhouder flag.
Mononrotapa be(chryving van lyke r,magt in de aanftelling
dat Gewest, 303. Van des- der Reeeringsleden
daar
zelfs Inwoonderen, 304. Van éénreaal ingevoerd, Eland ge305 houden nebbe uit de Gehunnen Godsdienst.
Moordenaar (De) aan 't Kruis fchiedenis opengelegd.
78
0.
bekeerd , geeft geen grond
tot hoop op acne gelukkige Ondertvys (Het School-) moet
371
den loop van het Verfland
Ooodbedsbekeerinel.
1Zlorinten, een oud Volk in dee- evenaarec.
344
ze Gewesten, waar woon On,ierfykhei. Zie Ziel.
31 O;nveetenden. (Cdiaraé ererekken
alttig.
N.
Var)
r2
arrefleden, voorheen Tsjleden Oorlog. (Verfchil van befchoaf
rede van die de en onbefchaafde Vo!genoemd
naamsverandering, 612. On- kc,n ten opzigte van der)
deribbeide iborten en toeliet
597
Ad.
P.
befchreever .
lVgtuar en Genade ,in geen twee- Peper. (Verfla; wegensde
ílryd met elkander.
onderfa:eidi luc.!cn var) 64
533
Pƒ,
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Prediker , inhoud en bedoeling Rykdom

(Waardy van den)
147 beflaat in 't regt gebruik
van dit Bybelboek.
1X. io. De les, daar 323. In welken zin de Ry_
495 ken te eeren en te agten
gegeeven, ontvouwd.
325
Pfalmberyrning Van UITENIHOVE, zyn.
S.
te Londen en elders in Kerk540 Sabiërs, of ohanniter Cl:ristelyk gebruik geweest.
Purgeerdag eener Familie, gees- nen; ook Galileërs geheeten;
575 berigt van hunne Gevoelens,
tig befchreeven.
173. Maaken eene middelR.
ede, ('t Gebruik der) in den fe &e tusfchen de .7ooden en
Godsdienst verdeedigd. 376 Christenen uit, 174. Hunne
(Over de verdorvenheid wyze van Godsdienstoefeder) in den Godsdienst. 459 ning, aid. Vreemde wyze
(Aanmerkingen terweg- van prediken, 175. Hunne
neeminge van het denkbeeld wyze van 't behandelen der
dat de) en de Openbaaring met Lyken aid. Ijunne begrip_
elkander intwee(Iryd(laan.533 pen van een toekomenden
iy6
Regeerings- Reglementen, in ons Staat.
Lard beLèhouwd ten aan- Saniar een der Philippynfche
breedvoerig beziene van het Gezag den Eilanden
Stadhouder daar in gegec- fchreven 227. Aart der In211 woonderen, 229. Kleeding,
ver..
Zonderlinge VischRegeeringsvorm (Schets van 230.
een gemengde) en hoe de- vangst, 231. Godsdienst. Aid.
zelve naar de onderfcheide SAUL's ontmoeting by de Toveflanden eener Republiek zou resfe van Endor, volgens jo.
kunnen worden ingerigt. 503 se nus met aanmerkingen
141
Regenten behooren door het daar over.
Volk aangef eld te worden.óo5 Sc,2aakfpeeler. (Berigt van het
Rivieren (Loop en benaamingen Konstbeeld of van den Hou481
der) in ons Vaderland. 28 ten)
Romanzen, welk Poort van Dicht- Schaapje (Befehryving van de
(lukjes, 268. Of onze Taal Rups, waaruit de Nachtvlintot het vervaardigen van de- der, het) geheeten voorkomt.
467
zelve gefchikt zy onder27o Schelde, Befchryving van den
zogt.
loop dier Riviere, 471. Van
ROSMAALE doet GROENINX een
hoe veel aanbelangs voor deefchandelyk verdrag aangaan
ter bekominge eerier Vroed- ze Gewesten dat dezelve ge old.
35 Ilooten blyve.
fchapsplaats.
RUITER, (M. A. DE)Charac- Schoolen, (Latynfche) Grondreterfchets diens Zeehelds. 260 gels, welke de Leermeesters
Rusland, faaffche flaat der Boe- in het onderwys der jeugd
86 moeten in agt neomen.
ren in dat Ryk.
Ru fe i hun Nationaal Charac343
Ier.3-19 Schrift (M.) hoe zints de Her.
Rykdom(Waare) . an een Land.73 vorming verkeerd beoefend,
ei]
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en dikwyls een bron van Tinrotheus (De tweede Brief can
Dwaaling geworden.13 PAULUS aal)) niet geduurende
Schrift , (I!.) moet menfehelyk diens eerfie gevangenis te Ro319
geleezen worden 411 me gefchreeven.
U.
^^..• (Over de Schrijfvouten
451 UITENBUGAARD , fchyn(trydig_
in de)
held wegens diens sterfdag
---- (Aanmerkingen over
542
het denkbeeld dat de) en de weggenomen.
Rede zou Rryden , met de UITENIIUVE , zyne Pfalmberyoplosfing der vermeende zwaa- ming is te Londen elders in
righeden.
533 Kerklyk gebruik geweest,
Sentimenteele, hoe misbruikt, cn 540. De tyd van diens Mans
.

hoe onverfandiggewraakt.445 overlyden opgefpoord , aid.
Sicambren, welk aen gedeelte Was met zyne Pfalmberyvan ons Gewest zy oudtyds ming voor DATHENUS gereed,
30 fchoon deeze hem niet de
besloegen.
uitgaave voorkwam.
541
SLTNGELAND , lof van deezen
557 Uranus , een nieuw ontdekte
Raadpenfionaris.
Souterliedekens , meer van by- Planeet.j8
zonder dan van Kerklyk ge- Ufipeten , «aar oudtyds in dee32
540, 541. ze landen woonagtig.
bruik geweest
V.
Spaarzaamheid (Eiuishoudelyke)
137 reldjlagen. (Algemeene beaangeweezen.
denking over de)
138
Spanje, door de Schatten van
de Nieuwe Wereld flegts voor Venetie, (AriRocratifche Dwingeene korte poos ryk, 74. In landy des Gemeenebests van)
welk een weezenlyke armoe- 298. Waardigheid der Do75 ge , en hoe by gekoozen
de daar na gedompeld.
Stadlrouderfchap. (Voorlagen tot wordt , 299. Onderfcheide
300
verbetering van het nadeelige Geregtshoven aldaar.
2!! Verbonden. (De orde eg aan in het)
Star, (doe lang het licht der eenfchakeling der Godlyke)
457
ons naaste Vaste) werk heeft
om tot ons te komen. 255 Verlamming, (Eene verouderde)
door de Elethiciteit geneeT.
axandriers , een oud Volk zen.
379
deezer Gewesten,waar woon- Vermogens , (Hoe de Mensch
egtig.
31 de) hein gefchonken, te be495
Tekenkunst , derzelver invloed Reeden hebbe.
op Kun(len en Weetenfchap- Vischvangst, door dezelvedror.231
331 ken te manken.
pen.
Tenftren , waar zy zich oud- yolk_n (Welke) deeze Landen
tyds in deeze Landen om t- bewoond hebben, opgeteld.29
32 Volks-invloed , als noodig aanhielden.
603
gepreezen.
Texei. Zie Zeegaten.
Tidor,, hoe de Hollanders de Volksregeering , (Opgave van
Portugeezen van daar ver- Gene we!'neer!gee) 337. Hoc17') dari„e Pe^1uonen daar in het
dreven hebben.
reet

T
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zegt van flemmen behooren Zuiderzee en het Ve. 42Q
te hebben , 338. Hoe verre Zeeregten , (Wisbuy fche) aai
de magt gaat om de Gemag- merking over die enaaming ,
Ligden , die liegt regeeren, en welke zy eigenlyk zyn. 41,
af te zetten , 340. Of het Zeewetten, derzelver oorfprong,
Volk ook magt hebbe om welke de oudite.
477
de zodanigen te Rraffen. Aid.
(Rhodifche) langs welk
Vryheid in den Burgerftaat , eenen weg onzen Voorzaaten
algemeene bepaaling daar van, bekend geworden, 478. Ver262. Hoe volgens onze Staats- dere veranderingen daar in
gef^eltenisfe te bewaaren , gemaakt.
479
263. Moeilykheid aan dit Zeeworinen , niet eerst in den
264 Jaare 1732 op onze Kusten
werk vast.
W.
geweest.
430
aard , (Zuidkollandfche) Zenuwziekten, hoe voor te keJrYover
't getal der Dorpen men en te geneezen.
208
--. kenmerken, 586.
daar in verdronken , in den
Jaare 1421 .
165 Oorzaeken van derzelver verWapening der Burgeryen , als menigvuldiging in ons Va_
een der beste middelen tot derland , 587. Behoed- en
de Grondwettige Herftelling Geneesmiddelen. Al?.
aangepreezen.
605 Ziel. (Gevoelens der WysgeeWetgeevers , wat dezelve heb- ren, van THALES af tot op
68 SENECA toe, wegens de Onben in agt te neemen.
WILLEM DE III, kant zich teílerflykheid der)
278
(Onflerflykheid der) van
gen LODEWYK DEN XIV aan,
433. Is 'er op uit om de hoe veel aanbelangs de I.eec
Verenigde Gewesten vanFrank- daar van zy voor de Burger499
ryk af te trekken, en aan En- lyke Maatfchappy.
geland te verbinden , 437• Zilver , van alleMetaalen de
552 beste Geleider der Hitte. 5sr
Zyn CharaEter.
V' iii', (.IOAN DE) diens Cha- Zon (Het Licht der) komt tot
rac`Ier.
257 ons door de fchudding van
(CoaNELIS DE) 's Mans de Ether , even als liet ge259 luid der klok door de drilCharader.
Wynland , uit welken hoofde ling der Lugt , 252. In acht
deeze naam aan een gedeel- minuten tyds komt haar licht
255
te van Noord- filmerica gegee- tot ons.
224 Zutphen, befchryving van liet
ven.
Z.
voorgevallene aldaar ,in den
9eegaten , (Texelche) over den Watervloed des Jaars 1784.
440
oorfprong, de verandering, en
-

den

invloed

derzelven op de
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Rmenegels. Dt t rbet

pltellen van Leerredenen in agt te uccbl 1 .
in Hamneln , aan dc,i
eene byz ndere ciger,fchap van bet Salpeterzuur .
~~
Natuurlyke hist ric der Reigeren. V lgens den Heer n
HUGH BLAIR .
Br f van den Heer WESTRUMB ,
Heer BERGRATH CRELL , ver

BUFFON .

I

Uittrekzel van eene Reize, d r de Capiteins COOK , CLF
KE, en GORE , na den Stillen Occaan , in de Jam- :,
MDCCLXXVI , MDCCLXXVII, MDCCLXXVIlf ;
MDCCLXXIX , en MDCCLXXX, met de Schepen -'(,
Ref luti n en de Disc very ,
m ntdekkingen in 1hci
N rder Halfr nd t d en . (herv lg van bl. 651 d
v rige72 Deels van 0725 1\IENGELWERK .)
IO
Vergelyking der Ouden en Hedendaagfchen, met betrdking t t de Kunften en Weetenfchappen .
Over bet kwaad van de menigte der B eken, en der gr
t B ekverzamelingen . D r HORACE WALPOLE .
.77
Tydelyk Geluk hangt , v r een gr t gedeelte, f vas
nze Zielsgefleltenisfe . Twee deeze Siclling pheldere;i
de Characters .
4^_
Zedelyke Bedenkingen .
q3
Anecd te van den Ir ning van Zivee(.cn .
4-1 .
De Dwaasheid , Schande en Elende van Z ndig Vermaak,
v rgefteld in eene Leerreden, ver Sprruken VuI. 7 .
D r DANES FORDYCE, D . I) .
Waarnecming , wegens eene laugduurige en aanh udende
H fdpyn, d r Nlaaden, (tlscarides) in de cerfle btc .
gen ver rzaakt. D r * M * M . D .
{q.
V11 . DEEL . Al N GELW . N O . 15.
* 3
Na

I N H O U

D.

Natuurlyke Hist rie van den R crrl mnp f But r. V lgers
den i,eer DE EUFFON.
55
us Vaderland , pregte Car lina- 1f
Pr eve , m , in
West-indifchc Ryst v rt t kweckcn, en tqt haare vc .ik menheid t brengen .
Cu
Manier van Aankweeking van den Virginifchen Tulpen •b m . Uit BOUTCHER'S herhandeling ver de B inen
des W uds .

61

Uittrekzel van eerie Reize, d r de Capiteins COOK, CLEr,1cE
en GORE , na den Stillen Oceaan , n) ntdekki ;igen in het
N rder ilalfr ud t dnen . (Verv lg van bl. e8 .) 65
Vergelykmg der Ouden en Hedendaagfcrlen , met hetrekking
t t de Kunfren en Weetenlehappen . (Very . van bl. 37 .) 78
Gedagte'i ver d Geheimh u :aing .
88
V rl pend Bericht, van den I-leer c . J . VAN wY, wegens
eene Geneezinl:sbepr eving van den hanker .
91
LugtsgefleidheiJ t r1m/ierrlana, in ,Yamurq, 1785 .
92
De Dwaasheid, Schande en 1?lende van Z ndig; A ermaak,
v rgelleld in eene Leerrcden ,
ver ,Sprerrkcu Vii . 7 .
D r JAMES FORDYCE, D . D . (G crv lg van bl. 54 .) 9 ;
Waarneeming, wegens c ne Ruikwaterzugt, d r Cal mel
met Tartarus Emeticus gencezen . P r * * * M . 1). 107
Natnurlyke Hist rie van den Kwak . V igens den Heer DR
BIJFFON .

103

en waare Gebeurtenis .

129

Aanfpraak , by de prigting eener Maatfchappye, t t het
nderz eken van de Gefchiedenis, de Natuurlyke 1-list rie, de Oudheden , de Kunfren, de til'ectenfchappen, cn
Letterkunde van ,Ifia, zedaan t Caalcutta, p den 15
January, I\IDCCLXNXIV, d r den Vu rzitter Sir WILLIAM JONES .
110
Uittrekzel van eene Reize, d r de Capitcins COOK, CLEIIEI
en GORE, na de Sullen Occaan , n1 untdckkingen in h ; t
A" rrlcr Halfr nd t d en . (Vcrv lg vcsa bl. 77 )
1 16
N''iddelen m het kwaad van de menigte der fiuel :en, en
van gr tc B ekeryen t v rk cnen , f t beletten .
1^_2
D r HORACE WALPOI_E, Esq .
Het V lksc r r-ltcl vernietigd. Eenc Gejclaier'ku,Ydi, ;e
Zedelyke Bedenkingen .
1 .; 6
Byz nderheden van den Perraanfclien Dichter ANVAGI . J,9
L ;0
Lugisgt .fleldheid t 1n/}erdcm, in February,
Oi :dcrzcek, f de Vnmiien , in let 'I utkumend Leeveu ,
n alhaulicr zullen ken-,en
.
1,',1
V'a :rrncemmg, wegens tie g cde nitwerhu g Van de 1 c
i !-

I N H 0 U

D.

Valeriana met Opium, in hevige aanvallen van Kramptrekkingen, d r Schrik ver rzaakt . D r * * * AI . D . 1 .} ,~
Natuurlyke Hist rie van den Lepelaar . V lgens den He~ :r
DE BUFFON .

150

Brief van den Heer IWTTLINCRR , aan den Abbd DIONCJ:Z,
ver het vermaak uit bet be efenen der InfeCIen t lc .Jcppen .
156
F rt verflag van alle de Reizen met Lugtb llen gedaan ;
en byz nder Berigt van den Overt cht daar merle, van
D ever na Calais.
. 16
Uittrekzel van cene Reize, d r de Capiteins COOK, CLERKM
en GORE, na den Stillen Oceaan, rn ntdekkingen in bet
N rder Halfr nd t d en . y,Verv Ig van bl. 122 .) 168
't Gelukkig Wantr uwen . Eene Vertelling nit het Fransch
van den Heer DE LA DJXMER1E .
175
Lugtsgelleldheid t Amierrlam, in 1Vlaart .
184
Pr eve ver het Geweeten .
185
brief, ver de Vereeniging der Geref rmcerden en Luther_
fchen , by gelegenheid van zeker v rval, t E//rich . 1S8
Waaineeming, wegens een hevig Krampk liek, d r eene
fierke Gifte van het Opium geneezen . D r * * * M . D.
192

Aanmerkingen ver de Planeet 11lercurius, byz nder dienende m aan t wyzen , in welk een gcdeelte van
den L pkring dier Dwaalflarre dezelve zigtbaar helderst is .
194
Natuurlykc Hist ric van de Sneppen, en byz nder van ,e
H u fiaep . V lgens den Heer riE BUL,'S'ON .
197
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een Meester in de kunst is k mt bet t e -W le
alleen t e, Lesfen t geeven . Wie de Leerrede-

-

nen van den H gleeraar BLAIR, in 't
nen
rfpr ng„ lyke, f vertaald, geleezen heeft, zal hem dat gr e
„ en n dig vereischre niet hetwisteu ; maar, ten v llen ,
„ t ekenneir. Wy
rdeelden zekeren kring nzer Lee• zeren geenen naangenaamen dienst t d en met b il
• de Regelen t t bet p(tellen van Leerredenen, d r
• deezen Meester pgegeeven, mede t deelen . Zy heb„ ben geene aanpryzing dan die van zynen Naam n • dig, en zyn van den v lgenden gewigtigen inh ud ."
4 + + + + + +
„ Let
p de Eenheid in eene Leerreden ."
Eenheid, in de daad, is van gr t aanbelang in
elk Opftel ; d ch in alle audere, waar de keuze en inrichting des Onderwerps niet geheel aan den Spreeker vergelaaten zyn, hangt bet min van hem f die t bewaaren .
III eene Leerreden is bet alt
s des Leeraars eige fchuld,
wanneer by deezen H fdregel vertteedt . D r Eenheid
verfiaa ik, dat 'er t n punt in zy, waar p de gehecle
Leerreden uitl pe . I)ezelve m et niet beflaan uit ccn
zamenraaping van verfchillende Onderwerpen : 6&n Onderwerp m et bet heerfchende zyn .
Deeze Regel rust
p 't Been wy allen ndervinden, dat de Ziel p 6611 tyd
zich enkel met Un I=T fdv rwerp kan bezig h nden .
D r verdeelen verzwakt gy alt s den indruk . Deeze
VII . DELL . mFNGEL_W. NO . I .
A
LenI. REGEL .
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Eenheid, z nder welke geene Leerreden fch nheid f
klein kan hebben , v rdert niet, dat 'er geene afdeelingert
f nderfcheide h fden in de . Leerreden zyn, f dat dEne enkele gedagte, geduurig, d n H rderen, nu in dit,
dan in dat, licht v r gen geh uden w rde . Men hebbe. dir, in geenen z beperf:ten zin p t vatten : die
Eenheid laat cenige Verfcheidenheid t e, vergunt nderverdeelingen en byv egzcls , mits men alt s z rg draage,
dat 'er z veel Eenheids en Zamenhangs bewaard blyve,
als n dig is in t wege t brengen, dat h t geheel,zamenl pe t t bet maakeu van e n indruk p 't gem ed
der T eh rderen . H t that my, by v rbeeld, vry,
verfcheide bewyzen aan t v eren m de Liefdc t t GOD
nan t dringen .
Ik mag
k, misfchien, nderz eken
rzaaken van 't verval deezer Deugd ; als dan
na de
heb ik heeds &_,'n en hetzelfde gr t V rwerp in 't
g
myner befch uwinge ; maar, indien ik, ni dat myn Text
zegt : IIy, die G d Lief heeft, m ct
k zynen Br eder
liefliebben, in ethic en dezelfde Leerreden, bewyzen bybragt v r de Liefde t t G d n de Liefdc t t den Naasten, z u ik, p eene nvergeeflyke wyze, tegen de Eenheid z ndigen, en p de batten der T eh rderen een
zeer ppervlakkigen en verwarden indruk maaken .
11 . REGrL . „ Laat eeu Leerreden cen bepaald en by• z nder Onderwerp betreffen : als dan zal dezelve alt s
• treffender en d rgaans nutter zyn ." Deeze Regel v lgt
gr ten deels, uit den eerf'en z even pgehelderden .
Sch n bet m gelyk zy in een algemeen Onderwerp, eene
vry gr te maate van Eenheid t brengen, zal, n gthans,
die Ecnhcid z v lk tnen niet weezen, als in een hyz nder . De indruk, daard r verwekt, zal alt s nbepaalder, en de leering, daar in begreepen, d rgaans
k
Almin rechtftrceks en min vertuigend weezen .
gemeene Onderwerpen, in de daad, als de T7 t •tr•e/lyklreid
• het vermaak van e n G dsdicnfig leeven, w rden dikwyls gek zeu d r j nge Lecraaren, als de meest fchitterende en 't gemaklykst t bewerken. On,rctwyfeld,
hebbe men algemeene befpiegelingen van den G dsdienst
niet t verwaarl zen : dewyl ze , by verfch Bide gelegenheden, van gr t nut zyn : maar deeze zyn de gel'chiktfle
Onderwerpen niet m de verhevene uitwerkzels der Precliking herv rt t brengen : men vervalt, bykans nvermydelyk, in 't ude en platbetreeden pad van gemccne
plaatzen . Men vermeestert de Aandagt veel beter, d r
ce-
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eenig gr t V rwerp nit een byz nder gewigtig gezigtpunt befch uwd, v r
gen t flellen, en daar t e al
de kragt van bewys en welfpreekenheid aan t wenden .
Eene byz ndere Deugd aan t pryzen, tegen eene byz ndere Ondeugd nit t
vaaren, verfchaft beige een nderwerp waar in bet n ch aan Eenheid, n ch aan Bepaaldheid, hapert ; d ch, indien wy nszelven zetten m die
D-,ugd f Ondeugd, t
verweegen z
als dezelve zich
pd et in cenig byz nder geval, z als zy zich vert nen
in zekere Characters, en werken in zekere Leevens mflandigheden, w rdt bet nderwerp van meerder aangelegenheid . De uitv ering, ik ftem bet t e, is bezwaarlyker,
d ck de verdienile en de uitwerking zyn gr ter.
III REGEL . „ Legt u nimmer t e w allcs t zeggett
„ wat 'er van een Onderwerp t zeggen valt ." Geen
dwaaling is gr ter, dan deeze . Kiest de nuttigfte , de
treffendfte, en vertuigendfte punten nit, welke de Text
plevert, en laat de Leerreden daar p ftcunen . Indieii
de Leeringen, welke de Bedienaars van het Euwngclie
prediken, geheel en at nieuw waren v r hunne T eh rders, m gt bet van bun gev rderd w rden, dat - zy p iedere byz nderheid breedv erig flit fl nden, ten einde zy
geen gevaar liepen tn eene nv lledige nderrigtip~g mede
t deelen . D ch bet is veel min m t
n&lerwyzcn dan
m t
verreeden, dat de Leerredenaar den Predikfl el beklimt, en nicts werkt flerker tegen verreeding nan , dan eene n dl ze en verveelende v lgeft prheid . 'hr zyn att s eenige ftukken, die een Leeraar als bekend mag vernderftellen, eenige dingen, welke bet gen eg is mar
even met den vinger aan t r eren . Indien by niets z el:t
ver t than , van 't geen zyn Onderwerp aan de hand geeft,
zal by zyne Leerreden ngetwyfeld verlaaden, en de kragt
N an dezelve verzwakken .
IV REGEL . „ Stelt u, eene Leerreden bearbeidenrle, in
• de plants van een ernftig T eh rder . Verheeldt u
• dat bet Stuk aan a w rde v rgedraagen . Overweegt ,
• uit welk een
gpunt bet nicest znu trefFen, welke be „ wyzen hem flerkst z uden
vertuigen, welk deelen
• van 't zelve meest z uden treffen . Bedient u van dce• ze als de v rnaamfte fl ffe , en bier in zal uw' verlland
• met de meeste kragt werken ." De uitpluizende en alles breed uithaalende wyze, welke pier
ngew n is by
z mmige Leeraaren, verzwakt de verhevenfle Waarheden . 't Zal misfchien een aev lg weezen vau Eden Regel,
A a
dien
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dien ik thins pgeeve , dat men minder Leerredenen ver Cdn
en denzelfden Text d et , dan 'er z mtyds gedaan w rden ;
d ch dit zal, myns bedunkins, geen nadeel t ebrengen .
Ik heb geene kennis aau de nuttigheid, ntflaande uit de
gew nte m een geheel zamenftel van G dsdien(lige
Waarheden t t elken Text t brengen . De eenv udigite
en natuurlyk(le wyze is verre weg een Onderwerp van
dien kant t befch uwen, waar t e de Text v rnaamlyk
aanleiding geeft, en nict langer p den Text flil t flaan,
dan gen egzaam is in her Onderwerp nit dat gezigtpunt
t behandelen, 't welk d rgaans, met gen egzaame diepte en nderfcheiding kan geichieden in ten, f eenige weinige, Leerredenen . 't Is cen valsch begrip zich t ver,
beelden, dat zy alt s her gr ndigst prediken en diepst
in 't Onderwerp indringen, die 'er her langst p flaan
blyven . Intcgendeel, die verveelende inweg, welken
z mmigen alt s inlaan , m t d rgaans t egefchreeven
rdeel, m t
nderfcheiw rden, f aan bun gebrek aan
den war het gewigtigst is in een Onderwerp, f aan mangel van bekwaamheid , m 't zelve in den eigenlyk(len dag
t zetten .
m uwe OnderIV REGEL .
, Bevlytigt u, b venal,
„ wyziugen belangryk v r uwe T eh rders t maa„ ken ." Dit is een zwaare pr eve ; en een t ts van dc
regtgefchnktheid v r de Welfprcekenheid van den Predikfl el ; want m ts benadeelt meer de uitwerking van her
prediken dan eene dr ge en d rre wyze van v rdraaEene dr ge en d rre Leerreden kan n it een
gen .
g ede Leerreden weezen . Her treffead j en inneemend
f van de wyze waar p men de
prediken haugt veel
Leerredenen uitfpreekt : deeze is van her uiterst belting
m de T eh rders aan t d en ; maar bet ptlel der
k veel kunnevi t ebrengen.
Leerreden zelve zal hier aan
Netheid van taal, fraayheid van gedagten, zyn flegts
hulpmiddelen van den tweeden rang, m p eene inneemende wyze t prediken . IIet gr t geheim ligt hier in ,
dat men al her gefpr kene p her hart der T eh rderen t'huis brengt, en elk een d et denken, d"at de Leeraar t t hem in 't byz nder fpreekt . Dat een Christen
Redenaar ten dien einde alle diep ingewikkclde redenccringen vermyde, en zich nth ude van algemeene befpiegelende v rflellen, en waarheden, die ter betragting ltrekken, p eene afgetr kkene en b vennatuurkundige wyze
v r t draagen. Z veel m gelyk is m t cene Leerreden
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den ingerigt weezen p den trant van eene regtftreekfche
aanfpraak awl de T eh rders, niet geg ten in den vcrin
van iemand die ecn Pr eve fchryft ; maar van eenen, die
t t de menigte bet w rd v ert, en zich benaarftigt, m,
't Been de t epasfing genaamd w rds, f een nmiddelyken inv1 ed p de betragting hceft, in bet leerend eu
nderwyzend gedeelte der Leerrcden t mengen .
Van veel diensts zal bet zyn, alt s de nderfcheide leeftyden, characters en landen der D'Ienfchen in 't
gt
h uden, de
nderrigtingen en pwekkingen t fchikketi
naar deeze verfchillende rangen van T eh rderen .
Wanneer gy iets v rdraagt 't Been iemand v elt dat zyn eigen character raakt, m gt gy u verzekerd h uden, dat
by 'er deal in neemt . Geene Studie is, ten then einde,
n diger dan die van 't menschlyk leeven, en bet inenschlyk hart . In flaat t zyn m bet hartsgebeim t d rgr nden , en den Mensch aan zichzelven t
ntdekken ,
in cen licht, waarin by n it v rheen zyn eigen character befch uwde, baart eene verbaazende uitwerking . Z
lang de Leeraar in een w lk van algemeene aanmerkingen zweeft, en niet nederdaalt tn hyz ndere trekken
van lceven en zeden aan t wyzen,
rdeelt de kring der
T eh rderen geen belang by de befchryving t hebben .
't Is de treffende naauwkeurigheid van Zedelyke Characters, die ash de Redenv eringen des Leeraars de gr tfte kragt en de meeste uitwerking byzet . Van bier is
bet, dat v rbeelden, gegr nd p gebeurtenisfen, en uit
bet daadlyk leeven ntleend, h edanige de Schriftuur in
gr ten vervl ed plevert, alt s, wen zy wet gek zen
zyn, de aandagt trekken . Geene gunftige gelegenheid m
'er zich van t bedienen, m et men laaten v rby glippen . Zy verhelpen eenigermaate dat gebrek, waar aaat,
gelyk ik bier v r pmerkte, de Prediking nderw rpen
is, dat men zich bepaale m ver Zaaken p eene afgetr kke wyze, en niet van Perf nen , t fpreeken ; zy plaatzen bet gev~igt en de weezenlykheid van G dsdienfrige
waarheden in bet verreedenst licit . Misfchien zyn bet
de fch nfte en teffens nuttigfte Leerreden n , fch n met
de daad de m cilykfte m p t flellen, die geheel Characterfchetzend zyn, f ingerigt t t pheldering van eenig
byz nder Cha acter,, f aanmerklyk fluk uit de Gewyde
Gefchiedenis ; d r dit na t gaan en nit t werken, vindt
iemand gelegenheid m eenige der heimlykfte r erzelen en
dryfveeren, van bet tnenschlyk.hart, pen t leggen . AnA ;
de-
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dere Onderwerpen v r den kansfel zyn, rn z t fprce.
ken , uitgeput ; d ch dit is ecn veld, ruim in zichzelven,
t t n g weinig betreeden d r de Opflellers van Leerredenen, en hel ft alle de v rdeelen van nieuwheid en
nuthei i teffens . Bisfch p BUTLER ' S Leerreden, Over hct
Claara&r van Balaarn kan een denkbeeld geeven van de
fuurr van Leerredenen d ur my in deezen bed eld .
V. REGEL . „ f)raagt z rge tegen bet aanneemen van de
„ Predikwyze , naar de hyz ndere M des, welke daar in
land arvpcn ." Deeze zyn beeken , die heden t t verl upens zwsllen , en m rgeu uitgedr gd zyn . Nu eens
is bet de M de, dichterlyk en v l bl emen te preeken,
dan wedcr wysgecrig en d r ; p den eenen tyd
m
st,allcs hartst gtlyk en aand enlyk, p den anderen alles I}rikt
beredeneerd , weezen ; men v lgt bier in het v rbeeld eens
Leeraars, die naam en pgang maakt . Elk deez~rPredikwyzen, t t uiterflen v rtgezet , is zeer gebrelclyk ; en
by, die 'er zich naar fchikt , zal zyn vernuft uitd ven
en hederven .
De algemeene Smaak des Menschd ms,
niet nderw rpen aan zulke veranderende M des , heeft
a1leen regt m bier eenig gezag t
efenen ; en deeze zal
nimmer eene Predikwyze wettigen, dan die gegr nd is p
de menschlyke natuure, en met nuttigheid gepaard gaat,
gefchikt naar net eigenaartig denkbeeld eener Leerreden,
As eene deftige , vertuigende , Redenv ering, der mcnigte
v rgeh udeu m ze beter Menlchen t maaken .
Laat; eeu Lceraar zichzelvcu naar deeze Regelmaat v rmen, die alt s in 't
g h uden, en by zal eeu veel
zekcrder weg ingeflaagen hebben t t aging, althans in
nuttig t weezen, dan d r zich flaafsch t fchikken naar
cenig n V lksfmaak, f de wisfelzicke geaartheid zyner
T ch rderen . Waarheid en gez nd Verftand zyn beftendig, en zullen zichzelven handhaaven ; de M de en Grilliglieid zyn zwak en fl:ecds veranderend . Dat cen Leeraar
nimmer ,, ingewikkeld, cenig v rbeeld v lge, f de faaffche nab tzer w rde van eenig Leeraar , h e zeer
k
bew ndefd . Uit vcrfcheide v rbeelden kan by veel t
zyner leeringe ntleenen : eenige Ynag by b ven de' rest
ftelleu ; d ck de flaaffche naav lging bluscht alien Geest
ttit , f is veelcer eeu bewys van eeu v lflaagen gebrek
aan Geest .
VI . RECFL . „ Geeft agt
p uw' Sty] ." -• Uw Styl
rn et duidelyk weezen , in ddenzelven beh ren alle ngew ne zwellende , en h gklinkende, w rden , b venal
die
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d"e enkel Dichterlyk of vVysgeerig zyn, vermyd tc worU(;ll; lliets laags, gcmeells of kmipends, moet 'er in kolllen; cell Ieevendige en vuurige Styl komt doorgaans te
pasfe; de ernst:, die den Leeraar moet vervullen, de
grootheid en 't gewigt der Ondcrwerpen, door hem behandeld, regtvaardigen en eifchell dikwyls 1l:erkc uitdrukkingcn; zy gceven hem vryheid om zinnebeelden en gelykenisfen te gebr~iken; by voeglyke gelegenheden Jl1raakwcndingen te manken; onbeziclde Vborwerpen als }1er[oonell in te voeren; Uitrocpingen te doen, en alles :Lan te
wenden wat de waare Welfpreekenheid toelaat om de harten 'te roeren. - - - AUe aartigheid en geestigheid moet
gefchuwd, en geene gezogte tegenftellingen in eene Leer·
redep geduld worden: zy zyn onvoeglyk V001' de deftig.
heid van denPredikfl:oeI, en ze'tten den Leeraa.r het voor~
komen V<111 losheid en ligtvaardigheid by, 't geen hy zo
zeer ais ecnig. ding te vermyden hehbe; hy legge. zich eer
op een kragtigen, dan [chitterel1'dcn. Styl toe: en wagte
zich voor 't 'geen men geliefde uit:drukkingen heet; 4ieczc
duidcn gemaaktheid aan, en verw.ekken wanfmaak. Gel!He uirdrukking, uit hoofde van het fchittcrende of [c.hoone,
hyzondel' de aandagt trekkende, komen tweemaalen voor in
M,llc Leerredcll: deherhaaling toont een toe leg om te fchitteren, en.getr.ft teffens cene lchaarsheid van· viildingte kennen.
ny aUe dceze Re!';clen wil ik nog ue~z;e a\t;cyneene hanmerking gevoegd hebben. 't Is den zodanigen, die zic 1.1
op het Prediken toeleggen, hoogs~.n'11ttig, dat zy ~de. Schriften onzer Godgelecrden I!n huime Leerredeheil leezen, herleezen; docb ik moet hun wllarfchuwen tegen her al te
ved gebruik daar van te maaken, of geheele brokl{cn uit
c:lezelve inhutme Leerl'edenen over te neemeu. Dep;odanigen, ,die zich hier in eenigzins toegeevcn, zullen nooit
nit eigen V'Oorraad werken. Oneinqig bet.er is het te Wa4:"
gen in 't openbaar te. yerfchy.nel1:" met. eigene gedagten ~lJ
uitdrukkingen, hoewel minder_ fchoClU.., dan hunne Opfl:~l~
len te misvormen, door gcleel'ae en·kwaalyk geplaatfl:e cieraaden, die' voor 't oordeelkundig DOg de armoede des.Rc·
denaars ontdekken. . - - Wanneer een gewyd Red'enaar
zich zet om over eenig Ondcrwerp te fchryven ~ dat hy
nimmer beginne met allen, die denzclfden Text of hetzeIfde Onderwerp behandeld hebben, na te flaan en te raadpleegen. Zulks zal, indien hy zich tot veelen vervoegt, duisrerheid en vcrwarring in zync denkbeelden baarcII; en ~
A 4gaat

I
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gaat by llegts met On enkelen t raade, dan zal by ngev elig diens trant v lgen, 't zy dezelve g ed f verkeerd
m ge weezen . D ch laat by eenen aanvang maaken met
bet Onderwerp zelve t
verweegen ; laat by tragten de
ntleenen , zyne denkbeelden verlt ffe van zichzelven t
zamelkn, en in rde fchikken ; een plan, hem geheel eigen, v rmen, en 't zelve in gefchrift ftellen . Dau, en niet
eerder, {tact bet hem vry t
nderz eken, h e anderen dit
zelfde Onderwerp behandeld hebben . D r dit middel zak
de fchikking, nevens de h fdgedagten, eigen werk weezen . Deeze gedagten mag by verbeteren, d r ze met die
van anderen t vergelyken ; eenige hunner denkbeelden
snag by verneemen, ze met zyn eigen W rden en Styl
mkleedende. Dit is gebruik van B eken maaken , geen
Men h ude (feeds in gedagten , met
uitfchryven .
gmerk men den Kansfel beklimt. Men bed elt
welk een
niets minder dan g ede gev elens in anderen t verwekken,
dun t t den G dsdienst ver t haalen, en beter MMenfcben
t d en warden . Dit denkbeeld zy elk, nder het pftellen eener Leerreden, levendig v r den geest : en bet zal
in zyne Redenv eringen dien geest verfpreiden, welke dezelve geagt en teffeas nuttig maakt . De nutte Leeraar is
alt s de beste, en zal alt s als z danig erkend warden .
Vercier de Waarheid alleen, met
gmerk am dezelve een
gereeder en v lk mener ingang in bet hart der T eh rderen t d en erlangerr : en uwe cieraaden zulien , als dan ,
eenv ndig., manlyk , en natuurlyk weezen . --- De beste t 4uiching, well€e een Leeraar kan ntvaugen, ntftarat
uit de diepe indrukken , welke zyne Redenv eting p de
gem edeuen naalaat . De gr tfte l f, immer eenen Leeraae
gegeeven, was misfehien die LODEWYK DE XIV gaf aan
den welfpreekenden Bisfeh p van Clerm nt, Vader hffASs{LLON . Deeze t Vetfailles gepredikt hebbende, zeide
de K ning : , Vader, ik heb in deeze Kapdl veele gr te
„ Redenaars geh rd , en 'er bet h gst gen egen in ge .
„ v nden ; d ch Wat u betreft, als ik u h r, gaa ik
,~ alt s nv ldaan ver my zelven been : want ik leer
-, myn elgen Character meer en nicer kennen l
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BRIEF VAN DEN HBER WESTRUMB, IN HAMELN, AAN
DEN BEER BERCRATR CRELL, OVER EENE BYZONDERh
E1UEN'SCUAP VAN 1IET S4tPETER-ZUUR (*) .

Ph sph r- en Spath-zuur fchynen nict de eeniglle
H etZuureu
t zyn, die cenig bytenli v-rm gen p hetGlas

hebben ; misfchien heeft het Salpeter-zuur, under zekere
nltltndighedeu, dezelfde werking .
Jk had, tell
einde de i\ard en hetYzer van een Mineraal water van ellcander t fchriden , dezclven in Salpeter-zuur ntb nden.,
en t t dr g w rden uitgedampt , m daar d r het Yzer,
z veel m gelyk , fe dephl gistifeeren , en in water nntbindbaar t maaken . -- By eene nieuwe ntbinding,
vie] eene aanmerkelyke h eveelheid r den Ktuft neder :
Bl edlu ge ndertuscchen fcheidde n g Yzer af.
1k
deed 'er deriia .lven verscll Salpeter-zuur by, en liet het
v gt uitdauapen ; de kleur verdween ; en naa dat alles
dr g was , plaatfle ik bet wet verglaasde vat van Furflenberger P rcelein , nder eenen mgekeerden kr es, in een
Kachel-F rnuis, en liet bet drie uuren lang gl cijen . Het
Zuur was v lk men uitgedreeven : de Nile zelv' was, aan
de wauden van bet vat, met een zwarte kleur
pgeheven ; p den b dem was bet verhlyfzel geel ; .en alles liet
zig bezwaarlyk in versch Salpeter-zuur, met agterlaating van
een Cinnaber r ud Yzer-faffraan , ntbinden . - Bet Vat
2elve had, zn verre bet met de fl ffe was aangevnld, allen glans verl ren, en de ntbinding van Yzer was in
de ruw gew rden ppervlaktc van bet vat ingedr ngen
immers een dr ppel bl edl ge verfde het ganfche (herhaalde reizen uitgewasfchen,) vat blaauw .
Myn
gmerk had ik ndertusfchen uiet bereikt, de nieuwe ntbinding der aarde behield n g Yzer,---- Een bewys, dat
de affcheiding van bet Yzer lartgs den v gtigen weg niet
z gemakkelyk is ; zelf de pgegeeven handgreep met
Azyn heeft zyne zwaarigheden ; en daarenh ven fcheidt
eene verzaadigde bluedl ge zelden al bet yzer nit eene
verzaadigde ntbinding met Zuuren, behalven nit h--t Vitri l-zuur .
(*) Zie
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(V lgens den Heer

Ds BUrr N .)

JJe Reiger beet in 't Hebreeuwach, Schaleluna ; in 't
. Ll Arabisch , Babgach ; in 't Perfisch , /Irzk h ; in 'tGrieksch,
E
in 't Latyn , Ardea ; in 't Italiaansch, Jir ne ;
m 't Spaansch en P rtugeesch, Garza ; in 't Turksch,
:z ikzel ; in 't Zwitfersch, Reigel ; in 't Pransch en Entic h, Her n ; in 't Zweedsch , Haeger ; in 't Deensch,
Il ynp ; in 't N rweegsch, IKegger.
Ilet Geluk is niet eenpaarig uitgedeeld aan alle gev elige weezens : dat der Menfchen hangt f van de bedaardt ;
gef eltenis z yyner Ziele, en bet g ed gebruik zyner ZedeI.yke ,1-I edanlgheden ; het Geluk der DrerenT, in tegendeel,
van de Natyurlyke Verm gens, en bet t werk ftellen van
hunne Lichaamskragten ; d ch, daar de Natuur met verntwaardiging vervuld w rde , wegens de nregtmaatige
verdecling des Geluks, in de Zamenleeving under de MenRhea gemaakt , fchynt zy zekere Dicren verwaarl sd t
hebben, die, d r de nv lk menheid hunner Zintuigen,
verweezen zyn t t lyden, en gefcllikt am beb efte t verduuren ; nbegunftigde Kinders, in arm ede geb ren, am
in gebrek t leeveii : zy flyten hunne lastige dagen in de
ngerustheden' van Reeds wederkeerende behveften ; lyden
en verdraagen zytt dikwyls hunne eenige tr stmiddelen ;
en deeze inwendige fmart drukt een teken van dr efenisfe p hunne geltalte , en Mat hun geene dier bevalligheden, met welke de Natuur alle getukkige Weezens bezielt .
De Reiger ftrekt ten t nbeeld van dit leeddraagend ,
anz?llig en beh eftig leeven : al zyn vlytbet n, beftaande
in heimlyke laagen t leggen, brengt by uuren en gehcelb
itbeweeglyk , dat men
dagen d r p dezelfde plaats , z
welhaast z u twyfelen f bet een leeyend Schepzel was
wanneer men deezen V gel met een verrekyker begluurt ,
(want zelden laat by den Mensch t t zich naderen ,) vert nt by zich als f by flaapt, ftaande p &In p t, met
den hats langs de b rst en buik gekr md, met den k p
en bek tusfchen de lch uderen, die h g pfteeken : ingedien by van h wling verandert , is het m een n
;
t
t
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als
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de geleding der P ten gaat by t water, met den k p
tusfchen de beenen, m een Kikv rsch f een Viscb in 't
v urbygaan t veripieden : dan gen dzaakt t wagten t t
dat tie pr i zich aanbiedt, en inaar een enkel
genblik
hebbende m dien t vatten, m et by dikwyls lang vasten , en z mtyds van h jiger tterven : want by heeft bet
Inftinct niet, m, wanneer de wateren met ys bcvl erd
zyn, gemaatigder lugtftreeken p t z eken, en dear bet
Jeevens nderh ud t vinden . Zeer verkeerd hebben eenige
Natuurkundigen den Reiger nder de Trekvugelen geplaatst (*), die, in den V rtyd, wederk men p de plaatzen , 's Winters d r bun verlaaten ; dewyl wy bier de
Reigers zien in alle jaargetyden, ja zelfs geduurende de
ftrengfte en langduurigfte k ude ; als dan gen dzaakt de
digtgevr zene m erasien en rivieren t verlaaten, nth uden zy zich by de l pende beekjes en de br nnen van
warm water. Op dien tyd, zyn ze 't meest in beweeging,
en d en de g_r ttte t chten ter plaatsverandering ; d ck
blyven alt s in 't zelfde Land ; zy fchynen dus t vermenigvuldigen near maate de h ude vermeerdert, en even zeer
de k ude als den h nger t kunnen verduuren ; geduld en
f berbeid alleen flellen 'er bun t e in fart ; 'd ch deeze
k ele Deugden gaan d rgaans van wederzin tegen bet leeven vergezeld . Wanneer men een Reiger vaugt , kan men
hem veertien dagen h uden, z nder dat by eenig v edzel
z ekt f neemc, zelfs 't geen men hem wil dwingen d r
t flikken , verwcrpende . Zyne natuuriyke zwaargeestigheid vermeerdert, buiten twyfel, in den gevangen ftaat,
en krygt de verhand p bet Inftinct der Zelfbeh udenisfe, dat gev el, 't geen de Natuur als bet allereerfte in 't
hart van alle leevende Schcpzelen gelegd heeft ; de hartst gtl ze Reiger fchynt , z nder kwynen, t verfterven ;
by k mt m , z nder klaagen en z nder vert n van fmerte (t) .
De Ongev eligheid, de Zelfverzaaking, .en eenige andere
h edanigbeden van eenen ntkennenden cart, kenmerktekenen den Reiger beter dan zyne flellige bekwaambeden ;
dr efgeestig en eenzaam, buiten den Br edtyd, fchynt'hy
geen vermaak t kennen, n ch zelfs de middelen m vere
driet
(*) AGRICOLA , apud JONSTON. Avi , p . 15 r,
(t) De Reef HEBLRT heeft deeze Pr eve gen men , en 't is
aan dien I-leer dat wy vecic waarneemingen ver de Reigers
verfchuldigd zyn .

it
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driet t ntwyken . In h t flegtf'e weer, h udt by zich al .
leen ; nbefchut, zittende p een fleen f h gte , aan den
kant cener riviere , f p een kl mp in 't midden van een
ndergel pen land ; terwyl de andere V gels bet dekzel
der digtbegr eide takken z eken , zich in de gewasfen f
h t riet verfchuilen, blyft nze elendige Reiger aan al de
ngenade der lugt bl tgefteld , en verduurt de flrengile
k ude . De Heer HEBERT heeft ns berigt, dat by 'er een
gevangen hadt, half bevr zen en geheel met yzel bedekt,
en teffens verzekerd, dikwyls in de fiteeuw, f in den m dder, de v etflappen deezer V gelen gezien t hebben ; d ch
n it meet dan twaalf f vyftien v etflappen agter elkander ; eeu bewys h e weinig zy h t nav lgen van hun pr i
d rzetten, en van hunne werkl sheid, zeif in tydeu vat;
de dringendfle beh eften : hunne lame P ten zyn niet
meet dan nnutte fielten m p t l pen ; verre bet gr tfte gedeelte van den dag brengen zy flaande en in rust
d r , en die rust bek}eedt by hun de plants van flaap ;
want in den nags vliegen zy , men h rt ze dan t aller
uuren, en in alle jaargetyden, fchreeuwen ; hun flem is
eeu eent nig geluid, rauw en fcherp, men z u dezelve
by die der Ganzen kunnen vergelyken, indien ze geen k rter en klaagender geluid fl egen ; dit gefchrceuw herhaalen
zy alle genblikken ; en wanneer zy finert gev elen, w rdt
dit geld uitgerekter, fchreeuwender en zeer naangenaam .
By de rampen van dit jammerv l leeven, v egt de Reiger
bet kwaad van vrees en wantr uwen ; by fchynt zich ver
alles t
ntrusten en t kwellen ; by ntvlugt den Mensch ,
ads by then p e n gr ten affland ntdekt ; dikwyls befpr ngen d r den Arend en den Valk, ntwykt by hun
-na •n val niet, dau d r zich h g in de lugt t begeeven
en b ven hun t verheffen ; men ziet hem met deeze vy.
*nden zich in h t w lkgewest verliezen . 't Was gen eg
dat d Natuur deeze vyanden maar at t gedugt v r deft
ugelukkigen Reiger gemaakt hcbbe , z nder dat de Kunst
,de hand leende aim bet verdriet deezes V gels t vergr tenn ; maar de Reiger-jagt was eertyds , uder ns in Frankryk, h t h fdv rwerp van de jagt met V gelen : deeze
ieverde e n vermaak v r V rflen p, die de Reigerjagt
v r zich behielden ; h t flegte vleesch deezes V gels
kreeg den naam van K lainglyk Vleesch , en 't w rd als
een der aanzienlykfle Sch tels, p gr te maaltyden, pgedischt (*) .
't IR
I . BRUYCRNIUS , de re cibar a , h?b . X\' . Cap . L\`, '1 .
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't Is, buiten twyfel, deeze nderfcheiding, aan den Reigger verleend , welke aanleiding gegeeven heeft, m deeze
V gels by een t verzamelen, en ze t l kken m bet
verblyf t neemen in gr te b sfchen, digt by 't water
f zelfs in t rens, bun gev eglyke plaatzen t t bet maaken hunner nesten aanbiedende . Men haalde cenig v rdeel uit deeze Reigerhuisjes, (Her nnieres,) d r bet verk pen der j nge Reigeren, die men wilt vet t inesten .
BELON flueekt, met eenen gr ten phef, van de Reigcrhuisjes, die FRnNgOIS DEN I, t F ntainebleau, deedt prigten, en van 't verm gen der kunst , welke V gels, van
z wilden aart, aan de heerfchappy der Menfchen nderw rpen hadt ; d ck deeze Kunst fleunde p de natuurlyke geaartheid dier V gelen zelve . De Reigers nestelen
gaarne digt by elkander, en nth uden zich, t dier rzaake, in gr ten getale, in een zelfde gedeelte van een
b sch , en z mwylen p een en denzelfden b m. Men
z u fchier gel ven, dat de vrees hun zamen dryft, en
dat zy zich byeen v egen, m, gelykerhand, zich t verdeedigen : f ten minften, d r hun aantal, de R fv gels f t fchrikken .
't Is in den t p der h g(te
b men dat de Rcigers hun nest vervaardigen, dikwyls
digt by die der Raavens ; zulks heeft aanleiding kunnen
geeven t t bet denkbeeld der Ouden , wegens de vriendichap tusfchen deeze twee f rten van V gelen, z wetnig v r elkanders verkeering gefchikt .
De Nesten der Reigeren zyn ruim zamengefteld van
dikke takken, veele dr ge kruiden, hiezen en veeren ;
de Eijeren zyn gr enagtig, blauw, bleek, en gelyk van
gedaante, bykans van dezelfde gr tte als die des Oijeva rs ; maar een weinig langwerpiger, en bykans even
fpits aan beide de einden . Zy leggen, naar men ns verzekert, vier f vyf Eijeren ; zulks m est de Reigers veel
talryker d en warden dan zy veral fchynen v r t k men : eene gr te menigte deezer V gelen k mt m in den
Winter, en misfchien verliezen zy, d r den dr efgeestigen aart, en bet fchaars bek men van v edzel,zeervr eg,
bet verm gen der v rtteelinge.
De Ouden, waarfchynlyk getr ffen d r bet denkbeeld
van 't lydenv l leeven der Reigeren, gel fden, dat zy zelfs
fmerte uitft nden in d_ paaring, dat bet Mannetje, t dier
geALOROVANDUS , Tcm . 111 . F . 367 . BELON, Nat. des Oifeatux,
p . Ig .
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pa elegenheid,

het bl ed ten
ge uitfpr ng, en 't zelve een
getuid fl eg ais f bet in d dsangst was . PuNIUs fchynt
uit ARISTOTrLES dir valfche deukbeeld gehaald t hebben,
waar mede THEOYHfASTUS desgelyks was ingeu men (*) ;
d ch men bellreedt bet reeds ten tyde van ALBERTUS , die
verzekert bet paaren der Reigeren meermaalen waargen men,
en niets dan minnek zingen en vermaak nidekt, te heb .
ben (t). Her Mannetje zet eerst cen p t p den rug van
't VVyfje , m 't zelve , als 't ware, zagtlyk t t bukken t
beweegen ; verder, de beide p ten v ruitfleekende, hurkt
by
p 't Wyfje neder, en h udt zich, geduurende dat be .
dryf, in die h uding p, d r een klein geklapper met de
vleugelen. Wanneer bet Wyfje br edt , gaat bet
Mannetje p de vangst uir, en deelt mede van den gevangen pr i ; men ziet dikwyls Visfchen uit hunne nesters gevallen . V r 't verige blykt bet niet dat de Reigers zich
met Slangen f andere kruipende Dieren v eden , en men
weet niet p welk een gr nd bet verb d, van Reigers t
d -'cn, in £ngeland, fleunt (§)
Wy hebbei, gezien dat een ude Reiger weigert t eeten,
en in den huislyken Nat van h nger fterft ; maar j ng gevangen, laat by zich temmen , neemt v edzel en w rds
ver . \Vy hei,ben ze uit hct nest in nze Menagerie laaten
brengen, zy leefden van 't ingewand der Visfchen, van gek kt vleesch, en werden gewend aan bet Gev gelte ; zy
zyn vatbaar, niet v r pv eding, maar v r bet aanleeren van eenige beweegingen : men heeft 'er gezien , die
gewend waren den Hals in verfcheidenerlei b J(Yten t zet
ten, en m den arm buns meesters t draaijen , d ch z
ras men aflaat ze aan t p rren, vervallen z y t t hunne
natuurlyke dr efgeestigheid , en blyven bewecgl s zitten .
Ik hield 'er een, fchryft d Heer }I BERT, 01) myn pIcin ;
by z gt niet t -,-)nt'c men , by vlugtte niet p h t aannaderen , by hieldt zich z nder beweeging , waar men hem
plaatfle ; in de eerlle dagen dreigde by met zyn bek , en
flak met de punt ; maar z nder eenig k waad t d en ; ik
heb n k een lydzaamer, beweegl zer en fliller Dier gezien .
(*) PLINIUS , Lib . X . Cap . 79 .
2 . THEOFHRAST . i n Metaph .

Cap.

(t) ALBeRTUS, Hitt. Azin121.

ARISTOTtLES ,

Lib. XXXIII.

Lib. IX .

Ardeasn iii 4 ty'i .2
ccidere c itale esfe ferunt ,
W rm. p. 309 . jJNsruN ze ;t h t zelfde, Av : . p. I5 .
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kien .
V rts zyn de j nge Acigers, in hun cerfleit
tyd, vry lang verdekt met een digt vlaschagtig hair, b .
venal nan den K p en aan den Hals .
Zeer veel Kikv rfchen w rden d r den Reigcr gevangen
by fl kt ze geheet in : men ziet dit n n de uitwerpzelen,
waar in ze gev nden warden, z nder fiat de beenderen ge4
br ken zyn, alleen vertr kken met eene f rt van gr ene
flym , waarfchynlyk v rtk mende van de huid der Kikv rfchen, t t pap gemaakt ; zyne uitwerpzels hebben , ge .
lyk die der Waterv gelen in 't algemeen , eene verfchr ei,
ende eigenfchap v r de plamgewasfen ; in tyden van h tr
get en gebrek, gebruikt de Reiger k eenige kleine Planten ; d ch zyn d rgaand v edzel beflaat uit Visch ; by
vangt zeer veel kleine , en men m et ver nderflellen dat
by een wisfen en vaardigen flag met den bek heeft rn ze
t vatten , en cen pr f, die als een pyl v rby Ilielt, t
betrappen : wat de eenigzins kl eke Visfchen aanbelangt,
is bet waarfchynlyk, dat by, gelyk WILLUGUny t recht
pmerkt, 'er veel meer pikt en befchadigt , dan nit bet
water trekt . In den Wintertyd, wanneer alles bevr zen
is , en by gen dzaakt in zrch by wane watcrbr nnen
t nth uden , ga t by , v elende met de p ten in dell
m dder, en vat dus zyn pi• y,'t 2y Kikv rsch fViscb .
D r middel zyner lange P ten, kan de Reiger nicer
dan een v et diep in 't water gaan, z ndcr zich Pat t
ma^ken ; zyne Virtgers zyn zeer lang, en de Nagel van
den langflen f den middelften, is van, bmnen getand, gelyk cen zaag , en dient hem als een fleun f fp r, Dm
zich vast t h uden aan de kleine wertelen , die d r de
m erasfen l pen, en in welke hy, met behulp zyner lange
uitgefpreide Vingeren , flaande blyft. Zyn 13ek is Met gterwaardsflaande
e intandingen gewapend, d r welke by den
glibbergladden Visch beknelt . Dikmaals v uwt by den
langen llals als in tweeen p, en k'an lien vaardigg uitfleeken, wanneer dezelve drie v eten in 't r nde reiht ; flilzittende befpeurt men niets van die veibaazende hr~vte,
de Hals zinkt als tusfchen de ich uders weg, en de h p
fcbynt daar nit v rt t k men . De ingeflaage vlergels
flecken buiten den Staart, die zeer k rt is ; f dckken
denzelven .
Urn t vliegen, fleekt de Reiger de P ten agternit,
ligt den Hals
p den Rug, in drie b gten g eb een,
wanneer men den K p en Bek m de rekei t, z dat n1cn
deezen V gel, van nderen ziende, been h p ntwaar
w rdt,
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w rdt, d ch alleen een I3ek, die uit de B rst fchynt v rt
t k men . Naar evenredigheid heeft by gr ter Vlugt dau
eenige R fv gel ; deeze Vleugels zyn zeer h l en fcheppende, ea flaan de lugt gelyk en geregeld . D r deeze eenpaarige vlugt klimt de Reiger z h g dat by ~n de w lken
verl ren w rds . Als 'er regen p handen is, wil men dat
by bet meeste vlieggt, en de Ouden ntleendea, uit de beweegingen en h udingen der Reigeren, veele gisfiugen
ver de lugtsgefteltenisfe, en de weersveranderingen ; ftil
en nbeweegbaar p den gr nd, aan den kant der rivieren
zittende, duidde dit k ude aan ; meer beweegings en gefchreeuws dan gew nlyk maakende, hadt men regen t
wa_ten ; den K p in, den, kr p verb rgen hebben de , wees by
den phanden zynde wind aan, als men in pinerking nam
aan welken kant zyn Bek was . ARATOS en V RGILIUS,
TIIEOPIIKASTuS Cn PLINFUS fteihm deeze V rtekenen vast,
welke ns niet meer bekend zyn ; dewyl de middelen der
Kunst, als veel vaster gaande, ns de waarneemingen
der Natuure, ten deezen pzigte,hebben d en verzuimen .
Wat bier van zyn m ge, weinige V gels veerheffen zich
t t zulk eene h gte, en weinige zyn 'er, die, in dezelfde
lugtftreek, zulke gr te t chten d en als de Reigers : men
vangt ze menigmaal, zegt de Heer LOTTINGER,die de duidelykfte merktekens draagen van de plaatzen, waar zy nch
nth uden hebben . In de daad,"'eris niet veel klragts n dig
m een Lichaam . z dun en z mager, zeer h t; p t v eren . Een Reiger, p eenige h gte in de lugt gezien,
vert nt zich als twee gr te vleugels z nder last, bet Lyf
is plat aan de zyden, en meer met veeren dan met vleesch
bezet . WILLUGHBY fchryft de magerheid der Rcigerera t e
aan de vrees en den geduurigen angst in w lken zy leeven,
z wel als aan de fchraale leevenswyze en bet weinig vlytsbet n : in de daad , de meesten, die men ged d heeft ,
waren by uitftek mager.
Het O g des Reigers ftaat in een kaale gr enagtige bnid,
weike zich t t de h ekeu van den Bek uitftrekt ; de T ny
is vry lank, zagt en l pt puntig uit den Bek t t aan de
O gen gefpleeten, vert nt een lange en breede pening ;
dezelve is fterk, dik by den K p, zes duimen lang, en eindigt in ecn fcherpe punt ; de Onderkaak is aan de zyden
fnydend, en de B venkaak, na bet einde t e, mtrent drie
duimen in de langte getand : eene dubbele gr eve l pt 'er
tangs, waarin de Neusgaten geplaatst zvn ; de kleur is
geelagtig, na het einde t e bruin ; de Onderka.ak is gceler
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let data de Bcvenkaak ; de twee flukken, waar nit de Onderkaak beltaat , vereenigen zich eerst p twee duimen
van bet einde af : 't Been tusfchen beiden k mt is gev erd
met cen vlies , bedckt met Witte veertjes ; de Hats, v r
:tan , is desgelyks wit, en de feh ne zwarte plekjes beftaan uit large veertjes , v r aan den Hats afhangende .
I-let B venlyf is geheelenal fch n asch,-raauw . 1Maar,
in het Wyfje, veel kleinder dan bet Mannetje , zyn de
ldeuren veel bleeker , zwakkr_r ell d ffer : bet mist den
zwarten dwarsf'reep p de 11 rst , en de Kuif p den K pu
By bet Mannetje vindt men, twee f drie b schjes dunne,
zeer buigzaame, fch n zwarte, pluimen , ddeeze w rden in
bet O sten t t zeer h gen prys verk gt . De Staart des
Reigers beftant uit tt&'anlf pennen ; de P ten en Vingers
vag den gemeenen Reiger zyn gr etiagtig geel ; de Vleuw
gels hebben zes v eten vlugts, l pende heeft by de h g .
t van drie v eten , en is this bykans z gr t its de
Oijevaar ; d ch bet Lyf is veel fchraaler, en men ftattt
Vertteld, dat een V gel ; van die gr tte, niet meer dan
vier p nden weegt .
A . ISTOTEI .Es en Ptatvtns fchynen flegts drie f rtett
van Reigers gekend t hebben (*) . OPPIANUS, ndertusfchen , merkt p, dat de f rten der Reiges•e n veelvuldig
zyn n verfcheiden . In de daad, elke Lugr(treck heeft
zyne Reigers ; d ck de Ocmecne en 13laauwe Reiger heeft
zich, als 't ware, veral gevestigd , en bewnn nt alle Landen, nevens de char in geb ren Reigers. Geene f rt is
eenzaamheidminnender, cn min talryk in bew nde landen,
en meer p zichzelven tlaande in elk land ; d ch tevens
is 'er geen meer verfpreid, f heeft zich verder in tegtn=
ver elkander flaande lugtftreeken begeeveii : cen (tu ;;ge natitur . eene rn cilyke Icevenswyze , beeft waarfchynlyk
den Reiget' verhard , en • in lt : at getleld m aile de ncv,,ntnaatieheden der verfehillende Lugt(lreeken t verdraagen :
ns , dat men , nder de menictM
DUTERTAE verzekert
van Vngelen , narnurlvk cigen aan de Antilles, dikwyls
den Blaauwen Eur pif•h en Reiger aantreft ( :) ; men hceft
dies gev nden t Taiti, waar by een eigen nanm in de
Landtaale draagt ; OTOO , en de Eilanders, hebben v r
dec.
(*) Arde larum trta runt genera , Pellus , Leucus , et qui
4sterias dicitur . AIUsTOT . Lib . IX . Cap. 2 . PLrnrus, Lib . X.
Cap. 7 9
Ilist ire Nuturelle den !Antilles, Tnm . It . 2 73B
YII . DULL . a2ENCELw . N O . s .
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deezen V gel , even als v r den Tsv gel, een bygel vig
ntzag (*) . Op Yapan nderfcheidt men, v lgens Ki MPHER , nder vericheiden f rten van Saggis f Reigers,
den G i-Saggi, f den Blaauwen Reiger (t) . Hy w rdt
in Egypte , Pca fae , en in Siberic gev nden by de Yakules (§) . Wy durven 't zelfde met z veel zekerheids niet
zeggen van den Reiger, p 't Eiland St . Yug , p Kaap
herd, in de Baai van Saldana ; van den Reiger in Guine,
van B sMAN ; van de Grausve Reigers p het Eiland May,
f de KabEke's ; van den Reiziger ROBERTS, van den Reiger van C ng , waargen rnen d r LOPPEZ ; van dien van
Guzaratte, d r MANDESLO vermeld ; van dien van Malabar, van Tungtdn, van Yava, en van Tim r, naardemaal
de nderfcheide Reisbefchryvers, die des melding maaken,
die Reigers enkel nder den naam van de gerneene f rt
aanwyzen, en geen nderfcheidend vertlag geeven .
De Reiger, p bet Eiland Luc n , met den naam van
,Dangcanghac ben emd , en aan welken de Spanjaarden
van de Philippyne Eilanden , in hunne taal, den eigen
naam van den Eur pifchen Kciger (Gazza) geeven, dunht
ns dezelfde t zyn (*) . DAMPIER fchryft uitdruklyk,
dat de Reiger, in de Baai van Campeche , in alles gelyk
is aan den Engclfhen : dit gev egd by 't getuigenis van
DUTERTRE en van LE PAGE DU FRATZ, die t L uifanezc
denzelfden Reiger als in Eur pa verklaart -gezien te hebben (I-), laat ns niet t e t twyfelen, f deeze f rt is
getueen aan de beide Vastelanden ; fch n CATESBY verzekert, dat men in de Nicutive IVereld geene andere dan
geheel verfchillende f rten aantreft .
k m lten
H e wyd verf1r id en eenzaam de Reigers
weezen in bev lkte Linden, men vindt ze verzameld en
in
(*) Zie bet W rdenb ek van de Taal derZuid-Eilanden van
agter The Sec nd V yage f C k, en diens Obfervat .
T rn . V . p. 188 .
(t) Hist . Nat. du 7ap n, T m . I . p . I12 .
(1) V yage de GRANGER, Paris, 1745 . P. 237 . V yage du P.
Vanfleb, Paris , 1677 . P . 103 . - V yage de CFIARDYN , A rft.
1711 . T m . II . P . 30 . - GMELIN, Hist . Gen . des V yages,
T m . II . p . 376.
(*) CAMEL, De Avib. Pliilippin . Tranfatt . Ph .il f ph N . 288 .
(I) V yage de DAMPIER , T m . 111. p . 31 . en Hist®ire de
L uif ane , T m. Ii . p . 116 .
FORSTER ,
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in gr ten getale by dt n p nbew nde Eilanden, als
p die van de G lf d'Jlrguitn by Kaap Blanc , d r de
P rtugeezen beftempeld met den naaw van If la das Garas, f de Reiger-Eilandcn, dewyl men daar zulk eene
lnenigte Eijeren van die V gels v ndt, dat men 'er twee
B ts mede vulde (*) . ALDROVANDUS gewaagt van twee
Eilanden, p de Kust van flfrica, desgelyks, en, m
dezelfde reden,, .Reiger-Eilanden geheeten, d r de Spanjaarden (t). H t H land aan den Niger, d r den Heer
sDANSO,N aangedaan , z u even zeer dien Bynaam Verdiend
hebben, van wegen de veelvuldigheid dier V gelen, zich
daar nth udende (§) .
In Eur pa breidt ce Blaattwe Reiger zich nit t t in
,Zweeden, Deenesnarken en N rwegen . Men zier denzelven in P len, in Engeland, en cue meeste Landfchappett
van Frankryk ; b venal nth udt by zich in landen met
veele wateren d rfneeden , en van p elen en vischryke
meiren v rzien, als Zwitzerland en H lland.
(*) Relati n de cADAMOSTO. Hist. Gen . des V yages,
II . P . 291 .
~t ALDROVANDUS, T m . 111. p . 369.
(~) ADANSON, V yage au Senegal, p . $ .
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(ilerv lg van bladz. 651 des v rigen Deels van ns
MEN GEL WERK .)

rten tyd naa bet byw nen van bet fchriklyk Men . .
K fchenffer, hadden wy gelegenheid m waar te neemen , h e dit V lk zich vermaakt in hunne byz ndcre
Heevas . Omtrent h nderd zaten 'er in een liuis ; in 't
midden hunnar waren twee Vr uwen, hebbende ieder een
ud man agter zich, zeer zagt p een tr mmel flaande ;
de Vr uwen z nien, by tnsfchenp zen, p een zagter
it by hnnne andere plailierpartyen geh rd
t nn, dan ak
hadt . De vergadeii~ag luist r'e met ingefpannen aandagr,
B 2
en
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ell was,
gfchynlyk, pget gen d r 't vermaak 't geed
zy in de Muzyk fshiepen : want weinigen fl e-en eeuigzins
agt p ns, en zy, die lpeelden en z ngen, gingen z nder
ph uden v rt .
Tell huize van OTOO werden zy
nthaald p tell hunner penbaare Heevas , f Spelen,
waar in zyne drie Zusters de v rnaamfte r llen hadden .
Dit u emden zy een Heeva Raa, en dezelve is van zulk
een cart, dat niemaud, dan de verz gten , het huis durft
intreeden , waar ze geh uden w rdt, en als des K nings
Zusters fpeelen, is dit alt s ]let geval . Haare kleeding
was in dit bedryf waarlyk fraai en fchilderagtig ; en zy v lv erden' haare taak p eene trefiende wyze ; feh n eenige
grappige tusfchenfpelen , v lv erd d r vier Nlannen ,
gr ter v ld ening fcheenen t geeven aan de talryke
menigte .
Op den achtften September bieldt een gedeelte van ns
den maaltyd by nzen v rigen Reisgen t, OEDIDEE ; die
hull p visch en varkensvleesch nthaalde . Het varken
w g mtrent dertig p ndcn , en bet verdient gemeld t
w rden, dat bet leefde, gereed gemaakt, ell p tafel gebragt wierd in dc'n uur . Wy hadden z even bet middagmaal geh uden als OTOO t t my kwam , vraagende f ik
myn buik v l hadt? Hier p ja antw rdende, zeide by :
„ K m , gaa dan met my ." Ik ging met hem na zyns Vaders huis, waar ik eenigen bezig v ndt, met twee j nge
D gters t
mhangen met eene verbaazende menigte fl : fle ,
die zeer vreemd m 't lyf king. Het eene einde van eeu
fink ft ffe, en 'er waren veele f{ukken, was ver bet h fd
der j nge D gterert geflaagen , terwyl bet veTige m bet
lyf gew nden werd nder de armen . Daar p lies men de
b veneinden vallen, en zy hingen in pl ijen t t den gr nd •
seder, de een ver den ander, z danig dat ze veel gelykhcids hadden met een r nden h epelr k . Verv lgens werden buiten alles m verfcheide fl:ukken van verfch,jflend
gekleurde ft ffe geflaagen , die de dikte zeer veel deeden
t encemen : in dier v ege, dat bet niet murder was dan
een mtrek van vyftien v eten, en bet gewigt van deezen
zeldzaamen t eftel k nden de arme Meisjes uauwlyks draagen . Aan ieder hingen twee Taames
f B rstcieraaden,
m alles p t fieren , en 'er een tekenagtig v rk men
uan by t zetten .
Op die wyze t egerust, werden
zy aan b rd gebragt, met verfcheide varkens , veel vrugten, die , nevens de St ffen , v r my een gcfchenk waren
van OTOO'S Vader. De Perf nen , van welk cene Sexe
k,
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k , p deeze wyze gekleed , w rden iltee geheeten ;
d ch ik gel f dat bet n it gebruiklyk is, dan wanneer
men gr te gelchenken van fl ffen d et . Ten minilen ik
zag bet niet by eenige andere gelegenheid, en ik had
n it v rheen zulk een gefchenk gekreegen ; d ch Capitein CLERKS en ik hebben naderhand meermaalen fl fhetl
ntvangen, in dier v ege m het lyf gew nden .
Capitein c ts geeft ns de v lgende befchryving van
een gebalzemd Lichaam, 't welk by t Oparre zag. By
nderz ek bey nd ik, dat bet 't verfch t was van TEE,
een Opperh fd, my wel hekend, t en ik de laadle keen
dit Eiland bez gt . Het lag in een T papa , veel fraaijer gemaakt d ai. d e gemeene, in cen fraai huis, mringd
met cene laage mrastering . Het geleek zeer na een diet
huisjes, welke zy p hunne gr te Can es hebben . T en
wy daar ter plaatze kwamen, lag bet lichaam bedekt, en
in een ft fle gew nden, binnen in de T papa ; d ch,
p myn verz ek, bragt de Man, die de wagt ver 't zelve hadt, bet uit, lag bet p eene f rt van baar, in zulker v ege , dat wy 'er een z v lk men gezigt van hadden als wy k nden wenfchen : d ck wy kreegen geene
vryheid m binnen de paalen t k nten , die de T papa
mringden . Naa dat by dus bet Lichaam vert nd hadt,
behing by de plaats met matter en kleeden , z gefchikt
dat bet een vry g ed vert n maakte . Wy v nden bet
Lichaam nict aileen veral ngefch ncien ; maar, 't geen
ns meer verw nderde, was, dat de verr tting naauwlyks
beg nnen fcheen, en Been de minfle naangenaame reuk
let van v rtkwam ; fch n de lugtflreek een der heetfle
is, en TEE reeds v r vier maanden verleden was . De
eenige merkwaa~dige verandering befl ndt in bet pkrimpen der fpieragttge deelen, en de
gen ; d ch bet hair en
de nagels bev nden zich in derzelver
rfpr nglyken flaat ,
en waren zeer vast ; de geledingen waren gehcel buirzaam , f z danig als die van eenen die in zwym ligt .
Dit was Mr . ANDERSON'S aanmerking by my , die, p zyn
nderz ek, na de wyze, waar p zy hunne d den bewaarden , berigt kreeg, dat men, terfl nd naa den d d,
de ingewanden van agtercn uithaalde, en de geheele h lte fl pte met d eken, ter zelfde plaatze ingebragt ; dat,
wanneer 'er cenige v gtigheid p de huid kwam, deeze
z rgvuldig werd afgedr gd , en het lichaam v rts geheel
en al beftreeken met veel welriekende Olie van C cusn ten ; dit, verfcheide maalen herhaald zyn e, bewaarde ze
vce13 g
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veele maanden , d ch eindelyk vergingen zy langzaamerhand . Dit was bet berigt , 't geen MMr. ANDERSON ntving ; wat my betreft, ik k n niets meer van hunne wyze van bewerking leeren, dan 't geen mAi my vertelde,
die zeide, dat zy zich bedienden van bet fap eener plant,
welke in het gebergte gr eit, van Olie van C cusn ten,
en dat zy bet lichaam dikmaals met Zeewater waschten .
Men verhaalde my tevens , dat de Lichaamen van alle
hunne Gr ten , die een natuurlyken d d flierven, p
deeze wyze bewaard, en, v r een geruimen tyd, penbaar ten t ls gefteld wierden. In 't eerst d et men bet
alle dagen , als bet niet regent , verv lgens w rden de
tusfchentyden allengskens gr ter, en, p 't laatst, ziet
men ze zeldzaam .
Op den veertienden,kl m Capitein CLFRKE,nevensmy,
t paard, en wy reeden de vlakte van Matavai r nd, t t
gr te verw ndering van eene menigte V lks, t dier gelegenheid vergaderd, en 't welk ns met z veel verbaasdheids aanfch uwde , als f wy Centnurusfen geweest waren . OMAI, 't is waar, hadt een f tweemaalen gep gd
t paard t ryden ; d ch was 'er telkens afgevallen, z
dat wy de eerfte waren, die zy
it t paard gezien hadden . 'tGeen Capitein CLERKS, nevens my, beg n,werd
I1aderhand dagelyks, nu d r den een dan d r den ander, van ns V lk, herhaald . De nieuwsgierigheid des
V lks bleef nverzaad . Zy waren w nder in hun fchik
met deeze Dieren , naa dat zy gezien hadden welk een
gebruik wy van dczelve maakten ; en , z verre ik k n
rdeelen , gaven zy hun een beter denkbeeld van de
gr theid der Eur peaanen, dan alle de andere nieuwigheden zamengen men, welke hunne Eur pifche bez ekers
me-degebragt hadden . En het Paard en de Merrie hielden
zich zeer wel .
V66r den Krygstncht tegen Eime , w nde Capitein
c k den gr ten Wapenfch uw der Vl te by . Zy hadden mtrent zestig Can es met fchansfen, welke zy O rl gs-Can es hceten . 1k gaf myne begeerte t kennen, dat
OTOO eenige deezer bevel z u geeven m de n dige krygsverrigtingen t d en . Twee werden 'er daar p in de Baai
gez nden : p de eene bev nden zich OTOO, Mr. KING ell
ilk ; NIAI ging aan b rd van de anderen . T en wy p
gen egzaam diep water gek men waren, r eiden wy, herl)aalde keeren, z ras de r eijers r eijen k nden, na elkan .
der t e, en van elkander af. Ge duurende al then tyd,
praal.
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praalden de Krygslieden in hunne wapenen p de fchansfen, en fpeelden h nderd aartige parten , die, myns
rdeels, t t geen ander einde k nden flrekken, dan ni hunne driften p t ft ken , en t t vegten v r t bereiden.
ll ndt in nze Can e by de fchans, en gaf de n OT
dige bevelen m aan t r eijen , f t wyken . T t dit
alles fcheen cen geed gezigt en veel
rdeels n dig , at
elk v rdeel, 't geen zich aanb dt, waar t neettun, en
t vermyden dat party geen v rdeel kreeg . Eindelyk ,
naa ten mintlen twaalf keeren aan en afgevaaren te hebben , kwamen de twee Can es met de v rftevens tegen
elkander aan ; en, naa een k rt gevegt, werden de Krygslieden aan ns b rd ver nderfleld alien ged d t weezen ;
waar p nzei met de zynen verkwam . Op dit
genblik
fpr ngen T , en alle nze r eijers, ver b rd, als f zy
in de n dzaaklykheid gebragt waren m hun leeven met
zwemmen t redden .
Indies ik p ObtAI'S berigt f mag gaan, w rden hunne
Scheepilryden niet alt s p deeze wyze geh uden . Fly
verhaalde my , dat zy z mtyds een aanvang maaken met
de twee Schepen fteven tegen Eleven t brengen, en dan
vegten t t dat rile de- Krygslieden, aan de eene f de andere zyde , gefneuveld zyn . Maar dit halftarrig vegten
heeft, z men my verteld heeft, geen plaats, dan wanneer
zy befl ten hebben t winnen f t fterven. In de daad,
bet eeu f ander m et gebeuren : want , v lgens alle befcheiden, geeven zy n it kwartier, f bet m et zyn tn
hunne gevangenen t t een geweldiger d d p den v lgenden dag t fpaaren .
De magt en fterkte deezer Eilanden is geheel in hunne
Vl ten gelegen . Ik h rde nimmer van een algemeen gevegt t land, alle hunne beflisfende flagen gefchieden ter
zee . Wanneer de tyd en de plants des gevegts d r beide
de partyen bepaald is, w rdt de v rgaande dag en nagt
in feesth uding en vermaaken d rgebragt . Met bet aanbreeken van den dageraad brengen zy de Can es in zee,
en alles in rde ; met den dag begint de flag ; die d rgaans
bet gefchil beflist. De verw unenen redden zich d r
eene verhaaste vlugt ; en de z danigen die bet ftrand bereiken, vlieden met hunne vrienden na bet gebergte : want
de verwinnaars fpaaren, in hunne w ede, grysaarts, vr uwen n ch kinderen . Den v lgenden dag, vergaderen zy by
de M ral, m den EATOOA dank t zeggen van wegen de
everwinning, en deezen de verflaagenen als fferanden t e
B 4
t
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t brengen ; hebben zy ecnige gevangenen bek men, zy
warden desgelyks
pge lferd .
V urts w rdt bet
Verdrag geregeld, en de Overwinuaars ichryven bet ttieest
alt s v r ; by 't zelve veranderen byz ndere Landftreef:en , z mtyds gehecle Eilanden, van l:igenaars . OMAI
verhaalde ns , dat by cens gevangen gen inen geweest
was , d r de Mannen van B lab ln, en na dat Eiland
lleeugev erd ; waar by, nevens eenige anderen, den v lgenden dag het l t der p fteringe z u hebben m eten
nwergaan , indien zy geen middel gev nden hadden m
bet 's nagts t untk men .
Z ras bet Spicgelgevegt gedaan was , deedt OMAI zyne wipenrusting aan, kl m p een der fchanslen in eer
O rl gs Can e , en werd langs bet strand ger eid ; z dat
een ieder hem ten v '.len k n zien . Zyn gemalieden k lder
tr k de aan lagt zyner Landsgen ten z fterk niet als wy
verwagt hadden . Eeuigen hadden v rheen een gedeelte
zyner wapenrusting gezien , en andereu zulk eeri afkeer
van M ,I pgevat , van wegen zyn nv rzigtig ge ~ra gg
t deezer plaatze , dat zy nauwlyks cenige agt fl egen
p 't geen by verrigtte, h e vreemd het
k ware .
By het fluicen van h t Vredesverdrag met die van Eime ,
werd Capitein e cc verz gt de plegtigheid van dankzegging aan de U den by t w nen . Dan di,t verz ek met
p eene beh relyke wyze gedaan zynde, m est ik het weigeren . N gthans bcgeerig m t weeten, welke plegtighe,
den men nderhicldt by zulk eene gedenkwaardigc gelegenheid, z nd ik Mr . KING en OMAI derwaards, en ging na
b rd , vergezeld van Omai, OTO 's M eder, zyne drie Zusters , en n g acht Vr uwen . In 't eerst dagt ik dat die gr te lleep Vr uwen in myn h t kwatn , met geen ander gnrerk dan m na Mahavai vergezet t w rden . D ch,
t en wy nan 't Schip Iwamen , verklaarden zy my hear
v rneemen m den nagt aan b ed d r t brengen, met
c gmerk m my t geneezen van eerie ngefteldheid,, wear
ver ik geklaagd had : het was eene rheumatike pyn van
de heup t t den v et. Ik aanvaard,Ie de vriendlyke ganhieding, en liet een bed v r cut vr uwlyk gezelfchap p den
vl er van de kajuit fpreiden , en gaf my geheel aan haare
helluaringe ver Zy verz gten my dat ik by haar z u
pan liggen . Hier p verv egden zich , z veelen als met
rn ;;elylcheid k nden, r nds m my, en beg nden met beide
de harden my van 't h ld t t de v eten t drukken ; d ch
inza__derheid ter plaatze, waar ik de pyu meest gev elde,
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t t dat zy myne beenderen deeden kraaken, en myn vlcesch
als een dt kvisch gebeukt was . Met etn w rd, naa wtrent een vierde van een nut deeze bewerking nderraan t
hebben, was ik blyde van rder haar handeu van aan t
vveczen . Ik gev elde n gthans eene aanmerkclyke vk ;rligting,
't geen my aanzette, m n gmaals , cer ik is betide ping, my
p die gev elige wyze t Iaaten ilry kcn ; (lit dceat z veel
uit dat ik den geheelen v lgenden nagt my vry getnaklylc
bey nd . Myne Genecs(iers herhaalden haar gencestv ,,ze den
v lgenden m rgen eer zy na land gingen, en 's av nds anti
b rd k men lie n g e ns ; bier p v nd ik de pyn gcheel
geweeken, en de gencezing v lk tnen ; zy gingen 's auderen daags 's m rgens van my af. Zy n emen deeze t cwerking k mee, en dezelvc vertreft', myns bedunkens , afle
wryvingen by ns uitwendig in gebruik . Deeze Eilanders
bedienen 'er zich veeltyds van ; z mtyds w rdt bet d r
Mannen, maar meest d r Vr uwen verrigt . lndien 'er iemand kwynend en nlustig uitziet , ilaan zy ter{t nd de
R me v r, en ik heb alt s bev nden, dat dezelve van
een allerheilzaamst gev lg is .
Ik m et cene byz nderheid vermelden , flrekkende , m aan
t t nen h e vecl gelleepenheids dit y lk bezit m huune
gmerken t bereiken . Under verlcheide andere dingen ,
p verfchiliende tyden , d r my aan OT
gegeeven , was
een K kglas . Naa't zelve twee f drie dagen bezeten tchebben , was 'er bet uieuws af . en waarfcbynlyk bemcrkende
dat bet hem van geen dienst z u weezen , bragt by bet by
Capitein cLERKE , en vermeldee hem, dat by vn r hem zyti
byz nder g eden Vriend een gelchenk hadt , 't geen by wilt
dat hem zeer aangenaam z u weezen . , Maar", v cgde CT
'er nevens, „ gy m et z rg draagen dat TOOTS bet met
• weet : by heeft bet n dig en ilk wilde bet hem niet gee• yen ." Hier p reikte by Capitein CEERKE bet Gins ver,
hem teffens verzekerende, dat by ' r ecrlyk was aangek men . Capitein CLERKE weigerde in 't eerst bet aan t
neemen ; • d ch TOO dr ng'er p aan, en liet bet , by hem .
Eenige dagen naderhand herinnerde by den Capitein dit
Glas, die,fch n by 't niet n dig hadt,OTOO wilde verpligten ; en, aetende dat cenige hylen van nicer dienst
z( , uden - zyn p dit Eiland, belastte dat 'er hem vier zcuden gegeeven w rden . n'rc zag dit Diet, f by zeide,
• TOOTE heeft 'er my vvf v
r geb den ." -- „ We],
fprak Cap . CLERKS, „lndien dit bet geval is, zult gy d r
t , uwe vricndfchap, my bet und, niet verliezen, gy zult
13 5
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„ zes bylen hebben ." Deeze Dam by aan , n gmaals verz ekende dat bet v r my verb rgen m gt blyven .
Onzc Vriend aItu kreeg p dit Eiland eene g ede ver.
eering v r de veelvuldige gefchenken d r hem gedaan .
Eene zeer fch ne dubbele Zeil-Can e, geheel t egerust
in p zee gebruikt t kunnen w rden . Eenigen tyd geleden, had ik hem een v lk men ftel Engelfche vlaggen gerdeelde deeze t dierbaar, m ze, t
geeven ; d ch by
deezer gelegenheid, t gebruiken : by behing zyne Can e
met tien f twaalf vlaggen ; elk kwam flit m deeze zeld.
zaame vert ning t zien . Deeze vlaggen waren een mengzel van Engelfche, Franfche, Spae niche en H llanclfclae
vlaggen , die OMAI in Engeland gezien hadt . De laatfte keer
bier p dit Eiland zynde, gaf ik aan OTOO een Engelsch
Wimpeltjc, en aan TOWHA een vlag, welke ik bey nd,
dat zy met gr te z rgvuldigheid bewaard hadderl .
r zichzelven een g eden v rraad van
OMAI hadt v
ft ffen en ly van C cus-n ten pgedaan, welke p
Otaheite Diet alleen veelvuldiger, maar
k veel beter, zyn,
dan p eenige der S cieteit Eilandlen ; in z verre zelfs
dat zy v rwerpen van K phandel uitleveren . OAIAI
nheftaanbaar met en z
ngelyk aan zichzelven
z u z
Diet gehandeld hebben, in veele gevallen ; maar zyne Zuster en Sch nbr eder, met eenige hunner kennisfen, z gten heal geheel t plukken . Zy z uden bier in geflaagd
weezen , had ik 'cr by tyds geen z rg v r gedraagen,
d r d meeste ftukken van waarde nder myne bewaaring
t neemen . D ch dit zelfs z u mAM Diet v r uitplundering beh ed hebben, indien ik t egelaaten had, dat deeze Bl edverwanten ns gev lgd waren na de bef'emde
plaats , waar by zich z u nederzetten, bet Eiland Huaheigmerke ; d ch ik flelde hunne
ne. Zy hadden dit ten
verdere plunderzucht t leur, met bun t verbieden zich
p dat Eiland t vert nen, terwyl ik in die ftreeken
was ; en zy kenden my t wel m Diet t geh rzaamen .
Op den achtentwintiglten kwam OTOO aan b rd, en berigtte my een Can e in gereedheid t hebben, welke by
verz gt dat it, m de wilde neemen en na myn Land v eren,
t t een aefchenk aan den Eraee rahie n Prciane, zynde
dit h t eenige, 't geen by, waardig v r zyne Majefteit m
ntvangen, li n geeven . Ik was Diet weinig in myn fchik
t
ver OTOO wegens dit t ken zyner dankerkentenisfe . De
vinding van 't gefchenk was geheel zyn eigen, niemand
uzer hadt 'er hem h t minfte van gezegd, en het t nde
dat
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dat by ten v llen wist, aan wien by de v rnaamfte gefclienkeu hadt dank t weeten . In 't eerst dagt ilt, dat
deeze Can e een m del was van een hunner O rl gs-can es ; d ch ik bey nd wel haast, (tat het een , kleine Ivahula was van mtrent zestien v eten lang .
Dezelve was
dubbeld en fcheen t t dit einde geb uwd, en vercierd met
211e de flukken van gefneeden werk , 't welke zy aan hunne
Can es h bben . l)ewyl de Can e t lang was m d r
my aan b rd gen men t w rden, k n ik heal alleen begmerk ; d ch bet z u hem n g
danken v r zyn g ed
beter behaagd hebben, indien dit gefchenk hadt kunnea
aanvaard w rden .
De veelvuldige bez eken , d r ns p dit Eiland afgelegd,
fchynen eene v lk mene vertuiging t wege gebragt t
hebben, dat de gemeenfchap zal aangeh uden w rden.
OTOO verz gt my, p bet flerkst, in zyn naam, den Erace
rahic n Pretane t verz eken , hem , met de naastv lgende fchepen R de Ve1eren t zenden , als mede de
V gels, van welke zy kwamen ; bylen ; een half d uzyn
Musketten, met kruid en l d,en v r al geen Paarden t
vcrgecten .
1k heb reeds gemeld van bet bez ek 't geen ik gehad heb
van ce der twee Inb relingen deezes Eilands, die met de
Spa .'ijaarden na Lima geweest waren . lk zag hem verv lgens Diet weder, waar ver ilc my t meer verw nderde,
dewyl ik hem zeer beleefd ntvangen had . Ik gel f, egter, dat OMAI hem p een affland van my geh uden hadt
d r eenige ruwe behandeling ; jal urs zynde, dat 'er eenig
ander Reiziger p bet Eiland m gt weezen, die hem ten
medeainger z u itrekken . Ons aand en van Tenerife was
t ne gelukkige mftandigheid v r DIAM, daar by zich
ber emde, z wel als deeze Man, eene plaats den Spanjaarden t ek mende bez gt t hebben . De ander, die
mede p Lima geweest was, zag ik Diet ; d ch Capitein
CLERKE, die hem gezien bait, fprak van hem als een gemeene , knaap , die nauwlyks v r iemand van gez nd
verftand z u gaan . Zyne eigene Landgen ten gaven van
hem f rtgelyk getuigenis. In 't k rt, deeze twee Reizigers fcheenen in geene h ge agting t ftaan . Zy waren,
in de daad, z gelukkig Diet geweest, dat z y t'hnis kwamen met zulke dierbaare bezittingen als wy aan OMAI gefch nken hidden ; en met de v rdeelen, welke by p
zyne reize na Engeland pgedaan hadt, zal bet zyne eige-
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gene fchuld weezen, indien by in denzelfden flaat van
nietsbeduidenheid nederzinkt .
\Vy (tellen bet berigt, h e 0MAI had zich p iluahelne
nederzette nit t t eene v lgende gelegenheid.

VERGELYKING DER OUDEN EN HEDENDAAGSCHEN, MET
BETREKKING TOT DE KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN .

aan de Grieken en R meinen, gemeenlyk beD atkendwy nder
den algemeenen naam van de Oudeu, veel

t danken hebben, met betrekking t t de K nften, Weetenfchappen, en Befchaaving nzer zeden, zal een iegelvk
t eftemmen, die eenige kennis heeft van de gefchiedentsfen . Wanneer men . c)ESAR en TACITUS leest , vindt men ,
dat nze al ude Stavaderen halve Wilden waren, en dat
de belchaafdtlen nit de Germanifche V lken mtrent even
hetzelfde waren met de hedendaagfche Kalmukken en de
alw estflen der Tartaaren . S mmigen hebben de Britten.
van CiESAR'S tyden gelyk gelleld met de Witden van Kanada, fch n m glyk de eerllen in dat geval cen weinig
t laag w rden gefleld . De R meinfche heiren, hunne
verwinnende adelaars p de b rden van den Rhyn plantende, en daar Steden iligtende, lagen'den gr ndflag van
Allengskens wierd Gallic, daarna Belnze befchaaving.
gie, meer en sneer befchaafd . Van daar breidde zig de
befchaafdheid langzaamerhand d r Germanle uit, naar
maate de Overrhynfche V lken met hunne Gallifche nabuuren emeenfchap hielden . De R meinfche legers, in Brittannic gevestigd, b ezemden den V lken van dat Eiland
zagtere zeden in, en maakten van eencn h p Wilden
een befchaafd V lk . ' 't Is waar, naderhand verviel alles
weder m in eenen baijerd van w estheid . Ontelbaare
dr mmen van halve Wilden kwamen uit bet N rden c;l
O sten p, en vertlr mden bet Westen . Alles t vuur
en t zwaard verw estende, verdreeven zy tie pas ingev erde befchaafdheid, en niets ademende clan Wapenen,
m rd en r f, fin rden zy de K nften en Weetenfcbappen in bet bl ed der rampzalige landzaaten . Evenwel,
een klein zaadje bleef ver. De Kl sters, anders uit
hunnen cart gefchikt ten verderve van 't menschd m,
verftrekten t en t t een t evlugt v r de Weetenfchappen,
De M nniken, fch n hunne geleerdheid in dezen tyd
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een v rwerp van befp tting en erbarming is, en verdient
t zyn , bleeven meer f min de Weetenfchappen be effenen . Ten minllen, men v nd in de Kl sters eenige
gr te Verttanden die k nden leezen en fchryven ; een trap
van geleerdheid, waar t e in then tyd weinige K ningen
kwamen . O k bleef, in veele plaatzen, butten de Kl s•ters, hier en daar n - bet een en ander ver van de
v rige befchaafilheid, bet well: de' verwinnaars zelven,
na dat zy, zat ger fd en gem rd, zig een weinig t t
flute en genieten hadden gezet, allengskens bek rde .
Italic, h ewel bet deelde in de algemeene verw esting,
behield n g het meeste van zyne ude belchaafdhetd,
mdat dat gewest d r en d r
waarfchynlyk daar m,
befchaafd was ; hebbende daar de K nften en Weetenfchappen z veele eeuwen agtereen , z nder fl rnis , gebl eid . De G then en L mbarden, fch n
r1jir nglyk
even z w est als de Sueven en Franken, befchaafden zig
v lk menlyk in Italie, niettegenilaande dat evenwel een ze1 er verblyfzel van hunne al ude ruuwheid zig in hunne
'zeden mengde, den al uden g eden fmaak bed rf, en eeii
tnengzel v rtbragt, dat federt de G thilche fmaak gea
,n emd werd . In Griekenland, dat bet langst n verw nL
nets bleef, hield de befchaafdbeid bet langst lland, en met
dezelve de g ede fmaak . In de vyftiende eeuw, t ett
K nilantin p le eerst bukte v r de verwinnende Wapenen van Mah meth, verfpreidde zig uit dat gewest eene meniEte van vlugtelingen ver Italie, werwaards zy de W ee _
tenfchappen en K nften van hun Vaderland medev erden,
en niet weinig t t ber(lel van den reeds half vcrvallenen
finaak in Italic t ebragten . Van daar hebben alle de verige
V lken van l;ur pa hunne K nften en Weetenfchappen
-bek men, ten tyde, dat derzelver licht zig OP nieuw ver
dat gedeelte des Aardb dems beg n t verfpreiden .
Maar, fch n niemant twyffelt, f wy hebben in dit p.
zigt de gr tfle verpligting aan de Ouden , is bet by veelen een verfchilpunt, f men hun, in pzigte der K nften
en Weetenfchappen, b ven de hedendaagfchen, din den
hedendaagfchen b ven hun, den rang t ekennen m ete, eti
bet is bekend, h e h g de twist ver dit nderwcrp gel pen hebbe, byz nderlyk in Frankryk, nder de regeering
van L dewyk den Veertienden . De ceuw van Au~yusttts
en de eeuw van L dewyk wierden tegen clkander n 17efield , en deze fchreef v r de Ouden, geenc v r de He.
dendaagfchen . N g vindt men menfchen z ingell men
Met
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met de Grieken en R meinen, dat al teat van laateren tyd
is by hun in geene aanmerking k mt, en bet heden~,aagfche
by hun niet beter is dan kinderfpcl . Anderen, integendeel,
verheffen bet Hedendaagfche verre b ven het Oude . By de
eertten heeft nzes rdeels eene gr te v ringen menheid,
by de laat(ten eene gr ve nkunde, plaats . Diet lust ns
eens k rtlyk, in de v rnaamtte takken , de Ouden en de Iledendaagfchen in vergelyking t brengen ; en, na eene
naauwkeurige tegenttelling van de eenen met de anderen
zal bet m glyk niet z m eilyk vallen, een juist rdeel t
vellen .
Om deze vergelyking met eenige naauwkeurigheid t
maaken, zullen wy de Weetenfchappen en K nften der
Ouden, ten tyde dat zy den h gtten t p van v lk menheid bekl mmen hadden, in eenigeu van derzelver v rnaamfte takken, tegen ver de nzen ftellen, en dan ns
rdeel pmaaken.
Wy beginnen met die Weetenfchap, welke, v lgens bet
zeggen van eenen der gr ttte hedendaagfche Dichteren , de
waare Weetenfchap van den mensch is, ik meen die van
den Mensch zelven . In dit pzigt is, naar ns inzien, hat
v rdeel aan nzen leant . De Ouden kenden, 't is waar,
bet menschlyke hart gr ndig. En geen w nder, m bet t
kennen, beh eft men maar met een aandagtig
g zigzelven
gade t flaan, in zynen eigenen b ezem in t treeden,
en p de daaden van anderen, met de beginfelen waaruit
die fpruiten , t letten : men beh eft maar p t merken
en t
rdeelen . En de Ouden k nden, even z wel als
wy, pmerken en
rdeelen . CICERO, SENECA, ntleeden, m dus t fpreeken, alle nze driften k nftiglyk.
De Dichters fchilderen nze aand eningen z v rtreflyk,
dat bet niet m glyk is, hen t verbeteren ; ja zelfs m ei
lyk, hen t evenaaren . De lesfen hunner Zedenkundigen
zyn v l van kragt en waarheid . D ch zy misten then
leerftelligen trant van
nderwyzing, welken de Hedendaagfchen bezitten, en die hunne redeneeringen t t den
trap van bet gingen
pheflen . De Zedenkunde vale
WOLFF is een v lk men bet g van alle
nze pligten .
Daarby, de Ouden misten dien gr ten beweeggr nd,
welken ns het Christend m heeft pgeleverd . de nfterflykheid der Ziele ; een f uk, dat d r de Ouden nder de
twyffelagrige vraagf'ukken gefteld wierd, en dat nu ten
v llen is aan den dag gebragt d r dien gr ten Leeraar,
die meer wist dart SOCRATES en alle de Wyzen t'zamen,
en den mensch beter kende dan
it eenig Starveling .
Ii e
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k de Ouden ver de pligten fchreeven, waar
H e fraai
vindt men eenen eenigen uit hun, die in dit pzigt met
nzen GELLERT k nne vergeleken w rden?
Wat was de G dgeleerdheid der Ouden in vergelyking
met de Hedendaagfchen? Even dat, wat twyffeling is in
vergelyking met zekerheid, een fchemerlicht in vergelyking met den v llen dag . Naauwlyks kenden zy bet Opperwezen . H nderden van harsfenfchimmige G den vervulden bet gem ed der bygel vige menigte met vrees en
duizenderlei ydele bek mmernisfen, en firekten den verflandigen t t fp t, den Dichteren t t tydverdryf. Nu de
Openbaaring de G dheid heeft d en kennen, zyn alle die
G den verdweenen, en bet eenige Opperwezeii, h e zeer
mt gen met eene heilige en n it d rdringbaare fchaduwe, verfehaft den Wysgeer de verhevenfte il f t t de leevendigfte bew ndering en aanbidding, wanneer by G ds
Gr theid , Wysheid en G edheid in de Schepfelen ntdekt ; en den eenv udigen Christen de ftreelendfte h p,
den vleijendften tr st, wanneer by, z in de natuur,
als in de Heilige liladeren, bet .Opperwezen ziet afgefchetst
.als de pperfte G edheid, de neindige Wysheid, en de
-aanbidlykile Gr theid .
Wat was de Geneeskunde der Ouden in vergelyking met
de He dendaagfche ? HIPPOCRATES en GALENt1S waren gr cite mannen ; en n g heden putten wy in hunue werken,
als v rtreflyke br nnen . Maar bier zyn de leerlingen den
leermeesteren neiudig v rby. En geen w nder . De
Geneesk ust is eene Weetenfchap, die gr tlyks p ndervindiiig en waarneemingen fteunt .
Nu v egen de Hedendaagichen de ndervindingen en waarneemingen der Ouden
by de hunnen . Wat HIPPOCRATES, GALENUS, CELSUS,
hebben nderv nden en aangetekend, zyn z veele flukken,
welken zig de Hedendaagfchen hebben ten nutte gemaakt,
en die zy v egen by bet geen zedert de tyden dier gr te
mannen is pgemerkt en aangetekend . War by, eerie veel
uitgebreidere Zeevaart en een veel wyder uitgeftrekte K phandel verfchaffen eenen ryken'v rraad van veelerlei v rtbrengzelen uit z veele Landen , die,den Ouden nbekend
waren , en verryken de Geneeskunde (*).
In alle de takken der Wysgeerte zyn wy den Ouden n .
cin(*) Over dit nderwerp verdient geleezen t w rden G . VAN
DOEVEREN, Serm Academicus de recenti rurn inventis medicinal liediernam veteri prreflanti rum reddentiLus . 1771 .
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cindig verre v rby . De z genaamde Wezenskunde (*),
van dewelke z mmigen z gr uten pllef maaken ; en
te-en dewelke auderen den neus met de gr tile veragung p.
trekken, d ch die, nzes undeels, z duidlyk leert nderfcheiden en hepaalen, eii dus als de gr ndflag is van wet
t der.ken en juist t redeneeren , was by de Ouden eerst
in de geb rte . De B venuatuurkunde (i), welke haare
Zuster, f,z men wil, haare D gter is, wierd d r veelen uit de Ouden vlytiglyk be efeald . PLATO, de n{l:erflyke PLATO, dagt veel ver de Wezens der dingen, ver
de Ziel, ver de G dheid, ver de Wereld . 1 .EIBNITZ,
de gr tf e man in dezen talc die immer leefde, rekende
bet zig t t eenen r m, t erkenuen,dat by veel aan PLATO
fchuldig was : maar met dat alles, wat was de Leermeester
bier in vergelyking met den leerling. O k bier, h t geen
verwarring is in tegen{telling van de rder , fchaduwen in tegenUelli g van bet helder{lc licht : men beh eft h t fch ne
werk van den d r en d r gelcerden BRUCKE,R (§), maar
raad t plecgen , m klaarlyk t befpeuren , h e duister de
wysgev rte van PLATO was : en, bet zy men dit t efchryve
gmerk in d zen gr ten Wysgeer,
nan een Sta ;atkuudig
die , naamlyk, nit vrces v r vcrv lgiug in zyne bygel vige tyden, zync gev clens niet regt uit durst penbaaren,
maar ze mklec .fen wilde met duisterhedeu, welken hem
altyd C ne uitvlngt pen lieten , het zy dit waarlyk uit de
verwarring zyiler denlcbeel'en zy v rtgevl eid ; dit is ten
minften zekc.r, dat zyn flclzel allerduisterst was . Fn even
dit zcif de ml men bevinden , waar t zyn met beirekking
t t alle de Griekfche Sch lcn, watmeer men het aangehaalde v rtreflyke w rk met aandagt leest . War twyffelagtigr
beden , wat raa~lzelagrige v rRellen , wat gewaagde gis{ingen , mtrent de Natuur der G den, d v rthrenging der
Wereld, en dieelyke
m
ffukken! En geen w nder, die
gr r te Lecraar, w elke het leeven en de nfterflykheid heeft
aan d n dag gebrngt , welke de G dheid heeft d en kenren, was n g niet verfcheci,en . Zyne leerlingen m esten
eerst uit eeneu kleinen h ek des Aardb dems uitgaan, en
alle 'lie G den, wile die uitvl eizelen, alle die harsfeiifchimmen der naar waarheid en liclit in de dwaalinir en
duistcrnis her mtastende Wyzen, d en verdwynen . D r
(* ;

ant l ,' ia .
(}) Mctaph^yfica.
(§) Hist . crit . Phii f p1th .
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bun p een zeker beiluit bepaald, Happen nze Wysgeeren met eenen gerusten tred t t bet zelfde einde v rt.
Zy heh even niet t z eken, bet is v r hun gev nden ;
zy hebben maar t bet gen, bet geen de Ouden In esten
tlitv rfchen . Eene vermetele Wysgeerte mag uit de h gte tnet veragting p de Openbaaring nederzien ; z nder die
Openbaaring z ude zy niet zyn wat zy is . Wy m gen
eenen DESCARTES, eenen LEIBNITS, eenen WOLFF bew nderen , zy verdienen bet : maar wat m eten wy niet gev elen v r die Visichers, die geringe Menfchen, welken
hunne Leermeesters zyn geweest ; en die, z ndereenig Wiskundig f Geleerd t eflel, hunne denkheelden v rftelden,
en p gthaps teril nd de g edkeuring wegdr egen? Het
was, dat de eeuwige \Vysheid nit hunnen m nd fprak, en
bet innig gev el van 't algemeene Menfchen ver(land, maar
eens p den weg geleid, v r hun pleitte .
In de Wiskunde, die Weetenfchap welke alleen in v rwerp van de Wezenskunde verfchilt , f liever dat gedeelte van de Wezenskunde is, bet welk zig t t de gr theden bepaalt, hadden de Ouden gr te v rderingen gewaakt .
EUCLIDES is u g de eerile Lecrmeester der Jeugd, wiens
geleide in de be effening der Meetkunde algerneen gev lgd
w rdt : maar zyn werk is flegts eene inleiding t t die
Wectenfchap ; en wat is by in vergelyking van NEWTON,
DESCARTES, LEIUNITZ, de BERNONILLIES, EULER! De
Ouden wisten niets van de Stelkunde, die fleutel t t de
verb rgenfte Weetenfchappen , en de verhevenfte rekeningen . Dat deel, 't welk men de verheve Wiskunde n emt,
was hun geheel nbekend . ARCHIMEDES was een gr t
Werktulgkundige, 't is waar ; maar misfchien minder dan
men denkt, dewyl men de inrigting zyner \Verktuigenniet
kent. Wy bekennen
k, dat bet fchynt, dat de Ouden
in die Weetenfchap zeer verre m eten geweest zyn, als
men . in aanmerking neemt, wat verfchriklyke gevaarten
hunne B uwk nftenaars hebben weeten in de h gte t
verheffen ; en eene verre gev rderde Werktuigkunde fchynt
eene zeer v lmaakte Wiskunde t
nder(lellen . D ch dit
befluit gaat niet ten v llen d r . De Werktuigkunde,
fch n , zal zy v lgens haare gr nden geleerd w rden, p
de Wiskunde gegr nd, hangt evenwel zeer veel f van
eenige bl te pmerkingen , geh lpen d r eenen d rdrin.
genden geest ; getuigen dien gr ten Italiaanfchen Werktuigkundigen, die geene Wiskunde in 't geheel bezat, en
zyne geheele Weetenfchap alleen aan zyne natuurlyke OpVII . DEEL, bMENGELW . N O. I .
C
merk•
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merkzaamheid , en bl t Vernult, fchuldig v, as ? Ik m yen
den ber _mden zM; ;U,LLA (* .
1-1 t is gantsch niet nin giyk, dat de Ouden by een
gelukl;ig t eval aan de uitvi :uiing gek men zyn van Werktuigen, waarmede zy ntzaglyke gevaarten k nden phef.
fen, en die nu verl uren zyn, en trdsfchien in hunzelven
zeer eenv udig waxen, z dat, indien cen dergelyk geluk .
kip, t eval us dezelven weder m deed kenuen, wy meer
verw nderd z uden t1aan ver nze d mheid, vats ze Diet
uitgev nden t hebben, dan ver de Werktuigen zelven,
Net eenv udigtle w rdt dikwyls v rby gezien . Behal.
ven dat, het Been de Werktuigkunde thans d r weinige
harden verrigt, kunnen in de Oudheid duizenden hebben
uirgev zrd,welken, f d r het algemeene bygel f, f h t
v itlrekte Oppergezag der V rllen, in 't werk gefteld wierden . En dit fchynt wel het geval geweest t iyn in die Landen , waar men n g,, gelyk als p zekere plaatfen van En.
geland, fteenen van gene zwaarte, welke byna niet t bewerken fchynen, peen geh pt vindt ; en, in een ud.
ty is zO n'befchaafd ge.west, geen gewr gt der k nst
fchvnen knunen geweest t zyn . En eindelyk h e veele
lVerkTuigen daar de Oudcn niets van wisten? Al hadden
wy nip rs anders dan de Uurwerken h ven hun, wat een
vuwrde.el z uden wy Diet b ven bun hebben!
Na de Wiskunde , k mt de Natuurkunde in nanmerking ;
en eer1 icier die eenige beleezenheid in de fchriften der
Onden heeft,weet, h e weini t v rderingen zy in die Weeteufchap gcmaakt ha '('en
. flet fchynt , dat zy weinig begrins hadden van d r middel van pr efneemingen de natu r zclv, : raa t vraagen . O k hadden zy daart e d
rlfwwi, e Werktnigen met, Zy wlsten n ch van Vergr tglaz •_•n , n ch van Verrekvkers , n ch van Lugtp mpen .
Dus hef~ll uvtden zy de Natuur niet dan ppervlakkig, en

dr n :4;n ni :nmer d 'ir in haar hinnenlle . Zy wisten dan
weinig van de ei .nlchappen des Lichts , f der Lugt . Een
jtEW't ,I nt est bet Prisma in de hand heteer{le ntleeden,
en een GUERtc;KF, de Lint verdikken, verdunnen, weg .
neem,n, wedergeeven . De ZeitflPen was bun, ten min.
lien in zyne nuv nverklaarba .lre eigenfchappen , nbekend,
Van de Elcktricireit hadden zy geen denkheeld : en de eip
genfehappen der vaste Lugt, daar zelfs
ze Vaderen niet
ut
*) Z;Q viii ux's Reisb. IV. Feel, bl, 307,
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il, dagten, en waar mtrent wy n g eerst Leerlingen zyn,
waren"hun geheel verb rgen .
In de Natuurlyke Hist ric, dat v rtreflyke gedeelte der
Natuurlumde, zyn wy
k neindig vender dan de Ouden .
ARISTOTELES, 't is waar, en PLINIUS, hebben veel fraais
ver de Dieren gefchreven : maar h e veele dwaalingen llcbben de Hedendaagichen Diet in hunne Werken
ntdekt .
Daar by, h e veele f rten van Dieren kenncu wy Diet,
getr kken uit aan de Ouden nbekende gewesten, die bet
hun
nm glyk was t kennen . ARISTOTELES en PLINIUS
zyn nets by LINN&US en BUFFON.
Even z als met deNatuurkunde, was bet by hun met de
Starrenkunde gefteld . By gebrek aan Verrekykers en Uurwerken, was bet hun nm glyk de beweegingen en gedaanten der Hemelb llen z juist t kennen als wy d en, en,
by gebrek van nze verhevene Wiskunde, die de kr mme
Lynen z ftiptlyk weet t berekenen, waren zy Diet in that,
de afftanden en ml psperken der Hemeliche Lichaamen
t
ntdekken en t bepaalen .
Hunne Scheepvaart was niets in vergelyking der nze,
by eene gebrekki,e Starrenkunde en bet gemis van den Zeilfl:een , was bet hun nm glyk nbekende zeeen t bevaaren ;
en de hasten nit bet
g t verliczen, was v r hun al t
gevaarlyk . Z nder den Zeilfteen had COLUMBUS Dimmer de
nicaiwe Wereld durven z eken, en dat merkwaardige \Verelddeel was ns eeuwig nbekeud gebleven .
Het Been ik hier van de Zeevaart zegge , is gen eg m
van de Aardrykskunde der Ouden t
rdeclen . Van Spanje t t de Ganges, van de Elbe t t den Atlas, zie daar de
paalen van de Aardrykskunde der Ouden . Meer Zuidwaards
rdeel bet aarddan het even gen emde gebergte, was in hun
ryk d r de hette verfchr eid ; en de Rixeifche bergen, die
men in Ruslaud z eken meet, waren N rdwaards de paalen der bew nbaare Wereld, vender dan de welkerT nets
was dan eene nict bew nbaare k ude (*) .
Zie daar eetl tafercel, dat nze eigenliefde ten h glen
vleijen m et. Gev elig v r bet verhevene der Weetenfchappen, m eten wy de V rzienigheid vuuriglyk danken,
dat zy ns beftaan p deze Wereld t t deze verlichte tyden
heeft verfch ven . Maar wy m eten danr m Diet met veragting p de Ouden nederzien . Zyn wy hun in f mmige
fiukken v rby, daar zyn anderen , in de welken wy hen
(~) Ulterius nikil ml n

f n n habitabile frigus.
Ca

diet
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avertreffen, z wy hen al evenaaren . D eh bet befch uwen daarvan ftellen wy nit t t eene nadere gelegenheid .
Alleen merken wy hier aan, dat wy nze meerderheid niet
aan ns gr ter Vernuft, maar alleen aan v r ns gelukkig e mftandigheden t danken hebben . Dit meenen wy reeds
by elken Tak t hebben aangewezen . De Openbaaring,
die zy njisten, heeft nze Zedenkunde v lmaakt, nze Wezens- Ziel- en B vennatuurkunde t t haar waare gmerk
geleid . Gelukkige Uitvindingen, die men alleen aan de
fchikking der V rzienigiieid m et danken, hebben nze
Natuurkunde, Starxenkunde, Zeevaart, en Aardrykskunde
v lmaakt . Daarby, wy hebben de uitvindingen der Oudet ;
v ruit in ns v rdeel ; wy vinden den Steen reeds ten
halven b ven p deg berg pger ld ; wy hebben het werk
maar p t vttten daar zy bet gelaaten hebben . Daar wy
p hunne fch uderen klimmen, is het ns ligt verder t
zien dan zy zagen, fch n zy even z g ede gen hadden
als wy,
Maar eer wy thans eindigen, n g eene vraag . Indien wy
in z veele fl:ukkeu b ven de Ouden zyn, van waar dan dat
algemeene v r rdeel v r de Ouden? 't Is t g bekend,
dat by veelen niets agting verdient, wat niet van d Onden k tnt, f in nav lging der Ouden gefchiedt . Het is
met m gelyk , deze vraag p t l sfen . Daar is een tyd geweest, en die tyd is n g geene drie Eeuwen van ns af,
t en de Ouden verre b ven de t enmaaligen waren , ik meen
den tyd van bet herflel der Letteren . Ten v nd men naauwlyks lets dat waarlyk fraai was, dan by de Ouden . Wat
waren de Gefchriften der M nniken, de cenigfte Geleerden
van dien tyd, in vergelykiug met die der Ouden . Wat
hunne lamme Vaarzen by die van vIRCILIUS? Wat hunne
laffe Preeken by de redenv cringen van CICERO? Wat hunne
barbaarfche Kr nyken , v l van verdichtfelen en ngerymdhedeu- by LIVIUS, TncITUS, TIUCYDIDES! Dit b ezemde den Geleerden van dien tyd, en dat met her h gfte regt,
eene nbepaalde agting v r de Ouden in . Van de Ouden
n est men alles lecren . Z nder hun was ERASMUS peen
Erasmus, BACON peen Bac n, GROTIUS geen Gr tius geweest . Die agting ging van den eenen Geleerden p den anderen, van den Leermeester p den Leerling, ver, en bleef
stand h uden nag in eenen tyd, t en de liateren z gr te
v rderingen gemaakt hadden, dat zy den Ouden, hunnen
geweezenen Leermeesteren , in veele ftukken p zyd , in
Rnderen vu r by, gek uten wares : en deze agtingh udt neg
ftand .
Piet

betere Leermeesters
hebben
fpreeken
zullen
neemen
w en kan
t niet
fchryven,
dan
b de Oudcn
veelen
vwarden
grals, lee
'er
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A-and . O k kan men n g veel, neindig veel, van de 0uden leeren . In een v lgend Vert g zullen wy aant nen,
in welke fhukkett de Ouden , z
ven de Hedendaagfchen, uitmunten, ten minflen niet nder hun zyn . Wy
zullen zien, dat, wat t t den g eden finaak beh rt, v rtreflyk by de Ouden is ; en dat wie in de Dichtk nst, en
de K nst van wel t
rderen wil,
v ral wien een Gefchiedfchryver wenscht t
gee.
ne
.
OVER HET KWAAD VAN DE MENIGTE DER HOEKEN , EN DER
GR00TE ROEICVERZAMELINGLN .
(Ult bet Engelsch van HORACE WALPOLE, Esq,)
l'an veer B eken inaaken is g n er de, en veel leezens is
vervn eijinge des vleefches.
SALOM0 .
e Liefhebbers der Letteren, wier drift althans z
t als
pryslyk is, beklaagen zich ver bet verlies der Alexandryn_
fche B ekerye , welke gezegd w rdt zeven h nderd duizend
B ekdeelen bevat t
. H e nnadenkelyk gr t deeze
Ichade, dit verlies,
k m gt weezen, hebben tyd en vlyt
sulks ten vervl edc geb et ; en , indien ik niet vreesde v r
een G th geh uden t
rden, z u ik bykans als myn
nederig gev elen durven v r(lellen, dat de vernieling van die
B ekery eer een zegen , dan cen nheil, was v r bet Gemee .
nebest der Letteren .
Wat m gen wy ver nderflellen,dat deeze veele duizenden
van B ekdeelen behelsden? Waren die zeven h nderd duizend
alie leezenswaardig? lndien ja : wie hadt tyd rn ze t
.
zen ; indien neen, dan hebben, ten min(len z
van then fempel zich nder bev nden, gelukkig een welverdiend l t ndergaan . ---- Deeze B cken , m gen wy ver nderllellen , behelsden gr te lchatten van Wysbegeerte, Star,
rekunde, Aardrykskunde, Gefchiedkunde, Dichtkunde, Redeneerkunde, Wiskunde, enz . een v rraad van vermaaklyk nderh udende Nieuwigheden ; en een Ilapel kundigheden,ftrekkende t t bet phelderen , f liever aartig verduisteren,van de
Egyptifche G dgeleerdheid en Beeldenf,raak . Iemand kan Diet
gel ven, dat, fch n dezelve een gr ter n?enigte bevatten
van ude Weetenfchap en Welfpreekenheid , dan die nzen
tyd bereikt heeft , deeze B ekery pgevuld geweest hebbe
met Schryvers van gr ter kundigheid, f die gr ter ntdekC 3
kiD4
T

g8
Lingen gedaan hadden
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dan wy ntvingen van andaren nzer
eerbiedenswaardige V r uderen . Wenfchen wy m meer Fabel-Gefchiedenisfen, m meer harsfenfchimmige Wysbegeerte,
m nicer geheel nv lk mene en gebrekkige Starrekunde , m
ulcer van misflagen krielende Aardrykskunde, dan ivy reeds
bezitten nder ude Naamen ?
ik fpreek nfet t t nadeel der Ouden ; ik z ek hunner verdienflen niets h t minfte
t nttrekken ; d ch, dewyl hunne ntdekkingen vry nv lkamen, en hunne verlever ;ngen zeer nnauwkeurig waren,
kunnen wy met geene v eglykheid alt s wenfchen dezelve
vermenigvuldigd t zien .
Wanneer wy in aanmerking
heemen , dat de helft nzer tegenw rdige kundigheden ntf aan is uit de ntdekking der dwaalingen , die men, in vr eget'en tyde , kundigheden n emde, m gen ivy nszelven geiuk wenfchen en tr sten , dat de nafpeuring der Waarheid
althans z gemaklyk valt , z nder z veele valfche lichten m
ns t ni sleiden, als f wy wisten h e veel nicer flegte en
ngegr nde gisfingen d r nze V rvaders gemaakt waren .
Om niet t melden, p welk eene verbaazende wyze, die
R ckery andere B ekerycn z u hebben v rtgebragt , h e veel
Overzettingen, Verklaaringen , Bylaagen , Verfchillende Leezingen , Uitbreidingen ; }a h e veel Gefchilfchriften z uden zyn
v rtgek men, uit bykans elk B ek in deeze veelbevattende
B ekery ; ARISTOTELES alleen, wiens Werken, f ten minften,
die v r de zynen gaan, n g gelukkig in weezen zyn, fl ndt,
twee eeuwen geleden, in zulk eene blaakende b gagting,
daa nict minder dan twaalf duizend Schryvers gezegd w rden
t t verklaaring zyner Schriften de pen gev erd t hebben,
Ea , fch n nder de Schryvers der Alexanderynfche B ekery
niemand zulk cen talryken Aanhang verw rven m gt hebben ,
zal bet, n gthans, wanneer wy in aanmerking nncemen, welk
een diepen eerbied men bet nt v r alles wat Oud is , f
Cheteerdheid genaamd w rds , geen twyfel lyden, f bet in
Weezen blyven van die verw este ude B ekery, z u de Beeken vermenigvuldigd hebben in znlk eene ma ate , dat de
gr tfle Letterbl kkers dezelve met leedweezen befch ttwden
dewyl Weinigen zulk eene fterkte van gezigt, zulk eene vasthekl van gefleltenisfe , hebben , f zulk en 1 ;~ng leeven ten
deele valt, dat zy in Nat z uden weezen m hunne nieuwsgierigheid t verzad'tg en als zulk een Oceaan van Letterkun_
de zich v egde by de reeds gr te verfir miug van Schrif_
ten . Eenigen, 't is waar, zyn zulke Reuzen in de Lettercefeningen, dat zy Griekenland, R me, Arabic, Pe>fe vertveldigen, en zelfs hunne verwinningen uitflrekken t t de verafgelegene C pthen. Z mmigen flaan bekend , dat zy elken dag
zestien f achttien uuren leezen ; en een gr t Held in de
geleerde Wereld r emde , dat by z danig alles , wat t leeZen was, geleezen hadt, dat by zich gen dzaait v ndt thans
de
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de Leevensg_efchiedenisfen van de H geweg-r veren t lee.
zen . D ch weinigen , helaas r weinigen w rden 'er tegen .
w rdig van die fl:erkte gev nden . Weinigen gelyken naar
den gr ten ACCURSIUS , die fl fte dat by zeven h nderd f uten in CCAUDIANUS verbeterd hadt,als by ter p st d rDuitscle.
land reisde .
Om de waarheid t zeggen , wt' hebben niet alleen gen eg
Oude B eken , maar wt' bevinden ns verlaaden met uyle en
nieuwe, als wy in aanmerking neemen h e weinig 'er gelee,
Zen w rdt , en h e nm gelyk let is alles t leezen wat reeds
gefchreeven is . In bet laatile pzigt s zyn de hedendaag,
fell,- Schryvers veel beter t ver ntfchuldigen dan de hedenJaagg
fche Leezers . Deeze Schryvers fchryven v r h t tegenw rdig uur : dewyl zy niet weeten f hun fehryven na rgen zal
geleezen w rden . D ch , wat de Leezers betreft, die Heeds
na nieuwe B eken h ngeren ; ten hunnen pzigte z u ik, met
alle nederigheid t verllaan geeven, dat alle B eken, h e lair
gen tyd gereeden
k gefchreven, alleszins, en t t rac einden,
nieuwe B eken zyn v r alien die ze nimmer gcleczcn hebben, De M.enfelien in 't algemeen weeten niet welke verzamelplaatzen van Kennis en Vermaak 'er daadlyk be`laan . 'Er
is geen nderwerp ver 't welke niet reeds B eken gen eg
in de Waereld zyn, m alle de ledige uuren van niets d ende
lieden t vullen, die dagelyks lets nieuws verlangen . Misfchieu
is bet Diet, zeer by vergr ting gefpr ken, dat men dag aai;
dag Otrde B eken uitgeeft. De B eklyst der B dlejaanfc1 e B at'
ksry , alleen , beflaat vier deelen in F li ; die van bet Vaticaair
is n - veel gr ter .
De Papieren ver h t Bang riaanfc!ie Gcfcbil, bellaande nit twee Schellings f Halfkr ns ftukjes, kc,sten meer dan dertig P nden Sterling : d ch deeze
van f rtgelyken aart, z ik gel Panpierzymtande f,
reeds vergaderd t t hunne Alexandrynfche V rvaderen . --he Dagverhaalen van den O ri g, tusfehen de h gstd rlug
.
tige Prinfes CANNING, en de Egyptifche Sultana MARIA SQUIRE$„
maaken gees naanzienlyk vert n in de hedendaagfche B ekeryen, en bet gewigtig fluk ver de Herflelling van liet 7' denr
,darn v egde veel t e in de kasfen der
Gefchiedkunde, en
twistende G dgeleerdheid .
Zekere FERRI fchreef elfh nderd Leerredenen ver den Brief
man de Hebreen . Andere werkzaame Schryvers hebben zich
z zeer verm eid m nieuwe Onderwerpen uit t vinden, f
ten minften z vast befl ten nieuwe B cken t fchryven, dat
zy Catal gusfen hebben pgefleld van de nderfcheide Naamen
der Schryveren , f die in byz ndere mftandigheden de pen
v erden . BAILLET beefs niet alleen e n verflag uirgegeeven
van de ~%nti's , dat is van z danige B eken als tegen andercn
-gelchreeven zyn ; maar by ndernam een W rk, waar ;n ty
zich v rftelde eene befebryvini, t geeven van z danige BceC 4
ken
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ken als men v rgen men hadt t fchryven .
1VAO6S
flelde een lyst p van Schryvers die hunne naamen verm md
hadden, en C ne andere van gr te Mannen, die van T very befchuldied geweest waren .
DECKER gaf ns cell
berigt van Naaml ze Schryvers, en PIERfUS VALERIANUS Bert
lyst van ngelukkige Geleerden ; en een ander van Geneesheeren, die Dichters waren ; KORTHOLT van Bisfch ppen,
die den zangberg pkl mmen, n MENAGE van Kerklyken,
die wellustige verzen gemaakt hadden . ANCILLON was D g
keuriger ; want by vervaardigde een Catal gus van Geleerden,
die niets fchreeven . HOTTINGER, een ander ernflig beuzelaar,
heeft twee geheele bladzyden gevuld met naamen der z danigen , die Briefwisfeling met hen hielden : en eenige jaaren
geleden was 'er e n Fransclr Abbe' (*), die Schryver w rd p
cen geheel nieuw plan ; een verhaal fchenkende van zulke
Schryvers , als hem hunne Werken ten gefehenke gez nden
hadden . Alleenlyk is bet t verw nderen, dat Been deezen
arbeidzaame Bydraageren bet niet in 't h fd kreeg m e n
Verhaal t geeven van z danige B eken als zints lang verl ,en zyn , fch n hunne Schryvers, even als HORATIUS en vrPlus, d wereld en zichzelven vcrzekerd hadden, dat hunne
Werken nfterflyk z uden weezen.
D ch iemand beh eft geen h nderd jaaren agteruit t treeden, m v rbeelden t vinden van den verbaazenden aanwas
der Schryveren ; de Gazettes , de Nieuwstydingen, de Magazyns, de Leevensbefchryvingen, de W rdenh eken, van nzen eigen tyd, ftrekken t t beflisfende bewyzen van myne
R lling . - In de daad , indien de w ede van B eken uit t
geeven, in dezelfde evenredigheid t eneemt, kan ik niet anders zien , f de geheele wereld zal pgevuld w rden met
B eken ; en dat bet z n dig zal w rden cen veld met B eken t verhranden , als een weld met ruigte en nkruid . Der
middelen zelfs-, uitgedagt, m bet misbruik t verminderen ,
d en bet vermeerderen ; t weezen : ver alle Weetenfchappen
heeft men z veel gefchreeven, dat de Verk rte Leerb eken
een byk mend kwaad uitmaaken .
1k kan gemaklyk begrypen, dat een Clainees f lndiaan, in
verv lg van tyd Eur pa bez ekende, zynen Vriend, in den
zwellenden O sterfchen fly] zal fchryven . „ Dat bet bezwaar• lyk valt in deeze Gewesten t reizen , ter
rzaake van de
• uitgefirekte w estliggende landftreeken , welke men B eke• ryen ryen n emt , die, weinig bez gt en ngehaavend liggende,
• eenen flilfland van r ttende en' ngez nde lugt maaken ;
• dat, desniettegenftaande, de Inw nders, z verre zyn van
• nit t r ijen en t verdelgen, 't geen zy z weinig agten
• en gebruiken, deeze w estenyen fleeds uitbreiden ; dat zelfs
„ z tn-
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,, z mmigen der Inb relingen, die zich verder dan gew nlyk
„ in deeze w uden begceven hebben , zich verft uten m ze
„ aan den eenen en anderen kant uit t leggen en t verplan„ ten : en , fch n zy verzekerd zyn, dat hun eigen arbeid,
$, den v lgenden dag, zal vernield w rden d r den een f
p, ander hunner Bunren, gaan zy v rt in hun ydele bezigheid,
,, en ftreelen zich met de h pe der OnCterflykheid : dewyl zy
„ icts t egebragt hebben aan her vergr ten van eene wilder,, nis, welke niemand verwaardigt in t treeden . - Daar
„ zyn 'er, in d daad, eenigen , die , uit vreeze van verd ld
„ t zullen geraaken in h t w este w ud der Geleerdheid .
„ waar men v rgeeft dat elke b m een B m der Kennisl'e
„ is , getragt hebben hunne Landgen ten ver t haaleu m
„ alles met tak en w rtel tilt t r ijen ; behalven een f twee
„ geliefde Ctr nken, van welken zy v rgeeven dat alle ken,, nis kan verzameld w rden, en alle Kunften en Weetenfchap„ pen behelzen. 't Is waar , zy fternmen niet vcreen, welke
• Schryvers men then v rraug m et t ekennen . D c ne Par• ty beweert dat het hun Alc ran is, de antler, cen ude Dich„ ter, HOMRRUS geheeten ; de eerstgemelden tchynen hunnen
• G dsdienst met een dichterlyke verbeeldingskragt t be e• fenen , en de laatstgen emden zyn screed v r hun gev e .
• lcn t iryden, als waren zy d ur e n G dsdienfthge geest,
„ drift bezield ."
War, m niet t lang d r l t fpeelen van een ingebeeld t e,
k mend Hekelfehryver, keer ik weder t t myn eerfte V rftel, dat 'er reeds B eken gen eg zyn, indien de. Wereld
waarlyk genegen is m t leezen . en dat beide de Cmert
ver her verhes van ude vermiste Schryveren, welken wy
niet weeten f ze g ed dan kwaad waren, en d begeerte
t t nieuwe B eken, ver welker g ed- f kwaadheid wy us
niet bekreunen, even zeer ten blyke flrekken van e n valCchen
en bed rven Smaak . D eertte klagte Rr kte met d Sch lv sfery der j ngst verl pen I:euwe, t es bet niet verlchilde
welke een beuzelagtige en belachlyke Schryfft fle men uitk s, als bet flegts zuiver Latyn was, waarin men ze pdischre.
SCALIGER en cARnatvus, twee magtige Opperv rflen in het
Ryk der Geleerdheid, hebben fang en breed getwistredend f
de Pappegaaijen leelyke V gels waren dan niet ; beiden bedienden zy zich ruim en ryklyk van de Wapenen, t en by
de Geleerden in gebruik . Ik zal, m gelyk, verv lgens, gelegenheid hebben m e n verllag t geeven van den beuzelagrl g, eertyds gev erd tusl'chen d deftigite H gleertigen
aaren van d meeste H gefch len , van Sienna t t Leyden.
D gcIteldheid der hedendaagfchen p B eken, nieuwe
B eken, herinnert my, dat eenige Heeren, in de nabuurfchap
van BALZAC w nende, hem een bez ek geevende, under
anderen hem verzekerdien, Oat by niet k n gel ven h e gr ut
cell cerhicd zy a~l .ien veer hem en Me fieurs fes L :vres.
TY :_ ..
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OVER HET TYDELYK CELUK .

TYDLYK CELUK HANGT,VOOR EEN GROOT GEDEELTE,AF VAN
ONZE ZIELSGESTELTENISSE .

Twee deeze fielling pheiderende Cha-rafters .

Geluk is, v r een gr t gedeelte, t e t fchryven
Tydlyk
aan kleine milandigheden . Wy m eten deeds tragten elk

v rval deezes leevens van de gunftig(le zyde t : befpiegelen,
am dit tydlyk Gen egen t verwerven ; en zulks is van meer
f zich
aanbelangs dan men in den eerften pflage denkt,
ligtlyk kan verbeelden. D r mangel hier aan warden nder.
fcheide Perib nen zeer verfchillend aangedaan, d r dezelfde
mfland ; gheden . Om dit p t helderen , zullen de twee v l,
gende Charaders kunnen dienen .
Ik verv egde my deezen m rgen by Mevr uw B die
alle zegeningen deezes leevens bezit, welke hetzelve kunnen
veraangenaamen, en aardlche gelukzaligheid m gen heeten ;
d ch, d r haare eigene ngelukkige gefleltenis, verkeert zy
ze alle in z veele plaagen en eleuden . By myn ink men
werd ik begr et met deeze taal . -- „ Z k mt gy dan
„ eindelyk . - Ik kan u niet vraagen deezen middag by
„ my t blyven ecten . Niemand p aarde lydt 't geen
„ ik uit t flaan heb !
Geen Huis is in zulk `gene
• verwildering en verwarring als bet myne ! Myn Kamenier
• en W rkmeid zyn deezen m rgen been gel pen, myne
• Keukemeid ligt ziek - twee myner Kinderen zyn deerlyk
• verk ud - met een w rd ik ben de ngelukkiglle Vr uw
• p den aardb dem ! Om myne nrust t vermeerde• ren heeft myne Oudtle D gter haar w rd gegeeven am
„ deezen av nd p Asfemble t gaan by W--- •---, zy zal
„ het met naalaaten : en als iemand my eenigen dienst z u
• kunnen d en , zie ik alt s dat men my alleen laat . ~
„ Waarlyk, ik gel f dat ik nder een kwaad geftarnte ge• b ren ben !" Op deezen vl ed van misn egen, nant
ik myn affcheid van deeze klaagende Mevr uw : dewyl ik
duidelyk bemerkte, dat ik, d r ]anger t blyven, alleen gelegenheid z u gegeeven hebben , n haar de lyst lraarer jammeren t d en verbreeden .
Naa huis gaande trad ik in by Mevr uw P--•, in 't best
haars leevens , ver welke,ik zints lang bet gr tile medelyden gev elde : dewyl zy zieh in zeer k mmerlyl e mftandigheden bevindt ;een talryk geziu van n g zeer j nge Kinderen,
een verwaande Z t t t Egtgen t, heeft, die geheel en a] aan
verkwisting en l sbandige vermaaken is vergegeeven .
Ik v nd, deeze beminnelyke Mevr uw zingende v r cen lief
Kind, 't geen fpeeleude p haar fch t zar. - Op cen Le .
d i-
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Op
dikant, by bet vuur, lagen drie zieke Kinderen .
genblik dat myne Vrienditl my zag, flraalde de vreugxi
bet
uit haare
gen , en cell leevendige bl s ver!'preidde zich p
haare bleeke en vermagerde kaaken . - Zy rees p, -zy liep my t gem et, met deeze heufche tail : „ H e ge! Gy verheugt my d r uw n• l ukkig lukkig dat ik u mag zien
• verwagt bez ek! Gy m et, cgter, de wyze, waar p ik u
• ntvang, ten g ede h uden ; myn Meld is deezen m rgen weg
• gegaan, en heeft niet alleen al myn Linnentat'elg ed, maar
k Lepels en V rken, mede gen n•e n . Kunnen WWy, (zeide
•
„ zy lachende,) eeten z nder tafelkleed en verderen t efiel ?
„ Gy ziec ik heb niemand m my t helpen dan de kleine
„ ALthA, - maar, juist daar m, willen wy t meet ns.
,, zelven en gelukkig zyn -- wy zullcn lachen en de ude
• dingen phaalen . De drie kleinen , die gy daar ziet
• liggen llaapen , zyn ziek geweest ; duen zy bevinden zich
• beter , en ziullen , h p ik , binnen weinig dagen herfleld
,, zyn . K m , Ai.rDA , maak ns tegen den middag wat ge• reed, het zal fchraal, maar, met een g d hart gen ten,
1k fleet den dag by deeze uitmun• leki er weezen ."
tende Mevr uw , - my h gst verw nderende ver den
pbeurde, under de weem ed, met welken zy zichzelve
aenly, e rampfp eden deezes leevens ; terwyl de misn egde
Mevr uw 11-, t midden van al haaren vervl ed , alleen
myne veragting gaande maakte,

ZEDELYKE BEDzNKINGEN .

g ed verleg is de helft van een werk. ---_ Veele
E en
mentenen d en dubbelen arbeid, nz dat ze in de bellierirg

hunner waken een (t ed verleg verwaarl zen. Zulke meiafchen zyn alt s bef mmerd, en hebben n it gedaan werk .
De aanwas, de vermeerdering van Kunften en Wetenfchappen is een zeer vertuigend bewys, dat de Wereld niet vats
Euwigheid is . in de Kindsheid der Waereld was alles ruw,
Met den tyd kwam 'er befchaafdheid , en de in bet r w uitgev nden KunCten en Wetenfchappen w rden van dag t t dag
v lmaakter.
Al wie zich aang rd, m alles re willen verdedigen, bet
zy 'er gr nd f geen gr nd t e is, alleen uit eenen lust f gew nte, m anders t willen denken, dan men ver bet algemeen d et, en de aart der dingen ns leert, die verkrygt welhaast, en verdient
k met regt, den naam van flyfzinmg.
Ligtvaardig zyn c rdeel t vellen ver al le v rk mende gevallen, is d rgaans bet werk van een flegt h fd, die niet
eentge zaak d r t denken. Maar, wanneer een
>
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rdeel, van anderen hem afgev rderd, geeft, naar
man zyn
bet bel p, f de uitk mst, die dusdanige zaken gew n zyn
t hebben, handelt by v rzigtig en als cen verflandig man
past .
Wat kan een bedaard mensch niet neindig meer uitv eren ,
dan een die driftig van geflel is.
Menige g ede zaak
is d r drift bed rven, en menige bed rven zaak d r een be_
daard gedrag weer t regt gebragt . Men vindt, nder de drif_
tige Lieden, zelden zulke uitmuntende mannen, dan
nder
die, welken van eeu bedaarden Geest zyn. -- Hy, wiens
bl ed niet fierker d r de aderen ftr mt, wanneer hem van
alle kanten , de dreigenfle gevaren aanvallen, dan wanneer by
gerust met zyne Vrienden zit t k uten , is waarlyk v r gr ,
t dingen bekwaam . Maar by, wiens hand dubbel kl pt by
de geringfle bejegening, is v r niets uitfekends geb ren.

ANECDOTE VAN DEN KONING VAN ZWEEDEN .

Ult het Engelich.
de thans regeerende K ning van Zweeden in Frankryk
Terwyl
was, werd by diKwyls verz gt nm den ber emden Dr.
; by weigerde het befendig
Fransch

. Een
t gaan zien
Edelman, die gew n was met zyne Majcfteit zeer r ndb rllig
t fpreeken, vr eg hem, t m gen weeten, waar m by zich
eene eer nthield, die elk Gekr nd H fd in Eur pa, met
greetigheid, z u aanvaarden? , Geen Mensch," antw rdde dg;
M narch, „ heeft gr ter agting dan ik v r des D ct rs Kun„ digheden ; maar de K ning , die zich gelaat gen egen t
t icheppen in het Euthufiast v r de Vryheid, is een Veins,, aart . 1k bemin den D ct r als een Wysgeer ; d ch, haat
• hem , als een Staatkundigen ; en niets zal my it, z lang i1
• bet kan v rk men, beweegen , m t verfchynen in de te .
• genw rdigheid van een Man, then ik, uit h fde van myn
„ rang, m et veragten,"
FRANKLIN

MENGELTFERK,
TOT FRAAYE LETTEREN, ICON STEN EN WEETENSCIIAPPEN,
BETRE KKELYK .

DE DWAASHEID, SCHANDE EN ELENDE VAN ZONDIG
VERAIAAK, VOORGES'I'ELD IN EENE LEERREDEN
OVER SALOAIONS WOORDEN .

Ik zag nder de S'egten, en ik nerkte, rder d
zellen, eeuen verflandt zcn g ngcling .

J nge Ge-

SPREUKEN VII,

D

r

JAMES

FORDYCE,

vs . 7 .

D. D.

Den Ilecrcu Schryveren der Algemeene Vcdcrlandfche
Letter cfesaingen .

„ B yz nderen

Smaak en Bekwaamheid b'ezit de Ecrw .
m bet w rd t t de Jeugd t v eren ;
• by fchynt z zeer als iemand zyn werk gemaakt t
• hebben van Leerredenen ten bunnen dienfte p te flel• len, etc nit t v eren p eene wyze, die bet Verliand
• verreedt, en bet Hart ter Deugd heiligt . Gr ten r em
„ heeft by by zyne Laudgen ten ingelegd d r twee
„ Werkjes, bet een de hricnd derY nge Juji • utven, bet
• arder de hricnd (lei- . nge Ileeren, eehceten - Werk• jcs nzen Landgen ten , in fraay Ncdcrduisclt gewaad
• ged scht, ter hand ge(teld, en , v r eenigen tyd,
,, by den Drukker deezes, J . Y N T E AI A, uitgegeeven.
• Van welker cerfle reeds een tweede Druk bet licht
• ziet ; en die der Vaderlandfche Jeugd van beide de
• Sexen niet t zeer kunnen w rden aangepreezen . War
• rs, ten deezen dage, eene afz nderlyk uitgegeeveii
„ Leerreden, van lien v r de jeugd en bet pk mend
• Geflacht dierbaaren Man, ter hand kwam, v nden wy
„ rs pgewekt m dezelve nzen Landgen ten niet t
• nth uden ; maar vertaald mede t deelen ; en tteemetF
„ de vryheid m ze aan UL . t e t fchikken , als zeer ge,~ past, m eene plants in UL . 117e,ngehverk t heflaan .
• Fly heeft dezelve, p eene 41ggc .veene Pcy y~<rdering der'•
, hirl-c vin ~'clr rland, uit,efpr ,) l: n ; t wc11 r gelegen
FORDYCE,

V41, DE EL, AIj :~Ffa .w . N . ; .

D
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heid, v lgens het berigt in 't Leevcnsverflag van den
„ ber emden ROBERTSON , de Sch tfche Geest/ykcn hun
• best d en m treflende Stukken van Welfpreekenheid me„ de t deelen (*) . Wy zullen, in nze Vertaaling,agter
• wege laaten wat bctrekking t t die Staatlyke Byeen• k mst hceft ; alleen hier aanmerkende, dat deeze 1 :cde„ naar, in zyne V raffpraak, betuigt de verhandelde St f„ fe nice nv egelyk t keuren in eene Ecuwe als deeze,
„ waarin de 1l elitist als p den Thr n zit - c ne Ecuw,
97 waarin , t midden van de heerlykfle v rderingen in Kun„ ften en IVeetenJchrappen, en bet ningen van Burger- en
„ Krygsdcugd, maar alt veel beJj curd w r<lt van die W l• de en Verwyfdheid, welke ecnige deftig Schr yvers, nder •
1k
„ de Character-trekken deezer Eeuwe, tellen .
• blyf enz.
,,

ns, in den Text, eene z treffende SchilSALOMO geeft
derye p, als wy misfchien ergens kunnen aantrcffen, van
een J ngeling, verl kt d r de liefk zingen en aanhaalingen eener flegte , eu aan nkuisheid vergegeevene, Vr uwe,
die by in haare fchetnerav nd-wandelingen t getn et ging,
gmerk, z 't fchynt, m b t t vieren
met het heill s
aan zyne ntft ke drift, begunftigd d r de aank mende
duisternisfe ; de beste tyd t t het pleegen dier werken des
Het Character, 't geen nze G dlyke Spreuknagts .
fchryver geeft aan then ngtlukkigen J ngeling, is flerk
getekend, en verdient ze byz ndere pmerking . Ikzag
nder de Slegten, ik snerkte, nderd
enge Gezellcn, c ne
een Character, 't geen beverflandl zen ,~ ngeling
fch uwd in het verband, waarin bet v rk mt, ns, p de
minite verweeging, ten h g(ten regtmaatig 7-al v rk r tmen . Zulks t bewyzen, d r het breedv enger t
leeden, en het t e t pasfen, gelyk het, in de daad,
p de J ngelingen van deezen
maar al t t epasfelyk is
tyd, die zich laaten wegfleepen d r z ndigen lust, en
verl kken d r de bek ringen eener fn de verkeeringe,
nder 's Hemels byltand, de gr te h fdzaak myzal,
H e gelukkig
ner v lgende Redenv ering weezen .
z u ik my agten, indien lets van 't geen ik bed el v r
t
(#) Zie het V rberigt des Vertaalers van ROBERTSON'S Gefc1iedenis van America . I Deel, bl . VIII.

vallen
draagcn,
,wyzen,
tleurh tick
geliefd
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nder den G dlyken Zegen, m gt fl•r ekken,
m ileg-ts can J ngeling, die zicli heeft laaten inncemeii
mzwervcnde, verttrikkende flegte Vr u've, in
d r die
den ftyl der Wereid , Ilcy ;, ai.L' geheeten, t
n bet n g nfchuldig gedeelte myner Jeugdige T eh rderen, die gevaar l upen, ur in haare d dlyke tirikken
eden !
t
Ik zal aant nen, dat een J ngeling, die zich aan den
Wellust vergecft, verttaudl s is, v r z
Smaak ntbreekt in 't gees t t weezenlyk Verntaak beh rt Gev el mtrent 't geen waaren p em betreft --- en V rzigtiglteid in bet Ituk waar 't zyn gr tfte Belangeu geldt .
I . V r eerst zal ik aant nen, dat een J ngeling, die
zich aan de Wellust ver~geeft, Smaak ntbreekt, in bet
eigenst I'uk, 't welk by waant best t
p
welks kennis by zich b venal verheft. --- Staa my
t e, T ch rder, wie gy
k ni gt weezen, v r wetken deeze Redenv ering bN'z nder gefchikt is, U t
vertuigen, h e zcer gy mistast in uw geliefd Stelzel, d r
u aan t
nbcdw nge verzaadiging uwer Lusten u ber ft van de v ld cning, na welke gy haakt, u
ntzet van duizend Vcrmaakeu van verhevener f rt,
en bl tttelt aan ntelbaare ugemakken, die de Vermaaken , d r u z
pweegen .
i . In de eerfte plaats, zeg ik, dat bet ngebreideld pv lgen van Zinnelyken Lust tegen haar eigen
gmerl:
aauwerkt . Z danig is de wyze en rechtmaatige fchikking
der V rzienigheid, m de Mcnlchen f t
hunnen Maaker, en zichzelven t
nteeren, dat buitenfp righeid, van well: eenen cart
k, en deeze in 't
byz nder, bet bed ek'e cinde verw est, bet Lichaaw zt
wel als de Ziel henadeelt, de g edgttrdftige einden der
Natuure t
r dezelve t
verfchreeden .
Ik ber ep my, myn Vriend, p uwe eigene Ondervinding. V elt gy uw aettel niet verzwakt en verlt mpt
d r nmaatigheid? Vindt gy a met gedr ngen, als gy
den l p ewer bejaaginge wilt v rtzetten, uwe verzaadde verlangens p t
r alle hulpmiddelen,
die verbeelding, verfcheidenheid en verfynde Weelde u
kunnen verfchaflen? Deezc, in de daad, m gen dienen
m bet vtutr uwer Driften p t
ken ; maar helaas!
h e meer bet brandt, h e verder zy van d
ld ening
afzyn . Nieuwe vu rwerp n in gen uieuwt geuegenheden
D a
baat
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baaren ; d ch de verfcheidenheid van dceze gaat niet p
eenen tred v rt met her geweld van geene . De w ede,
flaa my dit w rd t e, her is niet t f erk, de w ede
des Vermaaks neemt t e ; d ch 't gev el daarvan vermindert, t t gy her, ten laatilen, eigenlyk gelpr ken,'t zelve niet z zeer najaa-t, als wel daar d r w rdt v rtgetr kken . De verkn gtheid daar aan, de genegenheid
daar t e , zyn, in eerie gr te maate, ras ver ; gew nte en
hebbelykheid alleen deepen u mede . 't Is m gelyk,zeer
m gelyk, dat gy een aanvang gemaakt hebt met een befluit
tn uzelven t bepaalen biunen zekere ingebeelde perken
van maatigheid en vu rzigtigheid, m cene f rt van t
raade h uding en bedaardheid t bewaarcn in her pv lgen
uwer Neigingen .
1-lebt gy deeze befluiten aangekleefd? Hebt gy v r eenigen tyd dit Zelfbcdwang kunnen efenen? is uwc neiging t t zinnelyke gen egd eningen nu niet flerker dan in den aanvang? Kunt gy die hedwingen, dan , en t t z verre , als bet u behaagt? Kn t gy
t t een inbreekenden flr m van Lust zeggen . T t bier
t e zuli gy gaan, en niet verder? Ach : bet is de trutsheid,
naffcheidelyk van de Z nde ; 't is her Zelfbedr g, de
dwaasheid der Z ndaaren, t denken , dat zy veidig de
grenzen der Onfchuld kunnen verfchreeden ; ff zich verbeelden, dat zy p de fchuins afhe1ende fleilte der ndeugd kunnen %vandelen, z nder allengskens fchielykcr
van dezelve t zullen nederglyden, t t zy eindelyk p 't
nverwagtst nederll rten in den diepflen p et van nheil!
Nicts is algemeener v r deeze Z nen der Onmaatigheid dan h g p t geeven van hunne Rede, van hun'
kiefchen Smaak , van hun teder Gev el , en wat dies meer
zy . Maar hebben zy bier gr nd t e? Uwe Br ders ,
p de flallen, f in de b sfchen, eeten, drinken, dartelen
en v ld cn de neigingetn der Natuure, ten beh rciykeit
tyde, in de juisre innate . Hierum zyn ze gelukkig in
hunncn kring . Gy, die den naam van Menfcheu draagt,
kunt p zulk eene geregeldheid, p zulk cen geluk, niet
r emen .
De Pcrf nen, wier Character ik fchers ., zvn gr tsch
p den tytel van Lieden van T7crrnaak. !)c Wercld neemt
deezen tytel aan, en geeft denzelven ruimfch ts ; l ch
ik beweer dat zy (lien niet verdienen . Gy zyt enkel
Dierlyke Menfchen, Vreemdelingen van wanr en weezenlyk Vermaak . 't Zelve heflaat in Geregeldheid, en huis .
vest alleen 1by de Onfchuld .
Verbeeldt u een J tr-
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gering, meester zyner Driften, yverig in zyn Ter ep, f
nverm eid in Letter efeningen, getr flen d r de bek r~lykheden van Waarheid, Vriendfchap, Deugd, en G dsv ugt ; derzelver geleide v lgende p de glibberige paden
der jeugd ; ten gcpasten tyite, met welberaaden verleg
eii keuze, treeden in lien cerlyken ltaat, d r den Hemcl
ver rdend, ten ftut en tr st des Menschd ms . Zullen
de ndeugden, die de kuifche en hartltrcelende- geneugten
deczer aangenaame verbintenisfe verfmaaden, v r de gek gte lachjes, en de betaalde liefk zingen cener hl ere,
z nder Ilefde, z nder vreugde, z nder tederheid, beweeren, dat deeze laatstgemelde de cerstgen emde evenaaren
'--- zuflen zy hunne nwettige, nrustige, zelfz ekende
najaagingen vergelyken by de deugdzaame, geruste, en
edehnuedige genietingen , gefinaakt in eene vereeniging,die,
wyslyk aangegaan, gegr nd is p agting, nderfteund
w rdt d r tr uwe, geheiligd d r gel f, en verz et
d r nderlinge vereenfletnming, en dienstvaardige g edwillighcid ?
2 . lk zal my Diet nderwinden cene ptelling t d en van
alle de verhevener genietingeu, welke verzaakt w rden
d r cen ngeregeld Leven ; d ch dit weinige is zeker
me aandaguge verweeging waardig . Eene welgeregelde
Ziel en een gez nd Lichaam, gemaatigde Begeerten, bedaarde Driften, ecn pgeklaard VerUand, Diet verd nkerd
d r de dampen van nmaatigheid, en ngefl rd d r de
ft rmen van Zinnelyken Lust , vergen egde en f'reelende
herdenking van een eerlyk gedrag, deftige, redelyke, en
nuttige verkeerin,-, de t ejuiching, de befcherming der
Besten , de ttederige , en n gthans zegepraalende , h pe
p de Vriendfchap van c 7), in alle de tydperken uws v lgenden beftaan~, met alle de welgegr nde en verhevene
vertr stinge der G dsvrugt - v rwaar deeze alle zyn
dingen, die Diet ligt pgegeeven, f gering geagt, m eten
w rdetx . ---- Indien gy ngelukkig gen eg zyt, m een
vreemdeliug ten pzigte van dit alles t weezen, zal daar
tiit v lgen, dat gy ze ft utlyk nr gt verfmaaden, f verwaatd zen? Zult gy, blind zynde, durven zeggen, dat
)bet licht Diet aangenaam, f, flat het der gen g ed is de
Z nne t aanfch uwen? Indien deeze pgetelde g ederen
geene Zegeningen zyn, en zegeningen van eene nfchatbaat;e waardye, waar m zyn ze dan z h g gepreezen, z
vuurig gez gt, z naarftig, z yverig, en aanh udend aangekweekt, d r de verhandiglle en gr tite Maunen, in
alD 3
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alle eeuwen, die gereed waren m apes t nderneemen,
apes t lyden, apes p t fferen, liever dan dat zy deeze
z etfte en cdellte genietin ;gen z uden derven ?
~1aar ik wil de beflisfiug aan u zelven verlaaten ; dat
uw eigen verftand rdeele, f de genietingen der Ziele,
en van bet Hart, niet verre de z etfte zyn, m dat zy
de edelfte m eten heeten,
Gy zyt eeu Mensch ,
en zult gy beweeren, dat de kenmerktekenende en nderfcheidene Vermaaken van den Mensch, ik meen die van
Rede , van Geweeten , van Zedelyke Aand ening, niet
beter en h ger t fchatten zyn, dan de vermaaken van
een Dier, ik verftaa'er d r, die van Zinlykheid en Lust
H e? Zult gy, in dens, zelf in befpiegeling, alle de waardigheid cu uitmuntende v rtreflykheid uwer Natuure p .
geeven , tn u zelven t regtvaardigen in de jammerlyke
verbastering van uwen Smaak? D ch gy wendt vergeefsch
ni eite aan, m dit by a zelven t verg elyken. Daar is,
ik weet bet, daar is lets, in uw binnenfte, dat de zyde
h udt der nbed rve Natuure , en de eifchen daar van
tegen de fu de fchennis d en gelden . Daar is, ik weet
bet, iets in uw binnent'e, 't geen u, p dit eigen genblik, zegt, dat gy ngelukkig zyt , d r de evengemelde
Avcezenlyke en geheiligde geneugten verftnaad t hebben,
cm het gen t van ik weet niet welke ingebeelde en beuzela ;tige gen egd eningen . Ik laat de zaak aan uwe inwendige
aa d enuIgen ver . Hebt gy met menigmaal inwendig gezu gt, p het bedenken van 't geen gy verl ren hebt by
1 ct verliezen uwer nfchuld? Als gy bet g t rug wendt,
p de vr lyke t neelen uwer Kibdsheid en v&eae Jeugd,
ecr my gem ed bed ryen en befmet was d tr fchuldig
misdryf, wenscht gy dan niet , die gezegenae dagen t
herr epeil, f ten minften, dat gy die rust, die vr lykheid
vats hart , weder m st genieten? Of, wanneer gy andere
J ngelingen ziet van een v egelyk Charmer, en nbefrr i;en Zeden, vr lyk, i evendig, gez nd,v ldaan ver zich
zelven, tiemind van alien die r nds m hurl zyn ; benydt
gy dan hun gelukkig l t n'iet, v elt gy dan niet h e elend'ige Schepzels gy, in wergelyking met de z danige, zyt ? Kunt
gy dit zien, z nder u zelven t haaten en t verf eijen,
w gens de dwaasheid en zinnel sheid van uw gedrag?
lk weet gen eg,dat gy, in de unren van luidrugng vermaak , in den kring uwer verdwaasde Medemakkers ,
vakch gen eg mtrent a zelven zult handelcn, m alle z ntveinzen, dat gy fl ut gen eg
datilge aand eningen t
zult
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zult zyn m de inwendigtte vertuigingen van uw eigen.
nekennen, t p chen p uwc aangenaame leevenshart t
wyze, en, uit de h gte uwer verwaandheid . met medelyden neder t zien p de Z nen der Deugd als eene
l rt van armhartige en dr efgeestige Schepzels .
Ik bid u laat ns h ren, waarin gy z zeer b ven hun
uititeekt ?
H e, gy hebt bet vermaak m dikwyls
u dr nken t drinken in een Herberg, uw lust t b eten
in een B rdeel, misfchien m het Huwelyksbed t fchenden, f eene ligtgel vige nfchuldige Maagd t verleiden ; m uw geld t verfpeelen ; uw eigen rust en die van
anderen, welken gy uwe Vrienden n emt, t ft- ren ; ngetwyfeld D k bet vermaak m t lacheft met de Wetten
wes Lands, met den G dsdienst uwer V:aderen , met de
V rfchriften van Geregeldheid en Deugd, d r befchaafde IIeirlenen zelve geeerbied ; met alle deftige Lieden, ja
met een ieder die niet met u mede l pt in dezelfde uitgieting vah alle b sheid ; bet vermaak, m hem, die u
gefchapen heeft, t lasteren .
Gr te GOD ! wellre
ichennisfen der Natuur, der Maatfehappye van U, w Yden dagelyks gepleegd d r de z danigen, die de paalen welke Gy z wyslyk en guastryk getteld hebt, verlchreeden ; bet gebruik ewer Schepzelen verkeeren ; de
Orde ewer Wereld ft ren ; en, alles gedaan hebbende
wat zy kunnen, m de fch nheid user Seheppinge t
misv rmen en t verw esten t misv rmen en t
verw esten in zichzelve en buiten hun, eindelyk hunnt!
G dvergeeten w ede tegen uwe ntzaglyke Majeltcit l slaaten! Deezen, deezen zyn de Lieden, die z h g fpreeken van hun Vermaak, 't welk zy alleen aan zichzelven
t ekennen, als f zy alleen verft nden en gen ten wat
Vermaak was.
D ch, myne Heeren, h e zeer gy
k in uwe vlaagen
van bedwelming m gt raaskallen ; ivy gel ven dat uwe
harten eene andere taal fpreeken in bedaarder genblikken
--- en bedaarder
genblikken zult en met gy hebbeu .
Fen Man kam met alt s in de Herberg, in 6c'h tlwburg
in Gezelfehap weezen ; en Os by t t zichzelven k mt,
als by ai'leen is, zal de R-ede 'zieh lawn h ren, bet
Geweeten zich d en v eleti . Wide z danig een Man
lhegts zyne aand eningen melden, Tyne geda ten penbaaren, ach ! welk eene taxi van z theid z udt gy h ren 1
H e z tt by -Xiehzelven veragten, Tndien nict vervl eken ,
van wegen de tibefchryflyke tlwaasheid m aan de
l--enD 4
blik-
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bliklyke, fl rdig , en gr ve gen egd eningen des zinlyken
leevens, welke v rnaamlylc beltaan in cell geweldige
aand ening van bleed en leevensgeesten, die de verheelding by herhaaling tlreclen, duch, van dag t t dag, v r
de zinlyke genieting winder en in 't p rt uitgeput w rdeu,
caar de lustv ld eningen, in tlede van vermaak t verfchaffen , van geene beduidenis alt s zyn in da ; en van zwakheid en tegenfp ed -- dat by aan deeze, zeg ik, de
zuivere, de manlyite, de hemelfche, en ntlerflyke vermaaken p ;afferde van een verflaudig en G dsdienftig lee .
ven ; vermaaken , die nimuter verveclen , nimmer walgen ,
nimmer verflauwcn ; maar,' integendeel, nieuwen luister
ntvangen, t eneemen d r gemeenzaamheid, d r herdenking, ja zelfs d r t evallen van
uderd m , van
tegenfp ed ! Hebt gy, t t wien ik in deeze myne Aanfpraak byz nder inrigt, geene zulke naangenaame gedagten
en gewaarw rdingen ? Indien ja , m t gy dan niet bekenneu, dat de m eilykheden, welke cene Leevenswyze
als de uwe vergezellen , fch n zy geene andere waren
dan die der Ziele, de Vermaaken , p welke gy z
vermaatig vertingerd zyt, ruitn en ryklyk pwcegen? Dit
is de
3 Bedenking ; en gy zult my wel willcn vergunnen hier
p breeder llil t flaan als ecu Stuk •van bet uiterfte gewigt in myn tegenw rdig geval . Gy zult my wel willen
vergunnen , dat ik u , in alle bedaardheid , vraage , als ecru
prcgt welwenfcher, die u gaarne p bet rechte (p r
van uw h gst belang wilde brcngen, f gy, zelfs in bet
driest naajaagen van uwe fp rl ze begeerteu , die zelfv ld entug, dat gendegen, vihdt, waar van gy met z
genblikken , geen
veel phefs fpreekt, f gy, in zekere
inwendieen Vermaander h rt, die u intluistert : D er dit
gr Dte ki wad nict, z ndigt nict tegeia GOD! die by u aanh ttdt m uwe eigene Ziel genadig t zyn, a bet gevaar,
waar in g y vcrkeert,aanwyst, en, even als een Engel, met
een uiwg t ggen zwaard , u in den weg Chat , m u t
t uitetl in uwcn verwilderden l p? Strekken deeze aanmaaningen , fch n ngen egzaam , z 't fchynt, m dat
einde t lacreiken , egtcr wet m u zeer naangenaame
flaxen t e t brengen, die gr tlyks ilrckken t t vermind .ring van de verwagte v ld eningen ? Verdwy.nen die
v ld etilngen,, ten tyde van 't gen t-, en als py denkt
dezelve wel vast t h uden, niet p 't
. enbltk ; flegts
A bedrieg my
cen newel agter zich laatende 2
ten

VAN ZONDIG VERINAAK .

53

ten pzigte van de laatstgcmelde byz nderheid : bet was
gelukkig indien zy niets meer agter zich naalietcri ; indien
zy, ten ergilen gen men, llegts als lugtverfchynzels, v r
een kleinen tyd, zich vert nden, verdweeuen, ell vergeeten wierden . Bekent, bekent bier gy, die best weet welke
naangenaamheden t leurtlelling vergezellen, wellk cene
z theid, welk eene bitterheid., welke kwellingcn v lgen ,
welke knaagende kwellingen wegens bet v rledene, welk e
fchr mv lle verwagtingen v r bet t ek mcnde , welke
heimlyke verfchrikkingen van ichuldbewustheid u plaagen,
als z vecle vreeslyke fp ken in uwe vesbeeldiug waaren,
terwyl alles by uw duister is, en r uds m elendig ! Vat zegt
gy, myne Vrienden? Ontkent gy • bet ? Indien gy bet utkent , wat betekent dan die rustl ze ngemaklykheid ,
welke. g y z dikmaals bet nt naa bet gen t uwer buitenfp righeden? Waar m gaat gy net bedaard t nederzitteu,
m de r l, d r u' gefpeeld, na t gaan, en de zelfv ld ening daar van t fmaaken? Waar m fchuwt gy de afz ndering, en zelfs nderz ek ? Wat d et u uzelven en uwe
eigene verlegging ntvlieden, gezelfchap, verwydering,
w eling, en verwildering z eken? Wat is uwe beh efte ;
welke gy daar wenscht t vervullen? Legt uw hand p
uwe harten, en antw rdt in pregtheid van 't zelve . Is 't
niet de bittere herdenking uwer misdryven en ngeregeldheden , welke gy d r die middelen wenscht t verzetten ?
Gy weet het . En zal iemand, in g eden ernst, bewreeren , dat deeze b tvieringen van zinnelyken Lust , den
eerwaardigen naam van Vermaak verdienen , daar zy gecne
bedaarde Naadenking kunnen verd raagen , daar de Rede
ze niet wil g edkeuren , daar bet Geweeten weigert zyne
t eflemming aan dezelve t geeven .
Wat zal ik verder bier van zeggen, h e die reeks
van jammeren maalen , die als gezellinnen de fn de Bekci rdfler v lgen , welker fchandelykheid en nwaardigheid
ik thans p g in klaaren dag t zetten,? Wat zal ik zeggeti
van die kwaalen, die ngemakken, die verminkingei), wel •
ke haare bedr gene Dienaars dikwyls in bun lichaam
m eten lyden ; van die verlegenheden , dien k mmer,
dien nyd, dien wraakzugt, welke hunne Ziclen verfcheuren ; vergezeld van ntelbaare grilligheden , verwyten ,
nbefch ftheden, vervl ekingen, welke zy dikwyls m eten
verl,r ppen van de fchandv lle Schepzels, hunne medegen ten in bet misdryf, die met de z ete nfchuld en
bek relyke zedigheid, haare Sexe v egende, alle kiesheid,
D 5
zagt-
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zagtheid, en bevalligheid, hcbben afgelegd? - Wat zal
ik zeggen van de Zelfbefchuldiging, welke ngeb ndenetl
n dwendig m eten v elen, uit h fde van de dwaaze
en vrugtl ze nk sten , waar in zulk een leeven hun
nvermydelyk d et vervallen ; van de ngelegenheden ,
waar in zy zichzelven brengen ; van de flegte flappen
welke zy m eten d en m dit verkwistend gedrag g ed t
maaken, f een geledigde beurs t vullen ; van de veelvuldige jammeren , welke zy hunne Ouderen, Bl edverwanten en Vrienden aand en, die niet kunnen nalaaten,
ntrusten, z ]an- 'er eenig v nkje van
hun gem ed t
edelm edigheid in 't zelve brandt ; en eindelyk , van wegen
de beftraffiugen, de b eten, de fchande welken zy nvermydelyk in, den m nd l pen, d r een gedrag z beftraf
lyk, z laag? - Gen eg is bet deeze byz nderheden
suet den vinger even aanger erd t hebben , en niet n dig
in eerie breedere befchryving t treeden ; de eerbied, welke
1k gev el v r bet deugdzaain gedeelte deezer Vergaderinge , verbiedt my hunne aandagt ]anger t pynigen d r
dezelve t d en ftaar gen p tafereelen z aanft tlyk .
('t herv lg by de eerJle gelegenlaeid.)

WAARNEEMING, WEGENS EENE LANGDtJURIGE EN AANHOUDENDE HOOFDPYN, DOOR Maaden (Ascaridet)
IN DE EERSTE WEGEN VEROORZAAKT .
DOOR * * * M . D.

at de eerfte wegen, veeltyds , de zitplaats zyn van langD duurige
ngemakken , v ral van aanh udende H fd-

pynen, is eene waarheid, die de ndervinding ten vbllen
geleerd heeft, en waarvan zig een plettend Geneesheer
De v lgende Waarneedagelyks vertuigen kan .
ming mag hiervan t t een nieuw bewys {trekken . R-ene j nge D chter, van ruin twintig jaaren , klaagde
my , dat zy reeds zedert eenige jaaren aan een hardnekkige H fdpyn lab reerde , en waar v r zy reeds veelGeneesmiddelen, vruchtel s, gebruikt hadt , en
vuldi
rzaaken niet had kunnen ntwar van men de waare
dekken ; - de pyn hepaalde zig in 't V rh fd ; zy
was,v r't verige,v lmaakt gez nd ; haare Menfes waren zeer geregeld, en fcheenen niet den minften invl ed
p
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k was de eetlust natuurp de H fdpyn t hebben ;
lyk ; en men k nde, by het naauwkeurigst nderz ek,
ntdekken .
Aderlaatingen , h aak- en
geene
rzaak
Laxeermiddelen, pet Laudanum, en de Nervina, als tnede Veficat ria agter de O ren en in de Nek, waren reels
t vergeefs t egediend : --- dus fch t 'er byna uiets
verig, dan p eeu plaatslyk ngeinak t denken, fch n
'cr geene
rzaaken t t zulk ecn plaatslyk
ngcmak aan.
aanwezig geweest waren . -lk liet haar, ten dien einde,
b ven ieder O gh l,j ist waar de Nervus Orbitalis Superi r
uitk mt, een Veficat riutn leggen ; l ch deeze vermetrderde de pynen , in plaats van t verminderen . -- My
kwam , eindclyk, in gedagten, f
k wel W rmen, in
de eerfle wegen , de
rzaak van deeze hartnekkige
J-I fdpyn m gten zyn, (gelyk ik daarvan verfcheiden v rbeelden by Schryvers ntm et heb .) 1k liet , t t dat
gmerk , de Lyderesfe cenige pilletjes nit de Cal mel,
met de Gummigutte ., gebruiken ; naa dat men cenige dagen met bet gebruiken van deeze middelen had aangeh uden, l sde de Lyderesfe eene menigte Ascarides .
Zy verzekerde my eenige verligting van pyuen te gev elen , 't welk my deed befluiten pet v rtgebruiken der
pillen aan t raaden, die dan
k n g een menigte . W r
men uitdreeven , en waar d r deeze z
haranekkige
H fdpyn geneezen wierd.
Men zal bier misfchien
aanmerken, waar m men niet eerder p deeze middelen
gevallen , en waar m men niet reeds in den beginne deeze
W rmen ntdekt heeft .
Dan ik m et bier t t waarfch uwing y ur j nge Geneesheeren aanmerken , dat de
gew nlyk pgegeeven kentekenen van W rmen niet alt s
zeker zyn , en men z mwylen, v ral by de Ascarides,
g ne blykbmire ketttekenen httdekken kan , fch n dezelve werkelyk aanweezig zyn , gelyk bier bet geval was .

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN ROERDOMP, OL' BUTO$ .

(V lgens den Heer

DS BUFFON .)

V gel , by ns under den naam van
D eJluter,
bekend, beet, in 't Grieksch,

R erdanp, f
in 't Latyn , Ardea Stellaris ; in 't Italiaansch, Tr mb tt ; in 't
P rtu geesch , Gaz la ; in 't Frausch , 13ut r ; in 't H g_
duitsch,
A'ss~ :ac ;
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duitsch, nder veele andere naamen, R s-clunzpf ; in 't
Zweedsch, R erdrurn ; in 't Engelsch , Bittern ; in 't
P lsch, Bak ; in 't Turksch , Gclvc.
Weik eene gelykv rmigheid 'er
k m ge weezen, tusfchen de Reigcrs en de R erd lnpci , zyn de verichillendheden deezer twee V gelen derwyze uitgemerkt , dat men
zich daar in niet k nne vergisfen : zy tnaaken,met de daad,
twee nderfcheidene, en gen eg van elkander verwyderde,
Gezinnen uit, m Diet met elkander vereenigd t w rden .
De R crd mpen hebben veel k rter P ten dan de Reigers,
war gevleeschter Lichaam , en den Hals zeer digt met vederen bezet, 't welk denzelven veel dikker dan die der Reigereu d er fchynen .
1)e R erd mp is min d m dan de Reiger, dan n g wilder, by w rds bykans n it gezien ; by bew nt m erasfen van zekere uitgettrektheid waar veel riet gr eit , en
nth udt zich , by v rkeuze , by gr te p elen , met
h utgewas mzet ; daar leidt by cen vreedzaam lee.
ven , d r bet riet befchermd, v r regen en wind befchut, even zeer verb rgen v r den Jaager then by vreest,
als v r den pr i p welken by l ert ; by blyft geheele
dagen p dezelfde plaats, en fchynt zyne geheele veiligheid
t fl'eilen in de afz ndering en bedryfl sheid ; in ftede dat
de Reiger, veel nrustiger, in beweeging is, en alle dagen tegen den av nd zich bl t geeft aan de Jaagers , die
p de met riet begr eide wallen hem pwagten, gaat de
R erd mp , met bet vallen van den av nd , vliegen , en
verwydert zich van zyne belaagers ; fch n deeze twee V gels Bew nders zyn van dezelfde plaatzen , leeven zy p
eene zeer verfchillende wyze, en hebben geese gemeenfchap
met elkander.
V lgens WILLLIGHBY is bet alleen in den Herfst, en by
bet ndereaan der Z nne, dat de R crd mp de vlugt neemt
m t reizen, f ten minften van w nplaats t veranderen . In bet vliegen z u men hem v r een Reiger h uden,
indicn by, van
genblik t t genhlik, geen geheel ander
geluid liet h ren , 't welk veel klinkender en zwaarder is,
c b, c b ; dit geluid, fch n naangenaam, is z hard en
aant' tclyk niet, als 't Been hem den naam van Put r d et
verwerven : want by w rdt P teurus geheeten, z veel als
B atus tauri, f die bet Gel ci van eeu Sticr 11aat ; dit gel ei, ht-rh nd, herhaalt by vyf f zes keeren in den V rtyd, en men b rt het p een halve myl afflands . Z u
men zich kunnen verbeelden, dat deeze fchriklyke t n, de
t n
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t n def Liefde is ? In de daad, dezelve is niets andcrs
dan bet gefchreeu v van eene natuurlyke beh efie, die, in
de nitdrukking van verlangen , w est en ruw is . Dc R erd nip eens dezelve v ldaan hebbende, vliedt her Wytje,
f !t t bet van zich af, wanneer bet hem n g fierk aanz ekt, en , z nder welks eerlte aann pingen , een bykans
genbliklyk paaren geen plaits z u gehad hebben . Her
Mannetje en WVylje leeven verv lgens a fz nderlyk . l k heb
dikfnaals , zegt de !-leer
twee deezer V gelen
d en pvliegen : en alt s pgemerkt , dat ze , tweeh nderd
lchreden van elkander -if, pvl gen, en p een gelyken
afitand weder nederttreeken . 't Is ndertusfchen zeer gel flyk, dat deeze beh ettc der natuur, en die genbliklyke vereeniging, p gr te tusfchenllandcn van tyd wederkeeren, indien anders de R erd mp dat geluid allcen that
in den paartyd : want het be int in de maand February,
en men h rt het D g in de O gstmaand . !let Landv lk
zegt , dat de R crd mp, wn dit l eijcud geluid t maaken,
den belt in 't water lleekt : de eerile t n van dit vervaarlyk geluid gelykt, in de daad, na cene iterke blaazing, en
de tweede na cene plank, uit eene h llih;heidv rtk n e de ;
d ch deeze ver ndertlelde handclwyze kan zeer bezwaarlyk
tm:t gen egzaame zekerheid bekragtigd w rden : want de
R erd mp h udt zich alt us z danig verfch len, dat her
net wel m -elyk is hem van naby t zien : dejaagers k men Diet t t de plaatzen, in welken zy hem pfl ten
,6ana met d r her ri t been t dringen, en dikwyls t t de
k liecn in 't water t gain .
ily alle deeze v rz rgen m zich nzigtbaar en ngemakbaar t maaken, fchynt de R erd nap een list t v egen, hem d r wantr uwen ingeb ezemd : by h udt den k p
recht vereinde ; en char by meer dan twee en een half v et
h g is , ziet by ver bet riet heen ., z nder d r de (angers
ntdekt t w rden : by verandert niet van plaits dan term
den av nd in den Hcrfst, en brengt hct verige zyner dagen d r in eene bedryfI ns heid, welke ARISTOTELES bew g hem den bynaam van lien Luien t geeven ; «lle zvne
beweeging bepaalt zich daar t e , dat by p eeu Kikv rsch,
f ec:n Klem Vischje, aanvalt, die zich van zelve pd en aan
deezen wagtenden Vistc ; :er .
De naam 4fleriac f flrdea Stellaris, d r de Onden aan
den K erd nzp gegeeven, is, v lgens sCALiG :R, daar van
ntleend, dat by met den av nd rechr pweards nil den
Flemel vliegt, ell fchynt verl ren t geraaken in her ft :sr.ze .
well' ;
J-11-,BERT

,
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welf ; anderen z eken den rfpr ng van deezen naam in de
vlckken van de Pluimadie deczes V gels ; welke , n gthans ,
vecl cer als penfeclen dan als lbarren gefchikt zyn : zy bedekken h t geheele Lyf met zwartagtige ttreepen, die p
den' rug dwars l pen p een r sagtigen gr nd ; de ver
lang getr kkene zyn p een witagttgen gr nd v r aan den
Hals , de B rst en den Buik . De l3ek van den R erd mp
is van dezelfde gedaante als die der Reigers, even als de
P ten gr enagtig van kleur, breed in de pening, en z
digs t t aan de O gen pgefpleeten, dat men zeggen z u
dat dezelve in de B venkaak fl nden ; de pening van
bet O r is gr t ; de k rte en fcherpe T ng k mt flegts
ten halven van den Bek ; dan h t Keelgat is z ruins, dat
men 'er, ais 't ware, de vuist z u kunnen infleeken ;
zyne lange Vingers vatten het riet, en dienen hem m zich
p de l svl ttende rietbr kken ftaande t
h uden ; by
vangt eene verbaazende menigte van Kikv rfchen ; en, its
den Herfst, gnat by tie Ratten in de b sfchen pz eken,
die by zeer behendig verrast en geheel inflikt ; in dat jaargetyde w rds by zeer vet ; gevangen w rdende, ftelt by
zich t weer , en pikt iuz nderheid Pa de
gen . Het
vleesch deezes V gels is niet lelcker, fch n men het, in
vr eger dagen, t en bet Reigervleesch een lekker beetje,
en een h fdfch tel, uitmaakte, at.
De Eijeren van den R erd mp zyn witngtig, naar het
aschgraauwe f bet gr ene trekkende : vyf f zes vindt
men 'er in bet Nest, gemaakt in 't midden van het Rict,
p een h p biezen . BELON dwaalt zeker, en verwart
den R erd mp met den Reiger , als by fchryft dat de
eersteemelden zyn nest in het h gst der h men maakt .
Men vindt den R er(l mp veral waar m erasfen zyn ,
ttitgeftrekt gen eg m hem ter fchuilplaats t dienen ; mer.
kept her in de meeste Landflreeken van Freankryk ; by
is niet zeldzaam in Engehand, en veelvuldig in Zwitzerland en O stenryk ; by w rdt desgelyks in Sile/'e, in Dencna, rken , ea in Ziveeden, gev nden . De N rdlyke Gewesten van Annerica hebben zelfs hunne f rt van R es •tl mmanen . en men vindt atndere f rten in de Zuidelyker ;
d ck h t fchynt, dat
ze R erd mp, min hardv gtig daft
de Reiger, nze \Vi - iters niet kan verdraagen, en
ze
fireeken verlaat wanneer de k ude hegint t knellen . Welafe'vriQte jaa~rers verz_ktireu us, dat zy ze, ten tvde van
zwaare k ude , n it gezien hebben aan de evers der
becken f br nnen ; en hebben zy ftilttaande waters en
m e-
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ichynt aan t duiden, dat de h ge vlugt, welke zy in
den Herfst, naa bet ndergaan der Z nne, tleemen, bet
vertrek is na warmer Lugtftreeken .
Geen \Vaarheemer beeft ns beter verilag verleend, wegens de natuurlyke cigenfchappen deezes V gels, dan de
Ileer BELON ; van 't Been by my daar ver geichreeven
hecft zal ik een uittrekzel mededeelen .
De R erd mpen vindt men bykans d r alle Jaarfaif e .
nen been , t M ntreuil fur nler , en p de kusten van
1'icardye , fch n ze reizende V gels zyn ; in de maand
December treft men e in gr ten getale aan , en dikwyls
twaalf p e n rietveld .
Weinige V gels w rden 'er gev nden die zich met z
veel bedaardheids verdeedigen ; de R erd mp valt n it
aan ; d ck aangevallen zynde, vegt by m edig , en Nat
fterk, z nder veel beweegings t maaken . ZVanneer een
R fv gel p hem nederfchict , vliegt by niet, by wagt
dien, vereinde ftaande, af, en ntvangt hem p de punt
zyns fcherpen beks ; de gew nde vyjnd vliegt fchreeuwende been . De ude Buizerts tasten n it een R erd mp
aan, en de gemeene Valken d en bet n it dan van agteren, en in de vlugt ; by verdeedigt zich zelfs tegen den jaager , die hem gefch ten heeft ; in plaats van t vlugten
wagt by hem af, en pikt hem met den bek z geweldig,
dat by d r de laarzen hem diep in 't vleesch fteekt . Veele Jaagers zyn 'er gevaarlyk d r gew nd ; men dient
deeze V gels f t maaken , want zy verdedigen zich
t t den d l t e .
Z mtyds , d ch zeldzaam , gaat de R erd mp p den
rug leggen, gelyk de R fv gels, en verdedigt zich z
wel met zyne Klaauwen , welke by vry lang heeft , als
met den Bek : by neemt deeze h uding aan als een H ed
hem vervalt .
Het geduld van deezen V gel evenaart zyn c ed ; uu .
ren lang Nat by, nbeweegelyk,met de p ten in 't water , en verdekt van 't riet ; by l ert p Aaltjes en Kikv rfchen ; by is even bedryfl s en dr efgeestig als de
Oijevaar ; buiten den paartyd , wanneer by beweeging
maakt, en van plaats verandert, kan men hem niet dan
met H nden vinden . In de maanden February en Manrt
flaan de Mannetjes 's m rgens en 's av nds een gel id,
't geen men z u kunnen vergelyken by een zwaare fuapllaan-
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haanfch t ; de Wyfjcs k men p dit geluid ;f : dikwyls
mringt een twaalftal Wyfjes ddn Mannetje : want in deeze V gelf rt zyn , even als nder de Eendv gcls , de
Wyfjes veel menigvuldiger dan de Mannetjes ; by treedt
in edig nder dezelve been, en weert de andere Mannetjes, die aank tnen , af.
De Wyfjes vervaardigen
de Nesten , t midde,I van bet riet, in de maand April ;
de Br edtyd duurt vier- bf vyf- en twintig dagen ; de J ngen k men bykans naakt ter wereld, en hebben eene afzigtige gedaante ; zy fchynen alleen hals en p ten ; zy
k men niet nit het nest v r dat 'er meer dan twintig dagen verflreeken zyn ; de Vadcr en M eder v eden dezelve
in de eerile dagen met Bl edzuigers, Haagedisfen, en fch t
van Kikv rfchen, verv lgens met kleine Aaltjes ; de eerfle
Vederen zyn r s, even als die der Ouden ; de P ten en de
lIek zyn eer wit dan gr en . De Buizerts, die de nesten
alley andere V gelen der M erasfen verw esten , raaken
zelden die der R erd mpcn aan ; de Vader en M eder bewaaken ze z nder ph uden, met een verdedigend t ev rzigt ; de B erenj ngens durven ze nict fl ren , nit
gen gevaar z uden l pen .
vreeze dat hunne
De Mannetjes, nder de R errl mpcn , zyn zeer gemaklyk
van de Wyfjes t
nderfcheiden, z d r de kleur als d r
de geflalte ; zy zyn veel fch ner, vecl r ster , en veel
gr ter dan d Wvfjes, daarenb ven hebben zy veel langer Ilals- en B rstvederen .
Het Vleesch deezes V gels , b venal de Vleugelh utjes
en de B rst, is redclyk g ed m t ecten, mits men de
huid afirekke , die vervuld is met een fcherpe en flegtfmaakende lie , welke zich nder bet braaden in het
vleesch mengt, en ' r een fterken fmaak aan byzet .
FROEVE, OM . IN ONS VADERLAND, OPREGTE CAROLINA,
OF WCStindlf llC, RYST, VOORT TE KWEEKEN, EN TOT
HAARE VOLKOMENHEID TE BRENGEN.

alf Maert zaaide ik eenige k rlen uitgezngte Ryst, met
H den
bast , in heel natte aarde, in een Br eibak, waar

van prim April een plant t v rfchyn kwam, z fyn en
teder als eene dunne fpelde , f allerfynst grasfcheutje .
Deeze plant , in eene digte p t, in een Runhak, telkens
met water t t eene drasnatte aarde nderh uden , is fleri,c
ge.q

PROEVE OAT WESTIND . RIST VOORT TE P LANTEN.
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gegr eid . Ze ffh t wel tien Halmen, ter h gte van 5 a
6 v eten : de eerfte air beg n zig t vert nen den S Augustus ; de eerfle bl ey den 2I dit , t t in September . leder
air is lang 8l duim, Amflerdamfche Maat, en beflaat wel
k rlen ; dus geeft eene plant duizendv udige vrugt .
uit i
Eenige dier k rlen zyn nu reeds ryp . Ik hebbe dit den
Liefhebberen van de B tanie willen mededeelen, f deeze
Pr eve
k verder ware uit t breiden .
In Aml erdam ,
23 September, 1 784 ,

J. C.
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men des Muds .

"jleeze R m is zeer gemeen in Virginie, en w rd in bet
Dmeeste gedeelte van het vaste land van America gev nden ; van waar de Zaadb llen jaarlyks in menigte naar
Gr t-Brittannien gebragt w rden . Verfcheide Schryvers
geeven p, dat deeze Zaadb llen in p tten geplant, en
under glazen genet, m eten w rden, dat men de planten ,
wanneer ze eeu jaar ud zyn, ieder p zig zelven, in
kleine p tten m et verplanten, en dan weder p nieuw
nder glazen brengen ; waarna dezelve egter n g in p tten geh uden, en, geduurende de drie f veer v lgende
jaaren, des Winters , in Orangehuizen geh uden m eten
w rden, t t dat zy flerkte gen eg bek men hebben .
Deeze haudelwyze v lgde ik in myne vr ege be eflening, en ze zal, z nder twyffel, dit gewas z
wel pkweeken als in 't leeven h uden ; maar 'er is geene n dzaakelykheid, m deezen b m, zelfs in zyne eerfte jeugd,
met z
veel teerheid t behandelen : - zie bier cen gemakkelvker en nk stelyker weg, m denzelven teteelen,
gegr nd p ndervinding ; v lgens welken men in een gew nen gr nd , en in eene wel bemantelde ligging, veel
flerker en fleviger planten verkrygen zal ; en waar d r
men dezelven fchielyker in ftaat zal brengen m verzct t
kunnen w rden, in die piaatzen, daar men v rneemens
is ze t laaten blvven .
Maakt , in her begin van Marrt, een bed van g ele
VII, nant . . AJ t G ELW . N O . 2 .
E
fy-
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fyne ryke aarde gereed, wet gemengd met ude verr tte
k emist, wet p de z n leggende, en v r k ude Winden befchut ; plaats een ud raam ver bet bed, en zaait
de Zaaab llen ; ziftende ver dezelven, mtrent ter dikte
van een halve duim, een gr nd, ten miniten eenige Maanden t v ren gereed gemaakt, be[l:aaude nit eene karvragt ude weigr nd, eene gelyke vragt wet verteerde
k emist, en eene halve karvragt zee- f fyn duinzand . Z mmige van deeze Z_aaijelingen zullen waarfchynlyk binnen de
negen f tien weeken v r den dag k men, maar verre
Let gr tfte gedeelte derzelven zal in den gr nd blyven,
t t bet daataan v lgende v rjaar . lk raade daar m aan ,
m de bedden niet meerder t wateren, dan nfaar even
n dig is, m de planten, die v r den dag zyn gek men , t verkwikken ; welken, geduurende v lgende vier
f vyf weeken, p het heettte van den dag, v r deZ nne-hitte m eten gedekt zyn ; d ck daarna m eten ze derzelver geheelen invl ed genieten .
Wanneer deeze mftandigheden in agt gen men w rden, is 'er geen verdere z rg dit jaar n dig, dan den
gr nd van alien nkruid zuiver t h uden ; en in den Win
ter, wanneer bet hard en tang fl rmt, dubbelde matten
ver de raamen t brengen, welke z rgvuldelyk m eten
weggen men w rden, -.its bet Weder zagter w rd .
In 1llaart van bet v lgende jaar, neem z rgvuldiglyk
met de vingers van bet bed alle m sagtige harde, aan een
gebakke en k rstagtige, kl mpjes aarde, maak dezelve weder fyn en zagt, en zift 'er eene h eveelheid, van die ge .
evenredigd is aan die, welke weggen men is, van dezelfde z rt van mengzel als de v nrige, verheen . Als
dan zullen, mtrent bet einde van April . f bet begin van
Mey, indien uwe Zaadb llen g ed zyn geweest, de planten by menigte v r den dag k men ; wanneer ze dikwils, d ch fpaarzaam, met Water m eten verkwikt w rden. Van deezen tyd , t t in bet begin van dugusty,
m eten ze v r de Middagz n gedekt w rden ; maar dit
wilde ik niet laatcn gefchieden, d r de bedden met matten t bedekken, z
als gemeeniyk gefchied, 't geen de
planten t veel trekt, en t zwak maakt ; maar zulks liever d en, met een fink ude rieten fchutting,
f, by
gebrek van dezelve, z ude ik eenige dunne planken f fchaalen nan een fpykeren , ter lengte van den hak, en h t' gen eg n bet bed v r de Middagz n t befchadnwen .
Met de planter dus v r de gr tfte hette t beveiligen ,
en

VAN DEN VIRGINISCHEN TULPENIi00M.

63

en haar egter de vrye pen Lugt t laaten genieten , zullen
ze, al fch n zy in lengte z
fterk niet t eneemen, egtec
zwaarder van fteng w rden, en veel fterker zyn .
Wanneer dit beh rlyk verrigt w rd is 'er in deeze gelegenheid niets sneer in agt t neemen , -dan veelvuldige
gemaatigde befpr eijingen , tegen den Av nd : en eene mat
ver den bak t werpen geduurende een hevigen Winter,St rm .
Omtrent bet begin van flpril, in bet v lgende V rjaar,
(want deeze B m is agterlyk in 't uitb tten zyner bladeren,) m et men een plek gr nds p dezelfde wyze en van
denzelfden card gereed maaken, als v r de Zaadb llen gezegt is, en dan z rgvuldiglyk de planten met een frtaweel
pneemen, z nder hunne w rtels t befchadigen . Indien
dezelve niet aanft nds in den gr nd kunnen gezet w rdeu ,
m et men een t bbe v l gezift mengzel (waarvan b ven
gefpr ken is,) met Water t t een beh rlyk dik beflag
mengen, d r bet welke men de planten, 661 v r een,
m et been trekken, t t dat 'er z
veel aan blyft hangen
,uls gen eg is, m hunne W rtels en Veezels t bedekken .
Dit zal haar beletten uit t dr gen, en in deezen t eftand
kunnen zy veilig t t een gr ten afftand verv erd, en verfcheide dagen huiten den gr nd geh uden w rden . De
W rtels van deezen B m m gen niet veel gedund w rden ; derhalven fnyd ter deezer tyd maar een weinig van
de Penw rtel glad af, maar laat alle de Veezels f Hairw ttels 'er aan , en plant den B m verv lgens n g in eene wel
bemantelde f gedekte Jigging. Zet uwe planten, in greppels met de fpae uitgeft ken , in regels van een v et afftands, en zes duimen van plant t t plant ; plant vyf van
deeze regels, 't welk een bed van vier v eten breedte zal
maaken, en indien gy meer dan den bed kunt maaken, hat
een gangpad van drie v eten wyd tusfchen dezelven. Laaten ze v rts dikwils• (en vervl ediger dan t v ren) in
den Av ndft nd beg ten w rdeu , geduurende de Z mcfmaanden ; waarna dezclve zuiver van Onkruid geh uden ,
en met een mat gedekt m eten w rden, wanneer bet hard
vriest geduurende den eerften Winter . Dan zullen deeze
planten , als men in bet v lgende V rjaar de gr nd tusfchen de regels wel l s en lugtig gemaakt heeft, geen verdere z rg vereifchen ; m etende alleen maar twee janren
in deeze kweekery verblyven .
De planten m gen van deeze bedden, naar eene andefe
kweekery, vergebragt w rden, waarvatl de gr nd fyn en
E 2
dire
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diep is. Men draage egter n g veel z rg v r de W rtelerr,
en plant dezelven in ryes, p den affland van drie en
een half v et, en agttieu duimen vaneen in de ry (laeude ;
h ud den gr nd zuiver en lyn met de fch ffel, en watert
de planten vervl edig in dr g weder, geduurende den
eertlen Z mer, en laat dezelve aldaac drte jaaren verblyven . Deezg B men zullen nu fled?; gen eg zyn, m de
aanvallen nzer llrengfie Winters t kunnen d rflaan, en
daar zy nu gmtrent zes f zeven V eten h g zyn, zullen zy een bekwaame gr tte hebben, m ter plaatfe, al
waar men dezelve meent t d en blyven, t zetten . In
een ryken diepen gr nd, met andere B men mringd,
maar niet t digt by hun geplaatst, zullen zy in weinig
jaaren verbaazend gr t w rden ; maar, in dun mager land,
maaken zy maar geringen pgang, fch n zy yr ieger zullen
bl eijeu . In America gr eijen zy dikwils in v gtige M era fige gr nden , en in z danigen gr nd hebbe ik dezelve
alhier geplant, d g met geen g eden uitflag ; bet geen, z
ik verunderflel, t e t fchryven is aan nze lange natte
Winters , die hunne teere W rtels en Veezels d en r tten.
Men kan bun niet we], als menige andere W udb cmen, met v rdeel verplanten, wanneer zy t t cen gr te
h gte gek amen zyn ; maar men kan hun n g cene reize
meerder, als reeds alhier gemeld is , verzetten , wanneer
zy reeds de lengte van tien f twaalf V et bek men hebben, bet geen ik met zeer g eden uitflag gedaan hebbe . Ik
ken geen B m, p welken bet affn eijen van Takken f
W rtels, een flegter uitwerking heeft, dan p deezen , z
als ik dikwils t t myn verdriet nderv nden hebbe ; derhalven m et men de planten in de kweekery t t de gednante
brengen, die men aan dezelve verlangt, met alle de kwaalyk geplaatile uitb tten, weg t vryven, f met den vinger
en duim de kwalyk gefchikte Takken, k rt na dat ze v r
den dag gek men , en terwyl ze tmg j ng en teer zyn, f
t knypen ; meerdere fn eijing als deeze beh ren zy n it
t ndergaan .
Deeze 11 m is een plant van buitengew ne fch nbeid en deftigheid , en verdient, h glyk , een plaats in alle
edele en fraaij aangelegde plantagien . Er is een B m van
dat f rt in de tutneu van den Graaf van Peterb r ugh t
Parf n's green by L nd n, welke ik verfcheide jaaren aan
een in v llen bl ezem gezien hehbe ; dezelve is n cer dan
vyflig V eten h g, en heeft een Stam uaarevenredigheid,
en z ude n g veel gr ter geweest zyn, ware het niet,
dat
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dat 'er, dezelve in een wilde verwaarl sde h ek van den
tuin plant zynde, gees agt p gegeeven was, als mede dat
dezelve zcer was benadeeld gew rden, d r de verhangende Takken en de v rtl pende \V rtels van andere B mer,
't geen hem belette beh rlyk v edzel t verkrygen . De
I-leer CA'rlsiii maakt, in zyne Natuurlyke Hist rie van
Car lina, gewag van Tulpb mcn, welker Stammen dertig
v eten in den mtrek hebbeu, en het h ut van dezelve
w rdt d r de Amerikaauen, m deszelfs lterkte en duurzaamheid, h glyk gewaardeerd .

UITTREKZEL VAN FENE REIZE , DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKS EN GORE, NA DEN STILLEN OCEAAN, IN DF JAAREN

1VJDCCLXXVI , MDCCLXXV11 , MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCC XXX, MET rE SCHEPEN DE Ref luti n en Disc very, zii ONTDLKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOLN.

(Verv lg van bladz .

28 .)

apitein COOK verliet , p den dertigtten September,
m rgens , Otaheite , en kwam , p den av n .i van
dien dag, t Eirne . flet verlies van cen Geit, daar gefit-j len, n dzaakte hem t t het pleegcn van vyandlykheden p dit Eiland ; en by krecg de Geit, (ten dien tyde
v r hem een dierbaar Beest,) niet weder, eer by eenige
Huizen en Can es in de asfche gelegd hadt .
Op den elfden Oct ber, zette by k ers na Huaheine,
waar by ten
gmerk halt GMAT eindelyk neder t zetten ;
by kwam 'cr den v lgenden m rgen . By nnze aank mst,
ichryft Capitein c x,verv egden zich alle de v rnaamften van bet Eiland aan b rd nzer Schepen ; dit was
juist bet geen ik wenschte, dewyl het h g tyd werd
w riAi ergens eene vaste vtrblyfplaats t bez rgen : en
ik verbeeldde my, dat de tegenw rdigheid deezer V lksh fden my z n in itaat ttc1len , m het, p de v ld e.
nendlte wyze, nit t v eren . OMIAI fcheen t neigen m
zich p Ulietea t vestigen ; en walineer wy hadden kunnen vereenk men ver de wyze m dit plan t v ltrekken , z u ik 'er niets tegen gehad hebben . Zyn Vader
was d r de lieden van B lab la . als zy Ulietta bemagtigden, van eenig land, p dat Eiland, ntzet gew rden,
en
L 3
C

s
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en ik twyfelde geenzins, f ik z u in flaat weezen, m,
p eene vriendlyke wyze , dit den Z n t d en wedergeeven ; ten dien einde was bet n dig dat by zich wel
verft ndt met die tegenw rdig Meesters p dit Eiland
waren ; d ch by was t zeer de Patri t m aan een v
flag van dien aart bet
r t leenen , en tr ts gen eg m
rg
zich t verbeelden, dat ik, d r geweld, hem in de ntn mene Vaderlyke bezittingen z u ftellen . Zulks maakte
bet nm gelyk hem p Ulietea t d en w nen , en Huaheine dagt my daar t e de vaeglykfte plaats . Ik befl t,
derhalven, my van de tegenw rdigheid derV rnaamften
deezes Ellands t bedienen, en hun des eenen v rflag
t d en .
Naa dat de drukte van dien m rgen ver was, maakten
wy ns gereed m een bez ek f t leggen by TARREE
TAREEA , met
gmerk m by 't zelve deeze zaak aan t
vangen . OMAI kleedde zich, p eene zeer v eglyke wyze, naar de mftandigheden, en vervaardigde een Gefchenk
v r den Opperften des Eilands, als mede een v r zyn
EATOOA . Waarlyk , naa dat by
ntflaagen geraakt was
van den flegten h p, die hem p Otaheite mringde,
gedr eg by zich met z veel v rzigtigheids, dat by agting verdiende .
Ons aan land gaaa l kte de mees•
ten , die ns aan b rd bez gt hadden, derwaards, en
zy , z wel als die aan Brand fl: nden , vergaderden in
een gr t huis . De zamenvl eijing des V lks, t deezer
gelegenheid, was zeer gr t, en nder 't zelve vert nde
zich een gr ter aantal aanzienlyke Mannen en Vr uwen,
dan wy
it gezien hadden in cene Vergadering p cen
deezer nieuwe Eilanden . Niet alleen fcheen het gr s des
V lks, ver 't algemeen , veel m ediger en fch ner dan
p Otaheitc, maar 'er was
k een veel gr ter getal Mannen van aanzien , naar evenredigheid van de uitgeftrektheid deezes Eilands ; de meesten Madden het diklyvig
v rk men der Opperh fden t Watee .
Wy wagtten eenigen tyd naa de k mst van TAIREETAREEA : dewyl ik niets wilde uitv eren eer de Earee rahie
tegenw rdig was ; d ch t en by kwam, bey nd ik dat zy.
n e tegenw rdigheid niet veel betekende ; by was niet
meer dan acht f tien jaaren ud . OrIAI, die p een
kleinen affland f nd van deezen kring aanzienlyke lieden,
begun met R de Vederen en St ffe, enz . aan de G den
t fferen . Hier p v lgde eene andere Offerande, welke
de V lksh fden aan de G den t ebragten ; naa dezelve
wer-

bbefteelen, gelyk
teelen
zy Pretare,
gedaan
rug als
gebragt
hadden
Llang

VAN CAPT . COOK, ENZ .

67

werden verfch~ide andere flukken St f, en R de Vedcren, ten g fchenke gegeeven. Elk deezer Artykelen werd
nedergelegd v r ddn van bet gezelfchap ; die ik veril nd
dat een Priester was, en vergeleverd met cen aanfpraak
f gebed, uitgefpr ken d r een van OMAI'S Vrienden,
die naast hem zat, d ck meest naar 't Been by hem v rzei . In deeze Gebeden vergat by zyne Vrienden in Enk die hem beh uden herwaards
g~elerrid geenzins, n ch
rd
hadden vergebragt. De Earee rahie n
SANDWICH , T te, Tatee (*), werden in elk deezer vermeld. T en rAi's fferanden en gebeden gecindigd waren, nam de Priester elk artykel, in dezelfde rde, als bet
v r hem was nedergelegd ; en een gebed uitgeft rt hebbende , z ndt by alles na de M rai : welke , z
niAI
ns berigtte , verre van deeze plaats affag ; auders z uden
tie Offeranden daar gedaan geweest zyn .
Naa het v lbrengen der G dsdienstplegtigheden zat
GMA naast my neder en wy vingen nze v rgen mene
zaak aan . 1k gaf bet j nge Ohperh nfd myn gefchenk , en
utving het zyne ; en alles wel in verweeging gen men
zynde, waren ze van wederzyden ryklyk . Wy maakten
cenige fchikkingen, p de wyze van nze verdere nderhandeling ; en ik wees aan, welke kwaade gev lgen z uden
v rtvl cicn, uit ns t
by v rige bez eken . OMAI'S rer nederzetttng aldaar werd
v rgetteld aan de verzamelde V lksh fden .
On7AI berigtte hun : „ Dat wy hem mede gen men hadden den na ns Land, waar by zeer vriendlyk ntvangen was
• d r den gr ten K ning en diens Earecs, en behandeld
• met alle blyken van agttng en t egenegenheid , z
„ by nder ns v erkecr .i e ; dat wy hem t
• hadden, d r nze milddaadigheid verrykt met veele ar• tykelen, die zynen Landgen ten van veel diensts z u„ den weezen ; en dat, behalven twee Paarden, die by
• hem znuJen blyven , verfcheide andere nieuwe en zeer
„ dienftige Dieren p Otaheite gelaaten waren , die fchielylt
„ z uden vermenigvuldigen, en een gen egzaam aantal uit„ leveren v r de nabuurige Eilanden ; dat bet myn erntlig
„ verz ek was , dat zy , t t vergelding v r alle myne ge„ daane dientlen, hcm een {luk Lands z uden aanwyzen
uwen, en den n digen v rraad
• m een Huis p t
r
hem
zelven,
en
den
zynen, t
„ v
; en dat, in„ then
(*) C K en CLE aI{E .
E4
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then men dit

p IHualaeine niec, by kn p

f gifte, k n

• verwerven , ik befl ten had hem na Ulietea t v eren,
• en daar t vestigen ."

Misfchien htb ik hier myn Vriend een beter aanfpraak in
den m nd gelegd, dan by met de daad deedt ; d ch ik had
beta deeze h fzaaken pgegeeven . Ik merlcte p, dat de
verklaaring, met welke by befl t, m hem na Ulietea ver
t v eren, de gpedkeuring van alle de V lksh fden wegdr eg ; en ntdekte terfl ud de rede . OMAI hadt, gelyk
ik reeds gemeld heb, zich tr tslyk gevleid, dat ik geweld
z u gebruilcen m hem t herflellen in 't bezit van de ]anden zyns Vaders , p Ulietea, en ver dit fluk, z nder
daar t e eenigen last t hebben, gefpr ken met eenige
Leden deezer tegenw rdige Vergadering , (lie zich alles
v rflelden van een vyandlyke landing p Ulietea, en dat
ik hun z u byflaan m de B lab laer•s van daar t verdryven . Ik m est hun, ten deezen pzigte, uit den
dut helpen ; m dit t d en gaf ik hun, p de v lflrektfle
wyze, t verflaan, dat ik hun n it in zulk eene nderneeming byfland z u verleenen , n ch dulden dat dezelve
werd aangevangen , terwyl ik my in hunne Zeeetl nthield ; als mede dat MAI, indieu by zich p Ulietea z u
nederzetten, zulks z u m eten gefchieden als een Wend,
en dat by den B lab laers niet m est pgedr ngen w rden
als een Overweldiger .
Deeze myne verklaaring gaf cene nieuwe wending aan
de gev elens van den Raad . Een der V lksh fden drukte zich terfl nd in deezer v ege uit : „ Dat list geheele
„ Eiland h'uaheine , en alles cwt p hetzelve gev nden
• werd , bet myne was ; en dat ik, ver zulks, zulk een
• gedeelte , als my behaagde, aan myn Vriend 0MAI k n
• fchenken ."
- OMAI, die, gelyk de rest zyner
Laudgen ren , zelden verder zag dan bet tegenw rdig
genblik , h rde deezen v rflag met verrukking ; niet
twyfelende, f ik z u mild gen eg weezen, en hem een
gr t deel lands verleenen . D ch hem jets aan t bieden , 't geen my zeer kwalyk gev egd z u hebben t
ntvangen , merkte ik aan als geene aanbieding in 't ge .
heel ; ik beg`eerde daar m, dat zy niet alleen den byz n .
dercn plek gr nds z uden aanwyzen ; maar tevens nauwkeurig bepaalen de uitgeflrektheid lands , welke zy hem
tf t het gemelde einde z uden vergunnen . - Hier
p werd gez nden m eenige V lksh fden , die reeds
ii t de Vergadering gegaan waren ; en ., naa ecn k rte nder-
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derlinge raadpleeging, werd myn verz ek, met algen eene
stemming , t egettaan ; en een ituk gr nds naast het huis ,
waar in wy ns tegenw rdig bev nden , aangeweezen .
De uitgeltrektheid , langs her firand, by de haven, was
zesh u erd v eten , de diepte, t t den v et eens bergs,
was meer ; en een gedeelte des bergs werd 'er aan t e,
gev egd .
Wanneer wy dit werk, t t, wederzydsch gen egen, verrigt hadden , liet ik een Tent aan strand pflaan , zette
een Wagt, en richtte de n dige werktuigen ter waarneeminge p . De Timmerlieden , van beide de Schepen,
,ingen aan het b uwen van een Huis v r OMAI, waar
iu by de Eur pilche waren, zyne eigend mmen, k n
bergen . Ten zelfden tyde waren 'er eenigen bezig m een
Tuin v r hem aan t leggen, waar in zy b men en
wyngaarden plantten ; mel enen, en verfcheide audere zaaden, 'er zaaiden : en ik had het gen egen, m, eer ik dit
Eiland verliet, de meesten t zien gr eijen .
p zyne eigene zaaken en beOMAM beg n nu in ernst
langen t denken , en v elde het hartgr ndigst ber uw
ver zyne kwalyk geplaatfte ryklykheid p Otaheite . By
v ndt, p Huaheine , een Br eder, een Zuster, en een
Sch nbr eder, met zyne Zuster getr uwd zynde . D ch
deezen ber fden hem niet, gelyk nlangs zyne attdere
Bl edverwanten gedaan hadden . Het m eide my, n gthans,
t ntdekken, dat zy, fch n t eerlyk, m hem ngelyk
aan t d en , van t weinig hetekenis p het Eiland waren m heal daadlyk van dienst t zyn . Zy hadden n ch
gezag, n ch invl ed , m zyn Perf n f Eigend m t
befchermen ; en, in lien hulpl zen itaat, vreesdeik,dat
by gr t gevaar liep, tn ber fd t w rden van alles,
wit zy hem gegeeven hadden ; z ras als by zich ntzet
v ndt van nzen byftand, gen egzaam m zyne Landgen ten in bedwang t h uden .
Een Man , die ryker is dan zyne nabunren, w rds zeker benyd d r veelen , die wenichen hem met bun gelyk
gelleld t zien . D ch, in Landen , waar Befchaafdheid ,
Wetten en G dsdienst, bedwangnuiddelen uitleveren, vinden de Ryken een vry vasten gr nd van gerustheid ; en
dewyl, daareub ven, in al zulke Maatfchappyen , eene
verfprciding is van eigend mmen , heeft Been enkel perf n t vreezen, dat de p ging van aile de armere Leden tegen hem zal zamenipannen , b ven anderen, die even
zeer de v rwerpen van nyd zyn .
OMA1 bev ndt
E 5
zich
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zich in eenen geheel anderen t eftand . Hy m est leevea
nder de z danigen, die , v r een gr t gedeelte, geen
ander beginfel hunner daaden hebben dan nmiddelyke aan •
drift hunner natuurlyke neigingen . D ch de h €dzwaa.
righeid bett ndt hier in, dat by geplaatsr ft ndt t w rden in eenen ftand van alle anderen nderfcheiden ; by
z u de cdnige Ryke Man weezen in de Maatfi:happy t t
welke by beh rde . Hy hadt, d r zyne kennis met, en
zyne verkeering nder , ns een fchat van dingen , die
zyne Landgen ten zich d r kunst n ch vlyt k nden
eigen maaken ; terwyl zy allen l erden p een aandeel van
zyn benydden Rykd m , was bet zeer natuurlyk t dugten , dat zy alien zich wel ras z uden vereenigen m dien
ntzetten .
eenigen bezitter daar van t
Om zulks , indien bet m gelyk ware , t v rk men ,
raadde ik MAI eenige zyner g ederen t verdeelen tusfehen twee f drie der v rnaamfte V i:ksh fden ; die,
bier d r v r zichzelven v ldaan , gereed z uden zyn
Item under hunne befcherming t neemen , en te befchutten v r de geweldige aanvallen van anderen . Hy bel fde myn raad t zullen v lgen ; en ik vernam, met
veel gen egen, dat by, v66r myn vertrek, deezen v rN gthans,niet geheel
zigtigen Ilap gedaan hadt .
vertr uwende p de werking der dankerkentenisfe, natty
ik t evluet t t dringen ~er beweegreden van bevreesdmaagmerk verklaarde ik, by elke v egzaaking . Met dit
me gele,Tenheid, den Inw nderen, dat ik v rneemenswas
bun SiLind weder t bez eken , naa den gew nen tyd
myns afzvns : en dat , indien ik 0MM niet v nd in denzelfden ftaat van veiligh id als ik hem gelaaten had, alien, die ik ntdekte dat zyne Vyauden geweest waren,
de zwaarte myner wraake z uden gev elen . Deeze dreigende verklaaring zal, wanrl'chynlyk, niet weinig afd en ;
wtnt nze peenv lgende bez eken, in deeze laatfte jaaren, d en dit V lk gel ven, dat nze Schepen, p gefleide tvden, zullen wederkeeren ; en z lang zy in then
rdeelde vryelyk te m gen ftywaan hlyven , welken ik
ven, heeft OMIAt reden m t verwagten, dat ze hem ngem eid zullen laaten in zyne nieuw aangelcgde Plantagie .
Oa-1M s Huis bykans v lb uwd zynde , werden veele
zyner g ederen den zes- en twintigften aan land gebragt .
Onder eene verfcheidenheid van andere n dl ze Artyke1en , was een kist met kinderfpeelg cd ; deeze vert nd
zy n ,
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zynde, behaagde gr tlyks aan de gaapende menigte .. D ch
zyne p tter , ketels, fch tels, glazen, en al de t eftel
van huisraad, verwaardigde nauwlyks iemand met e n gOMIAI beg n nu zelt t
denken, dat ze hem
ilag .
van geen dienst z uden weezen, dat een gebraaden Varken beter linaakte dan een gek kt, dat een Platanus-blad
even g d t t den maaltyd diende als een tinnen lch tel ,
dat een fchel van e n C cusn t de plaats van een Glas
wel k n vervullen ; by befl t, daar m, wyslyk, zich van
deeze dingen, t t de keuken en tafel beh rende, f t
maaken, z veel by k n, nder h t Scheepsv lk ; krygen •
de van hun, in ruffling, bylen en andure yzeren werktuigen, welke meer weezenlyke waarde hadden in dit gedeelte der werekd, en meer k nden dienen m zyne meerder
heid flaande t h uden by de z danigen, nder welken by
zyne v lgende dagen z u flyten .
Z ras iuAl zyne nieuwe w ning betr kken hadt, be.
g n ik bedagt t w rden p het verlaaten van dit Eiland,
en liet deezen av nd alles van bet ftrand haalen, uitgen men den Hengst en de Merrie, en een Geit, die j ngen
m est , laatende deeze in 't bezit van nzen Vriend . Ik
gaf hem
k een Engelfchen Beer en twee Z gen ; en by
hadt n g twee van de laatstgemelden, die hem t ebeh rden . De Hengst dekte de Merrie terwyl wy p Otaheite
waren : z dat ik alle reden heb m t ver nderfiellen, dat
Per p deeze Eilanden, d r dit dierbaar gefchenk, een ras
van Paarden zal verwekt w rden .
De Gefchiedenis van OIIIAI zal misfchen zeer veelen Leezeren gevallen . Ik zal, daar m, alle mftandigheden, beh rende m een v ld enend denkbeeld t geeven van den
(land, in welken wy hem lieten, hier melden .
Op Otaheite hadt fiy vier f vyfT ut us aangen nlen ; de
twee i n gelingen nit Nieuw-Zeehand bleeven by hem, als
k zytl•B r eder, en eenige andererr p Huaheine : z dat
zyn Gezin reeds beft nd uit acht f tien Perf nen, indien
men bet een Gezin mag he .eten , waar in t t n g geen
Vr uw gev nden werd ; en bet z u n g wel wat lydeni
eer deeze Per in kwam , althans wat O1\EAI zelve betr f ,
die in 't geheel niet genegen fcheen
m eerie Vr uw t
neemen .
Het Huis, 't geen wy v r hem lieten b uwen, was vieren twintig v eten lang, en achttien breed, tier v eten
h g (*) . Het befl ndt uit planken, in den kryg p Eime(*) V lgeus berigt van u . ZIMMERMAN, een Duitfcher, die
de
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verkreegen ; in bet h uwen hadden wy z weinig Spy
kers gehruikt als eenigzins m gelyk was, p dat bet yzer
geen aanl kzel z u weezen m h t neder t werpen . Het
was bepaald, dat OMAt, tertl nd naa ns vertrek, een gr ut
'Eduis z u b uwen, naar de gew nte zyns Lands ; bet
eene einde van 't zelve z u been fteeken ver 't geen wy
hadden pgerigt, en bet t t gr ter beveiliging influiten .
Iu dit werk bel fdcn eenige V lksh fden hem t zullen
helpen, en, indien bet bed elde Huis den gr nd beflaa,
welken by hadt afgepcrkt, zal bet z gr t weezen als eenig I-luis p 't ganfche Eiland .
OMAI's Ettr pifche Wapenen beft nden in een Snaphaan,
cen Ilaj uet , een Patr ntas , cen V gelr er, twee paar
Pitt len, en twee f dric Zwaardeu . Het bezit bier van
maakte hem , zyns hedunkens, geheel aelukkig, en dit was
gmerk met hem die gefchenken t geeven
myn eenig
want ik was alt s van gev elen, dat by gelukkig z u geweest zyn, z nder Vuurwapens, f andere Ersz • pifeha
O rl gtuig, dan met betzelve ; naardemaal zy in de handen van iemand, aan wiens v rzigtigheid ik reden had
t wantr uwen , eer zyn gevaar it nden t vergr ten,
dan zyne meerderheid t handhaaven . T en 01AI alles,
wat hem teebeh rde, aan land gehragt, en zyne w ning
betr lcken hadt, nndigde by de Scheeps lftcieren van beide de Schepen, twee f driemaalen, by zich ten eeten,
en zyn tafel was alt s ryklyk v rzien van bet best-, ,
't geen bet Eiland pleverde .
Eer ik weg zeilde had ik bet v lgende pfchrift, p de
buiteuzyde van O1IAI's Huis, gefneeden.

me
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Op den tweeden N vemb®r,'s naamiddags ten vier uuren, nam ik een k elte , uit bet O sten pwaaijende, t
baa,t,
de refs m de gedaan, en ' r een Verhaal van in 't licht gegeeven hcerr, in 't Nederduitsch vertaald , was OMAI met dit
; ;eb ,iwJe H ,t's niet t vrede ; by wilde een Huis met een
b enk inier heuben , zegeende : dat men in zulke Huizen ,
ass men 'Cr nu een v ur hem geb uwd hadt, in Engeland de
Varkens deeds , bl . 45 .
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De meesten nzerHuchcinrd t t dat de Schepen geheel under zeil waren , wanneer 1k, c m hunne nicuwsglerigheid t v ld en , vvf kan nfch ten deedt . T es
namen zy alien affcneid, behalves aini, ie niet van ns
ging v r wy geheel in zee waren . Wy hadden, m
nder zeil t geraaken , een t uw aan land vastgemaakt ;
nder bet wenden van bet Schip brak bet aan Ilukken,
d r een fcherpe r ts afgeftieeden zynde ; m bet agrer
gebleeven end t haalen , m est eeu b t gezunden w r.
den . Met deezen ging mnt aar. land ; een zeer aand enlyk affcheid gen men hebbende van alle de Officieren . Hy
hieldt zich zeer Itandvastig, t t by by my kwam ; t es
vielen zyne p . gingen, m zyne traanen t bedekken, t
zwak, en Mr . JUNG , die in den b t medeging , verhaalde my, d •at by den geheelen tyd, dat zy na Itrand
r eiden , weende .
[let gaf my geen gering gen egen t bedenken, dat wy
hrtn beh uden gebragt ha ]den p de eigen plants, van,
waar wy hem afv crden . En , n gthans , dit is de v reem.
d e aart van 't •bel p der menschlyke zaaken , wag h t,
waarfchynlyk, dal wy, hem in een min wenschlyken (land
agter lieten dan by was eer by kennis aan ns kreeg . lid
verllaa hier d r ntet, dat hy, de aangenaaniheden eens
befthaafden leevens gefma : kt hebbende , elendiger nw e€
w rden , d r h t denkbecls van dezelve v rraan alt s
t zullen m eten derven . Ik bepaal my alleen t t de .
verweeging van deeze enkele naangenaame mltandigheid , dat de v rdeelen , welke by van ns ntcangen
heeft , hem in een veel z rglyker Eland Liaten , v r zyne
perf nlyke veiligheid .
r aiOAiA1 , in Engelcnd zeer aangehaald zvnde, verl
rfpr nglykcn (land , en bedagt
len denkbeeld van zyn
nimmer p welk eene wyze zyne verkryginge van kundig .
held f rykd m by zyne Landgen teu , by zyne wet erk mst , z uden gewaardeerd w rden : welke de eenige
dingen waren , die hem nu mLer dan v rheen k nden
aanpryzen, en waar p by zyne t ck mende Gr theid f
Geluk k n gr ndvesten . Hy lcheen zelfs hunne Geaarthei,i, ten lien pzigte,niet hegreepen, en, eenigermaate,
hunne Gew nten vert;eeten t hcbhrn ; anderzins hadt
by heh ren t weeten , h e ten uiterilen bezwaarlyk bet
is, als een Perf n van Rang t erelaaten w rdt in eeii
Land, waar men m gelyk gees Can v rbeeld heeft, dat
iebast, en zeilde de haven uit .
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iemand, d r de gr tfte vcrdienfteu, van een laagen Rang
t t eenen aanzienlyken pkl m . Rang fchynt hier de eenige
weezenlyke gr ndilag van Onderfcheiding , en de Magt
daar aan verkn gt ; aan deezen regel is men z vast ea
blind gehegt , dat eeu Perf n, geheel van Rang ntbl t,
zeker veragt en gehaat zal w rden, indien by zich eenig
gezagbet n aanmaatigr .
Dit was, met de daad, eenigermaate, bet geval, met
OMAI, fch n zyne Landgen ten zeer mzigtig waren
m deeze hunne gev elens niet duidelyk aa~i den dag t
leggen, terwyl wy nder hun verkeerden . Hadt by eels
beh relyk gebruik gemaakt van de Gefehenken, welke by
uit Engeland tnedebragt, deeze met de Kundigheden p
zyne verre Reize pgedaan, z uden hem in ilaat gefteld
hebben t t bet aangaan van de heilzaamfle verbintenisfen .
D ch wy gaven in bet bel p van ns Reisverhaal reeds
al t veel v rbeelden p van zyne kinderagtige n plet
tenheid, p deeze in 't
gl pende middelen t t bev rddring van zyn belang. Zyne ntwewe n fcheenen van
een h ger d ch belachlyker cart, en
m et zeggen van
e n leager : want Wraakzugt hadt, van den beginne aan,
by hem de verhand b ven de begeerte t t Gr theid.
Dit verdient, egter, eenige verfch ning, als wy in aanmerking neemen dat deeze de heerfchende drift is zyner
Landaen ten . OMAI's Vader was, ngetwyfeld,
een Man, die p Ulietea uitgeftrekte g ederen bFzat,
t en die van BOLABOLA dit Eiland vermeesterden ; by
nam, met veele anderen, de v lugt. na Huaheine, waar by
ftierf, en OIVIAI, nevens eenige Kinderen, agter liet ., die,
d r dit t eval, geheel afhanglyk en van alien aanzien
ber fd wierden . In deezen t eftand bev ndt zich OMMI
t en Capitein rURNEAUX item mede nam, en na Engeland
v erde . Of by, met de daad, zich verbeeld hebbe, ult
de bejegeningen daar ten zynen pzigte, dat men hem eenigen byftand z u verleenen tegen , de Vyanden van zyn
Vader en van zyn Land ; dan f by den waan k esterde,
dat zyn eigen m ed en meerdere kundigheid gen egzaam
z uden weezen , m de Vermeesteraars van Ulietca t nder
t brehgen, is nzeker ; d ch , van bet begin der Reize
af, was dit zyne beftendige bed eling . Hy wilde niet luitteren na nze verklaaringen tegen zulk ten wild plan ; by
h f in drift p, als hem bedaarder raadgeevingen ten zynen beste werden v rgeh uden . Ja, z zeer was by, t t
dwaasheid t e, ingen men met dit plan I dat by zich diets
maak.
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maakte, dat de Bemagtigers Ulietea z uden verlaaten, z
ras zy h rden, dat by p Otaheite was aangek meu .
Onder bet verv rderen nzer Reize, kwam by , egter , t t
gemaatigder begrippen ; en t en wy de Friendly Eilanden
bxreikten, hadt by zelfs zulke bevattingen h e by t'hui$
z u ntvangarrw tden, dat hygaarne t T ngatab , nder
Fxerv u's befi:herirhng, z u gebleeven hebben . Op deeze Eilanden verfpilde try, geheel n dl s, veel zyner Eur pifche lchatten ; en by gedr eg zich even nv rzigtig t
Tiarabv, , waar by gees reden hadt w Vrienden t maakeu : dewyl by geeheel niet bed elde dear t blyven . Te
Matavai hieldt by hetzelfde nberaaden gedrag, t t ik
hem v lflaagen zyne verfpilling belette ; by ging daar zutke nv egelyke verbi.ntenisfen aan, dat OTOO, die, in deft
beginne, zeer genegen kheen hem t nderfteunen, ver,
v lgens verklaarde Been zin in hem t hebben , nit h fde
van zyn gedrag . 't Was, egter niet t laat m diens gunst
t herwinnen ; en by z u zich, met veel v rdeels, p Otgheite hebben kunnen nederzetten : dewyl by daar v rheen
verf'cheide jaarcn gew nd , en lit) keunis gemaakt, halt met
T wHA, wiens k sthaar gefchenk van een dubbele Can e
wy hierb ven verhaalden . De zwaarigheid, m hem eenigen
Rang re geeven z u
k veel minder geweest zyn, indien
by zyn verhlyf p Otaheite gen men hadt ; vermids een Inb reling bet alt s veel m eilyker zal vinden , zulk eerie
flaatsverwisfeling t d ers ftandgrypen nder zayne Landsgen ten, dan een Vreemdeling, die in zekere mftandigheden , alt s agting verwerft .
Maar OMAI bleef befluitl s t t bet laatfte t e, en z u,,
gel f ik, myn plan, m zich p Huaheine neder t zetten, niet mhelsd hebben, indien ik niet v luit geweigerd
hadt eenig geweld t gebruiken, m hem in zyns Vaders
g ederen t herftellen . Of de verblyfzels van zyn Eur pifchen Rykd m, welke, ndanks zyne verregaande vtirfpilling, n e vry aanzienlyk zyn, d r hem beter t made
zullen geh uden, en f de waatregels, d r my gen mdn
m hem be1'cherming t Huahei :?e t bez rgen, van eene
gewenschte kragtdaadige uinverking zullen weezen, m eten
wy verlaaten aan de beflisfrng der aanftaande Bevaarderen
van deezen Oceaan : welken bet niet - nverfchillig kan zyn
h e bet l t zy van nzen geweezen T chtgen t. V r tegenw rdig kan ik alleen gisfen, dat zyn gr dle
gevaar geb ren zal w rden uit zyne zeer nflaatkundige
verklaaringen van haat en afkeer, ten pzigte der Lnw ndc-
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deren van B lab la. Want dit V lk zal, uit beginfel vast
jal uzy , ngetwyfeld hens by die p Huaheine zwart z eken t maaken : zy zyn tegenw rdig in vrede met dit Ei .
land , en veelen banner, zich daar nth udende , kunneu
bet gereedlyk uitwerken . Zulks is eene allernadeeligtte
mftandigheid, welke OMAI z gemaklyk als iets hadt kun .
nen ntwyken : want zy waren niet alleen vry van eenigen
afkeer van hem ; maar iemand , lien wy p Tiarab aantr ffen, in de h edanigheid van Afgezant f Priester, b dt
hem de herftelling tan in de g ederen•, welke v rheen zynen Vader t ebeh rden . Maar MAI fl eg bet v lftrekt
af, en bleef, t t bet laatfte t e, by bet befluit m de eermhelzen, welke zich aanb dt, m
Ile gelegenheid t
in een gevegt wraak t neemen . Hier t e, gis ik, vindt
by zich niet weinig aangefp rd d r den gemalieden k lder,
welken by uit Engeland mede bragt ; hier mede bekleed,
en van vuurwapenen v rzien, waant by nverwinnelyk
t weezen .
Dan, welke gebreken 'er
k in bet CharaLter van 0MAI
m gen gev nden w rden, zy werden ryklyk pgew gen
d r zyne g edhartigheid en gezeglyken tart . Geduurende
al den tyd then by by my was, v nd ik zelden reden m
in ernst misn egd t weezen ver zyn gedrag in 't algemeen . Zyn dankbaar hart behieldt alt s een diepgaand
bezef van de gunften, hem in Engeland beweezen, en by
zal n it de z danigen vergeeten , die hem , ftaande zyn
verblyf in dat Ryk, met hunne befcherming en vriendfchap
vereerden . Hy hezat eene redelyke maate van verftand ;
d ch bet ntbrak hem tan t epasfing en v lftandigheid m
't zelve aan t wenden ; weshalven zyne kennis van zaaken
zeer algemeen, en, in veele pzigten, gebrekkig bleef.
Hy t nde de Waarneemer niet t zyn , die zich de dingen
weet ten nutte t maaken . Onder de V lken p de Friend.
ly Eilandvn waren vecle nutte Kunf'en z wel als fraaije
Uitfpanningen, welke by na zyn eigen ) iland z u hebben
kunnen medeneemen , waar men ze gereedlyk z u aangen men hebben ; dewyl ze z zeer met den aart zyner Landgen ten Itr kten ; maar ik ntdekte niet dat by eenige de
mintle p ging deedt m zich een derzelven eigen t maaken. Deeze f rt van nverfchilligheid, in de daad, is bet
kenmerktekenend zwak zyner Natie . De Eur peaanen hebben hun, in bet verl p der laatfte tien jaaren, van tyd
t t tyd, bez gt ; en n gtbans k nden wy de minfte v etflappen niet ntdekken van eenige p ging m v rdeel t
d en met deeze verkeering ; t t hedcn t e hebben zy ns
in
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in geen can ding naagev l^d . Wy kunnen, derhalven,

niet verwagten, dat OMAI ill flaat zal weezen vecle nzer
Kunflen en Gew nten nder hun in t v eren, f m
die , welke reeds by hun plants vinden, t v erbeteren .
lk vertr uw, n gthans, dat by zyn best zal d er, m de
B men en Kruiden , daar d r ns geplant , t t v lmaaktheid t brengen , 't wells geen gering v rdeel zal
geeven ; d ch bet gr tfie heil, 't geen deeze Eilanden
waarfchynlyk zullen ntvangen van OI'IAI's Reizen , zal
ntflaan nit de Dieren daar gelaaten , welke zy , naar alien fchyn, n it z u :fen verkreegen hebben, was ODIAI
niet in Engeland gewcest . Wanneer deeze vcrmenigvuldigen, waar nan ik in geenen deele twyfel, zullen Ota;
heite en de S cieteit Eilanden, z zeer als eenige plaats
in de bekende Wereld, lecft gt kunnen pleveren .
O\1AI's beh ude wederk mst, en de daadlyke bewyzen,
tvelke by mcdegebragt beeft van de- milddaadigheid der
Engelfchen, zette veelen aan m zich als vrywilligers anti
t biedcn, m my na Pretane t vergezellen ; ik nam alle
gelegenheden waar m t verItann t geeven, dat ik befl ten had alle z danige aanz eken f t flaan . D ch,
desniettegenflaande , herinncrde OMAt, zeer gefleld p de
cer van den cenigen gr ten Reiziger t blyven , my meermaalen, h e L rd SANDWICH hem bel fd halt, dat geen
zyner Landgen ten in En,Smcland z u k men .
lndien 'er eenige de miuile waarfchynlykheid geweest
was , dat men weder cen Schip na Nieutiv-Zeeland z u
zenden , z u ik d twee J ngeliugen van dat Land , die
zeer gaarne by ns hadden willen blyven , mede gennmen
hebben . TIAROOA, de udfle, was een w nder gefchikt
J ngman, met veel natuurlyk verfland begaafd, en in (hat
ut alles t leeren . fly fcheen ten v llen vertuigd van
de miuderheid zyns Eilands by deeze vergeleeken , en
i'chikte zich_, fch n m gelyk met tegenzin, in zyne dagen , p Huaheine•, gemaklyk, en van alles v l p lleb.
bende , d r t brengen . D ch de ander was z zeer
aan ns verkn gt , dat men hem uit h t Schip m est
neemen, en met geweld aan land v eren . Fly was een
geestige en vuurige knaap ; en men maakte nail b rd
veel werks van hem .
('t Verv lg by de naaste gelegenheid.)
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VERGELYKING DER OUDEN EN HEDENDAAGSCHEN, MET
BETREKKING TOT DE KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN .

(herv lg van bladz . 37.)
laatfte Stukje fchedlen wy een Tafereel , waar in wy
I nde nsOuden
tegens de Hedendaagfchen ftelden , en de

K nfteu en Weetenfchappen der eer(len , tegens die der
Jaatften , in de weegfchaal leidden . De evenaar fl eg t en
merklyk , ten nzen v rdeele , ver. Thans gaan wy
deze taak weder m pneemen en verv lgen ; d ch in deze verhandeling zal bet evenwigt beter bewaard blyven,
z zelfs de gr tfte zwaarte niet in veele pzigten aan
den kant der Ouden zyn zal : want, fch n wy in verre
de meeste Weetenfchappen zeer veel b ven de Ouden gev rderd zyn, kan men dit van zeer veele K nften z
Itellig niet zeggen, en zelfs in die takken der Weetenfchappen, waar niet z zeer uitgebreide kundigheden, en
zulke denkbeelden, die niet dan d r eene lange ndervinding kunnen verkregen w rden, maar waar veeleer een
fyn en leevendig gev el, gev egd by een g d
rdeel,
w rden vereischt, wyken de Ouden in geenen deele v r
de Hedendaagfchen, indien zelfs de laat(len daar in de
eerfi:en evenaaren .
In dit pzigt k mt, in de eerfte plaats, de Dichtk nst in
aanmerking . Deze K nst, welke byna z
ud is als bet
menschd m, en z algemeen ver den aardb dem als de
menfchen zyn, was by de Ouden t t den h glien trap
van v lmaaktheid gebragt . En geen w nder ; zy m et
t t eene gr te v lk wenheid ftygen by v lken, die de
gr tfte befchaafdheid van zeden, den leevendig(len yver
v r de K nilen en Weetenfchappen, by bet fynfte gev el- en bet beste
rdeel v egen . De Gr enlander,
fch n, in 't middeu van eeuwige yskl mpen, niets befch uwende dan eene bevr zene en maar half leevende
natuur, gev elt n gthans de z etigheden van 't beftaan ;
by verheft zyne v eten en (lem p maatluidende klanken ;
by danst, by zings . Nu alle zang ver nder(lelt her dicht,
dat eigenlyk eene fpraak p de maat is ; en daar bet hart,
v l van aangenaame denkbeelden, by bet dichten fpreekt,
brengt bet natuurlyk warme, verhevene, fchilderagtige
denkbeelden v rt. Dus heeft de Wilde zyn dicht . Wanveer
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csrl gszang zingt, wanneer by
veer de Ir qu is zynen
zynen d denrang pheft, uit by zig in dicht . Naar
maate nu de menfchen leevendiger gev elen, is hun dicht
warmer, v l van flerke, verhevene, fchilderagtige uitdrukkingen . Dit is bet kenmerk der O sterlche dichtkunde . Daar is alles verbl emd, v l leenfpreuken, vergelykingen, gr tfpraaken . Naar maate de menfchen fyner
gev elen, is hitn dicht juister, meer vereenk mftig der
waarheid . Zy fchilderen meer met de eigenlyke kleuren ;
klaarheid en b ndigheid is bet kenmerk hunner Dichtflukken . Dit is bet byz ndere der Hedendaagfche Dichteren .
Ons dicht verfchilt neindig van dat der O sterlingen,
daar bet 'veel k elder, d ch tevens veel juister, is ; nze
g ede Dichters fchilderen de Natuur z als zy is, de
O sterlingen fchilderen ze veeleer z als zy ze zig verbeelden .
Zelfs nder de Hedendaagfchen befpeurt men
bet nderfcheid der Iandaarten in dit pzigt . Zy, die bet
fynst gev elen, dichten bet kieschtst, bet meest naar
waarheid ; d ch
k gemeenlyk bet k elst, bet zwakst.
Van alle de Hedendaagfche Dichters zyn misfchien de
Franfchen de zwakften, d ch de keurigften in 't waarneemen der regels, en 't ftiptst verb nden aan de waarheid .
De Engelfchen gev elen minder fyn ; hunne Dichters verwyderen zich meer van de waarheid, d ch zyn neindig
fl uter, flerker en verhevener . De Ouden nu , ik meets
de Grieken en R meinen , deelden eenigzins in het leevendige der O sterlingen , en in bet juiste der Hedendaagfchen . HOMERUS, uit Afia f herk mtlig, f ten minflen p de grenzen van dat Werelddeel leevende, heeft
veel van de O sterlingen ; en , zyn leeftyd n g niet z
befchaafd zynde als die van VIRGILIUS, bad by n g z©
veel niet van dat fyne juiste gev el als de Latynfche Dichter . Fly viel dus meer in het reusagtige der O sterlingen .
Maar VIRGILIUS, VIDtUS, HORATIUS, hadden alles in
bun v nrdeel, wat natnur, k est, mflandigheden, kunnen t'zainenbrengen . Zy waren geb ren in bet fch nfte
Gewest van den airdb dem , waar lugtftreek , lands .
d uw, vee en menfchen in de gr tfle v lmaaktheid waren . De K nften en Weetenfchappen hl eiden . De Zeden
waren zalrt, zelfs t t den h naften t p van verfvning gebragt . R nd m zig zagen zy die gelukkige Landsd uwen,
nverheterlyk in zyne Herderzangen
die VIRG'LIUS z
heeft gefchilderd .
In italie en Griekenland w rden de
de menfchen, als met de Znngkunde, geb ren, hunne
h 2
rcn
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Ten zyn v r de maat gemaakt . Onze Heaendaagfche Di,-h
ters, wy beketnnen bet, verdicneu de h gite bew nderipg .
Maar, waar zy fch nst zyn, zyn zy nav lgers der Ouden :
en, h e veel zy
k van de Ouden untleenen, kan men
niet zeggen , dat zy hen, vertreffeu . Dan , z u bet m glyk zyn, de Ouden t
vertreffen? zy hebben, m dus t
fprecken, alles afgedaan ; zy hebben de Natuur uitgeput,
en niets v r hunue nav lgers vergelaaten .
Evenwel, daar is een tak van Dichtkunde, waar in, ten
mintten, naar mvn
rdeel, de Hedendaagfchen de Ouden
fchynen t vertreffen ; en deze tak is bet T neel . De Ouden hadden in bet Trcurfpel dat aand enlyke niet, dat cue
tledendaagfchen hebben ; en bet ilipte-in agt neemen diet
regels, welken HO RAT IUS reeds pgaf, en die z veel t ebrengen tn cen T neelftuk t verfraaijen , d r bet natuurlyker en met de waarbeid beftaanbaarder t maaken,
wanneer de Dichter zig aan de eenheid van tyd en plaars
bindt, aan welke regels zig de Hedendaagfcheu, zulleii
zy eenige g edkeuring by den kenner vinden, zecr naauwkeurig verpligt zyn zig t h uden, verheft uze T neeldichters t t den h gften t p van v lk mcnheid . Dc Blyfpelen der Ouden he'~hen p verre na dat fyne, dat geestige , dat waree b ertagtige z ut niet , 't welk men by nze Blyfpeldichters vindt . Even z verre als SENECA beneden CORNEILLE`, RACINE en VOLT,`IRr is, IwOeten PLAUTUS en TERENTIUS wyken v r MOLIERE ell DESTOUCHES ;
fch n ik gaarne wille bekennen, dat m glyk bet verfchil
van Zeden bier veel t e d et, en dat, waren wy z gcmeenzaam met de zeden , gew nten, en belachlykheden
der h meinen, als met
nze eigene, wy nlisfchien
meer fraais en geestigs by de ude Blyfpeldichters ntdekken z uden .
Wat de Zangkunde aangaat , ik twyffF1 nict, f wy
gen eg van die der Ouden weeten, m cene vergelyking
tusfchen de zelve en de nze t maaken . Dan, indien men
aanmerkt, dat Italic en Griekenland als bet Vaderland det
Zangkulhfe zyn ; dat de gr tfte Meesters uit bet eevstgen emde dier gewesten zig d r geheel Eur pa verfpreiden ;
dat de gr tfte vermaaklykheden der Grieken n g hedendaags in bet dansfen ell zinger beftaan ; dat al wat cenell
gr ten Zangkundigen maaken kan, in die landen t viuden
was, fynheid van zintuigell, liefde t t de k nflen, eene
v lmaakte dichtkunde , fchynt bet dat men van hunne
Zangk nst k de gr tfte vcrwagting hebben m t .
Maar
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Maar wat zel:er is, de Ouden hebben in de welfpreehendheid uitget hint, en bet ichynt ntn glyk t zyn,
it t
vertreffen . D k hadden zy alles wat
hen bier in
hen bier' in bet verst hrengen . 4- n ., Een fyn geh r, eu
cen fyn gev el van 't fch ne, gev egd by eenen aandagtigen, leevendigen, en in alkrlei kundigheden, ryken geest,
die peinst p bet geen here v rk mt, en d rdringt t t
d
ntle'ening der gedagten zelven, en gev lglyk t t de
kragt der w rden : dit alles t'zamengev egd, maal:t den
v urtreflyken Schryver ; en k mt daar dan u ch by de
gaaf van vl t ter taale en aangenaam van uitf'praak t zyn,
uk den gr ten Redenaar . Daarby,de Ouden hadden de
gr tfle dryfveeren, m zig p de K nst van wel t fpreeken t e t leggen . In alle V lksregeeringen is by de eerIle die h t best weet t fpreeken . Gelyk de M narch
d r h t zwaard, z regeert daar de Redenaar d r zylk-, indien h t de waarheid is
ne t ng . Gelukkig bet y
welke het leidt! Maar belaas! h e dikwyls hat bet zig
niet d r de bedrugredenen van eenen welfpreekenden
v lksman verv eren, die k nftiglyk zyne heerschzugtige
inzigten, under bet v rwendzel van liefde v r het Vaderland, en algemeen welzyn, weet t verbergen, en de
weltneenende, d clr k rtzigtige, menigte t vcrleiden, d !
Ilue ber uwde bet de g ede Athenienfers, van t veet
geh r gegeeven t hebben aan de redenv eringen van cenen listigen DEM0s1'HENES! Len redenaar, die t t h t
y lk fpreekt, is nimmer t betr uwen . Zyne K nst is
bekwaam den leugen als waarheid t d en v rk men ;
en daar by t t de driften fpreekt, m t cen iedcr, die
hem h rt, naar maatc dat by zyn hart v elt gl eijen,
zigzelven mistr uwen, en geen befluit neemen, dan na
dat de eerfle verv ering bedaard, .en h t
rdeel in zync
kalmte herfleld, is .
Op de Dichtk nst hadden wy tn glyk ten eerflen de
Schilderk nst m eten d en v lgen . Vat de Dichter met
w rden d et, d et de Schilder met bet penfeel . In dit
pzigt k mt h t my v r, dat de v rrang . zeer verre
aan de Hedendaagfchen beh rt gegeeven t w rden ; ten
minf'en een zeer bev egd kenner (*) geeft ns zulk een
denkbeeld van de Schilderk nst der Ouden, dat wy geen
ander
rdeel vellen k nnen . „ In alle de Herculanifehe
„ Schilderyen ," zegt hy, „ vert nt zig, ve, 't algemeetn,
( ~) VOLICMAN in zyn Reisb . d r Italian . V Deel, bl, --Si .
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meen , een rigtige tekening en eeu g ede uitdrukking ; maar
vat, de verk rtiugen wisten de ude meesters niet veel,
en hunne gewaaden hadden kleine pl ijen, die f mtyds
ngeregeld gelegd zyn . Zy z gten n ch gr te heldere
partyen 'er in t brengen, nnch d r de verleheidenheid .
bunner flukken een verwisfeling t verfchaffen . Zy vergen egden zig bet naakte d r hunne draperijen t d en
k weinig
d rfchynen . Van de lukaalkleuren hadden zy
kennis, en de w rkingen van bet klaard nkere wisten zy
niet t pas t brengen . Hun geringe kenris van de l kaal
en lugtperfpectief t nt zig in alie llukken ; en men kan byna zeggen , dat deze K nst by hum nnch in 't geheel niet
t t gr ndregelen gebragt was . Hunne zamenftellingen waxen g ed v r enkelde beelden, flellende zy die in den
fmaak van ftatues f basreliefs ; d ch zy fl egen mis in bet
gr epeeren der beelden, en wisten geene verbindtenis en
fchikking nder verfcheidenen t wege t brengen, waar
d r alle hunne rd nnantien k el fchynen , 't welk naar
evenredigheid van bet petal der beelden t eneemt."
„ Indien de llukken ," dus gaat dezelfde Schryver v rt,
„ der v rnaamfle meesters van Griekenland, Apelles,
Zeuxis en anderen, niet neindiglyk b ven die van Herculanum geweest zyn , m eten zy ten aanzien nzer nieuwere gr te K nftenaars flegts als leerlingen w rden aangezien . Waar vindt men de edele zamenftelling van Raphael en Juli R man , de gr theid van C rreggi , bet K l riet van Titiaan ? Het beste ftuk uit de fchatten van Herculanum kan p geene wys met de werken van Guid ,
D minichiu , Albani, Paul Ver nefe, en z veele andere
ber emie Meesters, vergeleken w rden . Als men ze te gelyk hefch uwt, blyft de gr tfte waarde der eerften alleen
de Oudheid . Indien zelfs dezen maar van middelmaatige
Nleesters zyn, kan men 'er egter den fmaak der tyden en
de maiuier der fch len uit pmaaken . Veelligt is het
v r de t ek mende tyden bevaaard, ftukken t vinden,
die ns g nufriger van de Schil +erk nst der Ouden d en
denken . Misfchien m et men de werken van de meesters des eerflen raigs nk niet in cene kleine Stad, als
Herenlanum, z cken
O k kan men uit de hier gev ndene ftukken geen algemeen befluit trekken ; want de
meesten zyn van de m uren van penbaare plaatfen, bet
Fr ri m en bet Theater, gen men, waar men zig •v ergen -,-de . als men maar eenigc fieraaden had, z nder z rgvuldiglyk de meesters t kiezen . Anderen zyn uit geringe
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ge burger huizen gen men , welker eigenaars geene gr te k stcn in Schilaeryen d en k nden ."
Maar in de Beeldh uwkunde, eene K nst, welke veel
cenv udiger is dan de Schilderk nst, daar zy met de
d rzigtkunde en de verk rting niets t d en, en alleen
de verhevenheden der Natuur naauwkeurig t v lgen,
heeft, hebben de Ouden den h gftea t p van v lk menheid bereikt. De Venus van Medicis, welke p de Villa
JIadriana gev nden is gew rden ; de Ijermafr diet, en z
veele andere v rtreflyke ftukken in de Gr t-Hert glyke
Gallery t Fl renza t vinden ; de La c n, de r mp van
,llercules, gemeenlyk Il T rf gen emd, de Vatikaanfche
4p ll , en z veele andere Standbeelden uit 's Pauzen
verzameling p ''t Vatikaan, en elders d r geheel Italie,
getuigen van de gr theid hunner meesters .
In de B uwkunde zyn de Ouden zeer verre geweest .
De tegenw rdige K nftenaars v lgen n ch ftiptlyk de regels der Ouden, en de naamen der b uw rders zelven
bewyzen derzelver Oudheid . De fraaifte Kerken in Italic
zyn verblyffelen der R meinen, en dienden v rheen t t
k in .GrieTcmpels y ur hunne G den . Z vindt men
kenland, in Egypte, m van de Pyramieden niet t fpreekeu, en in Alia, n ch treflyke, d ch helaas! d r de
barbaarschheid verw este, geb uwen, die, d r hunne
fch Qnheid en gr tschheid, de h gfte verw ndering en
verbaazing v rtbrengen . De gr theid en k stbaarhcid
dier gefligten m et men gr tendeels z eken in bet v lftrekte gezag der V rilen, die, v lk men meesters van de
g ederen en 't leeven hunner nderdaanen, in ftaat waren
gevaarten t d en prigten, die de gr tfle verbaazing
ver rzaaken m eten , z dra f hunne dwaaze verwaandheid f bun bygel f zulks begeerden . Met dit alles
evenwel, h e gr tsch
k de Tempels der G den en de
f
Paleizen der V rilen waren, is bet zeer twyffelagtig,
de gemeene burger wel z g ed gehuisvest was als tegenw rdig : ten mmflen z de huizen ver 't algemeen geleeken naar die, welken ns VOLEMAN befchryft. „ Men kan
zig," zest by (*), „ nergens beter een rigtig begrip n pens de mrigting van de w ningen der Ouden maaken,
als d r een paar geheel bl tgegravene huizen t P mpeja .
Alle de huizen waren vierkant geb uwd, en hadden van
binnen een plaats , m de welke de kamers r nd l pen .
On(*) V Deel , bl . 307 .
F 4
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Onder h t dak was een uitftck van plankcu, m, v r
den regtu befchut, daar rder t kunneu gain . I)e muuren der kamers zyn alien belchilderd . De deuren zyn d urgaaus h g n breed , m etende , by gebrek van venfters,
daar d r al het ligt in d kamers k men . Aan de t t n ch
t e ntdckte huizen t P mpeja treft men geenc fp ren
van venfers aan, maar wel p andere plaatfen, fch n h t
gebruik van venfters gantseh niet algemeen was . Veele kamers zyn nregelmaatig, waar van men de reden niet ziet ;
en dit valt des t meer in 't
g, m dat de vl er met m zaYeken is ingelegd , waar van de invattingslinien met mal- ,
kander regte h eken maaken ."
Van alle de K nften, welken h t menschd m effent, is
geene nuttiger en uder dan de Landb uw, welke t gelvk
de Veeteelt bevat . D ze was de bezigheid der vr egfte
Stervelingen . De ecrfte menfch was reeds ver rdecid m
zyn br d in 't zweet zyns aanfchyns t eeten . De Aardsvaders hadden geen ander ber ep . In laatere tyden , t en
reeds de K nften en Weetenfchappeu t t eenen h gen
trap gekl mmen waren , maakte de Landb uw den wellust
nit der gr tfte mannen . CICERO pryst denzelven zynen
Z n ann . „ Van alle dingen," zegt by, „ uit de welken eenig v rdeel gez gt w rdt, is niets beter dan d
Landb uw, nicts v rdeeliger, niets aangenaamer, niets
eenen vryen menfche waardiger ." De Egyptenaars gaven
de eer der uitvinding van deeze K nst aan OSIRIS, .dc
Grieken aan CERES en haaren z n TRIPTOLEMUS, de Italiaanen aan SATURNUS f zynen z On JAN US , then - zy
daar ul nder de G den plaatften . D gr tlte mannen
gaven zig gelleel en al aan die bezigheid ver. SERRANUS
was bezig met zaaijen, t en men hem kwam r epen m
't R meinfche heir t gebieden . QUINTIUS CINCINNATUS
was anti 't pl egen, t en by de tyding ntving van zync
aanitelling t t DicGai r. By ftek zig aan 't h d der
R meinen, flaat den vyand, zegenpraalt, en ten einde
van zestieu dagen is by weder m p zyn laudg ed . Veele b eken varen ver den Landb uw gefchreven . COLUAIrLLA -n V :!RR behelzen de fch nfle en nuttigfte lesfeil
ver deze K nst, en vIRGILIus bekleedt dezelven met
alle de fraaiheden der treflykfle Dichtk nst . Z veele eeu .
wen , federt verl pen , hebben weinig t t verdere v lmaaId g van d ze nuttige K nst t egebragt, indien men uitw
' ndert eenige nieuwe takken van Landb uw, welken
dsit Quden nbekend waren ; als daar is de b tlwivg van
de
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de B ekweit, de Aardappelen, de , Zydeteelt, waarvan de
Ouden niets wisten . 't is waar, men heeft veele nieuwe
pr even in den Landb uw gen men . Het is bekend, wat
vat DUIAMMk .L, en veele anderen, ndern men
TULL,
hebben : d ch, f hunne uitvindingen hebben eeneu lleg .
ten uitflag gehad, f bet v rdeel (lerzclven is n ch twyffelagtig . En zeker, eene b st, by welker v lawaaking
een ieder, die ze effent, z gr t belang heeft, welkc
k d r
z veele eeuwen, niet alleen d r vlytige, maar
in allerlei pzigten verlichte, mannen, is be effend, m et
ver nderlleld w rden, niet verre f van den h gilen trap
van v lk menheid, waar v r zy vatbaar is, gebragt t
wezen, ten, minflen in die takken, welken men als nude
tal,ken kan befch uwen . Dit maak.t, dat ik altyd geringe
verwagting hebbe van die Uitvindingen, waar van men
veeltycls z gr ten phef h rt maaken, fch n ik niet
t min 'er altyd v r ben, dat men Pr even neeme, dewyl, h e nwaarfchynlyk het uk is, dat men wezenlyke
en algemeene verbeteringen in den Landb uw uitvinde,
(van plaatslyke en v r zekere gr nden en gewasfen alleen gefchikte uitvindingen, fpreek ik niet) is bet evenwel nict nm glyk , dat cen gelukkig t eval jets ntdekke, dat van gr t nut zyn k nne .
Waren de 0uden verre in de nuttig(le tiller K nflen,
zy waxen
k de v lmaaktheid zeer genaderd in de allerverderllyk(le ; ik meen die van den O rl g . Dc tnensch,
geburcn m maar weinige dagen p dezen aardb dem t
beflaan, is welhaast vindingryk gen eg geweest m zyn
beflaan niet d r de B st tc verk rten . Die Wapencu ,
welken zyn vernuft hem in de van Natuur weerl ze
hand gefleld had, m zig tegens zyne natuurlyke vyanden, de verfcheurende Dieren, t verweeren, wierden
d r zyne kwaadaartige dwaasheid tegen hem zelven gekeerd . Len fl k , en fteen , was bet eerfre geweer, dat
by ntm ette . Welhaast v nd by her t zwak . De ft k
werd gefcherpt ; de fteen, in den flinger gelegd, ntving
van de by de ndervinding ntdckte middelpunt fchuwende kragt, C n ueindiglyk verdubbeld verm gen . Een gepunt been, eeu viscl)graat, werd welhaast aan den ft k
gehegt, en lev .rde cc ne Tans . Een fchrandere geest be .
dagt den b g ; de pyl wierd met eene verbaazende fitelheid v rtgefch ten, In 't eerst v gt een enkeld huisgezin, een enkelde ftam, tegens Cell nabuurig huisgezin f
'tam . Welhaast v egden zig de ftammen byeen . Gant5
fche
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fehe V lken t gen t en ten kryge tegens elkanderen . Men
nderv nd welhaast, dat beleid uiet min verm gt dan d m
geweld ; de Kryg wierd eene K nst, welke by de befchaafdfte V lken de gr tfte v lmaaktheid bereikte . De
Grieken en R meinen muntten bier in uit b ven alle v lken, gelyk zy in de K nften en Weetenfchappen b ven
alien de kr n fpanden . Op de Krygskunde der Grieken
verft mpten alle de kragten van bet O sten . De velden
van Sherath n zagen eene handv l zegepraalen ver tien.
maal meer Perfen . ALEXANDER verw n , met dertig duizend Mannen, bet gantfche ryk van DARIUS, en v erde
zyne zegenpraalende vaanen t t p de b rden van den
Indus . De R meinen, geb ren t t den kryg, evenaarden
de Grieken, hunne meesters in deze en meest alle andere
K nften . Een zamengeraapte h p van bannelingen nderwierp zig allengskens geheel Italic . Karthag deed zig
p, m R me 't gebied t betwisten . Die bl edige krygen wierden gev erd . Eindelyk, R me zegenpraalde ; en,
Karthag verdelgd zynde, had de krygskunde van R me
byna gcene mededingfter meer . Haare krygstugt verw n
apes, waar been haar haare hecrschzugt v erde . Van den
Atlantifchen Oceaan af, t t aan de Tigris t e ; van de
Afrikaanfche w estenyen af, t t die der Germanen en Sarmaten, b g alles v r haare Adelaaren . V lken, die in
dapperheid nie k nden vertr ffen w rden, als den d d
under de wapenen v r de wenschlykfte zaak, en de gr tfte weldaad der G deu, h udende, als niets vuuriger wenfchende dan in den kryg t fneeven , en die in talrykheid
v r dc R meinfche heirlegers niet beh efden t wyken ,
m esten v r hun bukken . Alleen de krygskunde, en niet
de dapperheid f vermagt, van R me, zegenpraalde . En
zeker, men beh eft van hunne krygskunde niet alleen v lgens den uitflag t
rdeelen ; zy is ns ten v llen bekend .
De gr tfte veldheeren hebben ze t b ek geflagen . CIESAR
en POLYBIUS bevatten de treflykfte lesfen van krygskunde,
by welken nze eerfte meesters in de K nst de gr nden
hunner Weetenfchap gaan leeren . Om bier van vertuigd
t zyn, beh eft men maar de geleerde aantekeningen van
den d r en d r ervarcnen FOLARD, p bet werk van den
rl g
laatstgen emden Schryver, in t zien . 't Is waar, de
khynt geheel en al van gedaante veranderd t zyn, federt
de uitvinding van bet buskruid . D ch deze verandering is
meer fchynbaar dan waar . Her krygstuig is veranderd ;
ci ch de gr nden, welken bet leeren gebruiken, zyn en
bly-
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blyven dezelfden . Evenwel zyn 'er takkcn, die tegenw rdig meer ingewikkeld zyn . Hieru , e heh rt, inz nderheid,
de Vestingb uwkunde . Deze was
udtyds eenv udiger .
Xlaar met dat al zyn de gr udnn gr tendeels dezelfde .
Ter Zee is zekerlyk de kryg geheel en al -verander,i ; dnch
dit is k eene verandering in de Zeevaart , welke n dwendig eene verandering in den Zeek'yg muest na zig fleepen .
Zie daar, wat wy t zeggen hidden, mtrent de tegettverftelling der Ouden en (ter Hedendaaglclh .n, waar nit
men zics zal, dat, h e verre de eerften uk in veele Weetenfchappen en K nften gek men waren, de laatlten egter
verre,-en zeer verre, b ven him zyn . Wy bekennen, daar
kunnen zekere K nften wezen , welken de Ouden hezeren
hebben, en die thans verl ren zyn . Flet z genac,mde
Griekfche vunr, dat evenwel eene uitvinding {chynt geweest t zyn van laateren
rfpr ng, is verl ren . Z kunnen n - veele andere dingen vet .~c :: zyn . Maar h, , e veele
nieuwe Uitviudingen, h e veele K nften :.elves, waarvan
de Ouden zelfs geen denkbeeld hadden, hebben wy daar
tegen ?
Wy willen evenwel nit deze nze meerd :rheid niet befl ten hebben, dat de menfchen van dezt- .euw in hun zelven
v lmaakter zyn dan die van ver twintig eeuwen . Dit z u
even z veel zyn , als f men beweeren wilde, dat de Natuur aan 't t eneemen is ; en dan m esten de b men van
nzen tyd gr ter zyn dan de b men v r twee duizend
jaaren . De menfchen zyn in hun zelven wat zy altyd geweest zyn ; een zamenflel van altyd dezelfde natuurlyke
verm gens, en van naar de mflandigheden t e f afneemende t evalligheden . Wat wy meerder zyn dan de Ouden,
zyn wy niet aan ns zelven , niet aan de Namur, maar aan
de befchikking van die V rzienigheid fehuldig, welke ns
v r dezen gr teren trap van v lk arenheid heeft willen
fcbikken . Aan Haar zyn wy daar v r eene eeuwige dankbanrheid fchulAig ; en het is nze pligt, willen wy ns de2e gr tere maat van weldaadi ;iheid waardig gedraagen, een
regt gebruik daar van t maaken . Z u S d m en G m rrha
tegen Capernaum pflaan , R me en Arhene zullen tegens
ns p(laan, indien wy d r unze deugden R me en Athene niet verre vertreffen .
0 .0.
GE .
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GEDStGTEJ OVER DE GEHEII\IHOUDING .
Quid de qu que vir , et cui dicas, frpe videt .
HORATIUS .

uding brengt in alle lcevensflanden gerustheid
G eheimh
en agting met zich mede . Gchcimh uding is even n -

dig in het Kabinet als in het K pkant r, in d rereering van een Staat als in het betluur van cen I-luisgezin .
De v rdeelen van deeze Deugd vcrt nen zich, even als
die van vecle andere zaaken, p bet allerblykbaarst, wanneer zy afweezig is, Gebrek aan Geheimh uding gnat
:tlt s van gevaar en wantr uwen vergezeld . D r de Geiieiwen van een auder t
penbaareu, maakt iemand zich
de Wereld tell vyand, d r zyne cigene t ntdekken,
zich de A ereld ten meester.
LrcURGUS hieldt deeze Deugd v r z gewigtig in de
Staatkunde, en z zeer flr kcnde met zyne manlyke inilellingen , dat dezelve een h fdccdeeite was van de
ilrenge Spartaanfche Opv eding. Wauncer een J ngeling,
fchryft PLUTARCFIUS , ter plaatzc , waar de penbaare
maa)tyden geh udcn werden, intradt, zeide de udfle,
die 'er tebeuw rdig was, p de deny wyzende : „ Laat
„ niets van 't gecu hier gefpr ken is daar nit gaan ." In
(lit pzigt kante LictmcUS, even als in andere gedeelten
zyner \-Vetgeevinge, zich aan tegen de verhellende neigingen der Menschlyke Natuur : want Jeugd, wier l sheid
nm)g niet betcugeld is d
r ndervinding, wier penhartig1i id d r geen agterdenken bepaald w rdt, is gereed ut
alles aan een icder Inede t deelen . Zulke nv egzaame .
ntdekkingen
ersd ns, cater, wanneer wy verder in 't
leeven v rderen, en deel krygen in handelingen van aangelegenheid, beledigiugen pleegen, en ngelegenheden daar
uit herk mflig leeren ns v rzigtigheid . N gthans zyn.
'er die (lit zwak alt s hyblyft, en (lie niet geneezen w rded, zelfs d r 't gcen bun Character f htln Belang lyden tn et . Z darrig~ Pcrf nen zullen , d r eene hurt
eigenaartige b venmaatige
edaartigheid, d r een ube,
perkt verlangen m anderen t v ld en, d r eene zugt
m fp edig iemands vriendfchap t verwerven, al hunne
kundigheid van de wereld, met z veel nadeels pgedaan,
verzaaken , alle hu,me verbintenisfen verbreeken, en, in 't
einde, zich van alien verlaaten en met de nek aangezien
Olden .
Gc-
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Geheimh uding, mringd d r tegenkanting en belaagd
van alt zyden, m t lleeds p de wags weezen . Eew gen bezitten zulk eenen uitv rfchenden aart , dat zy, tangs
alle wegen en d r allerlei flrecken, de geheimen tragtett
t
ntdekken , n 'er dikwyls , t t verw ndering t e, in
faagen . V r de nrust en m eite der natpeuringe beta*
len zy zichzelven, d r bet kwaadaartig verntaak van h t
ntwr ngen Geheim t
ntdekken p zulk c ne wyze,
en in z danige ml}andighedcn, dat bet den meesten hinder en nadeel baart . Anderen verm eijen zich m ntwaar t w rden, 't gecu i nze pligt f ns belang ns
leeren t verbergen ; ten einde zy , d r bedreiging van h t
t zullen ntdekken , ns rder bedwang h uden ; f hun
nderrigt, v r eene bel ning, mededeelen aait anderen,,
die 'er v rdeel van kunnen trekken .
Eene der gevaarlyk(le indringers t t uwe Geheimen is
c n Vr uw ; met fch nheid gewapend valt zy ns am
d r haare bek relykhcdcn . Niet belhand tegen de bct verende verleidfler, laaten %Yy t e dat haare brandende
tricuwsgierigheid in nze htlrtsgeheimen ]c st. Van hier
w rden Geheimett van het gr tile aanbelaug , Geheimeu
aan welke bet l t van Geflachten en V lken hangt, eerier
Vr uwe t euertr uwd, n, naardemaal bet cen w nder
z u weezen, indien cene Vr uw cep Ge .hcim bewaarde,
w rden bier d r de Huislyke en V lksrampen vermenigvukri d .
Van alle vyanden der Geheiurh udirige is 'er geen ntvederflaanbaarder clan de I )r nkenfcb tp .
Deeze , den
IVlensch van zyne bekwaamheden bcr vende , beneemt
hem desgelyks zyn Charac`ler ; bet nderfcheid tusfchen
den penhartigen en agterh udenden g • at verl ren ; zy
w rden, nder dien heill zen invl ed, meest alien Langt ngen . la de daad, Geheimh uding v rdert , even als elk
bedryf , waar itt v rzigtigheid nze Leidsvr uw m t
we zen, eene bedaardheid des gemneds, welke de Dr nkenfchap verdryft ; deeze l pt desgelyks gevaar in uitban .
die vreugrl, in de pwelling van w ede, en de verv ering van -t rn,
Deeze zyn alle tegen(landers, welke de Geheimh uding
m t vlieden f wederflaan ; d ch 'er zyn andcre met
welke zy een verdrag m et fluiten . Sch nn c n Geheim
c n der heiligfte pai>den is, welke ns kunnen w rden
t evertr uwd ; een pand , 't Been wy m v r- f nadeel
itiet m lten verraadeu, m et bet n gthans, by eenige gele-
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legenheden, als de beh udenis nzes Lands,
zes G ds•
diensts , f van nzen Naasten , de
ntdekkiug v rdert, v r h ger pligt wyzen . 1) ch, m bier d ur niet
in ngelegenheid gebragt t w rden, zal ieder veritandig
Man, n it, bet nv rwaardelyk geheiwh uden aauneemen .
T t dus verre hebben wy bet gebrek aan Geheimh uding nagegaan ; d ch dit kan, aan den anderen kant, t
verre getr kken w rden, en in eene n dl ze T egefl .
tenheid veraarten
eene T egetl tenheid, die z mnigen geftellen aangeb ren fchynt, en iii andere verwekt
is d r de vrees y ur de gevaaren uit t arn te Openhartib
heid herk mtftig. TACITURNO is, p welk cene wyze n k,
cen Man van nd rdringbaare Geheimhuuding : by ma ikt
van alles een Geheim en bewaart bet heilig . In zyn gebeele gedrag beerscht eene geheiwzinnige agterh udenheid,
welke ieder zegt, dat by bet geheele Menschd m v r
Verraaders h udt, met welken by, k n by 't ntgaan,
geene gemeenfchap alt s z u hebben . D r deeze agterd gtwekkende naargeestigheid , wekt by elks nieuwseierigheid . Men p gt p alle m gelyke wyzen t
nrdekken, wat by z angftig verbergt, en bet ntdekt hebbende, verbreidt men 't . Dus Belt by zyne Geheimen aan
een t eneewend gevaar bl t , en zyne beh edzaamheid
neemt met bet gevaar t e .
Lieden van TACITURNO'S Chara&r verwekken dikwyls
gelach, en alt s veragting. Menfchen, van eenen tegenvergeftelden aart, m gen bernind, deezen alleen kunnen
vertr uwd w rden ; deezen, al t gezellig zynde, benaadeelen de zaamenleeving, geenen haaten dezelve en laaten ze
ngem eid ; indien de eerstgemelden de Vriendfchapshand
ntfn eren, de laatstgen emden laaten 'er zich n it d r
binden . Het ngemak 't welk deezen lyden , nderrigt
bun van hun misflag . Zy kunnen lien verbeteren ; de
misflag van geenen w rdt d r hun aangezien v r eene
verdienfle , en blyft halftarrig
nverbeterlyk .
Menschlyke v rtreflykheid beftaat in 't mid .lenfp r t
h uden . En dit fchynt gelegen 'in Geheimh uding met
cen penhartig v rk men ; deeze zal ns verzekeren van
de liefde der z danigen, die de bedekking niet kunnen
d rzien, en van de aging der d rgr nders van ns
hart.
VOOR-
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is misfchien nimmer uit zulk een g ed
g.
D epuntKanker
befch uwd, dan zedert den tyd dat de Heeren
CAMPER, RICHTER, SCHRAGEN, EALTHAZAAR, en MARTINET, hunne gedachten en geneezingsp ging medegedeeld, v rgefteld, en aangeb den hebben .
Het een en ander heeft aanleiding gegeeven t t eene
handelwyze en geneezingsbepr eving, waar d r men, z
niet de v lk mene geneezinge bereikt, ten minflen bet ngemak Wet alleen draaglyker maakt, dan men
it t v ren heeft kunnen d en ; maar daarenb ven de pynen en
t evallen -afkeert, en het leeven nderfchraagt. Wy zullen
de Handelwyze, welke best t t dit
gmerk gefchikt is, niet
achter h uden, maar z ras mededeelen , als een aanzienlyk
getal Waarneemingen, welke reeds v rhanden zyn, met
n g meer anderen, even gunftig achterv lgd w rden, en
ik misfchien mtrent de Kankerbehandeling en Geneezingswyze , (beneffens andere gevallen) verplicht zal zyn, mylie gedachten , in het t ek mende ,
mftandiger mede t
deelen, z dra de tyd en mftandigheden my dit vergunnen, en daar t e aanleiding geeven zullen .
Amflerdam,
8 February, 1785 .
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MENGELWERK,

TOT FRAAYE LETTEREN,RONSTEN EN WEETENSCHAPPEN,
BETREKKELYK .

DE DWAASHEID, SCHANDE EN ELENDE VAN ZONDIQ
VERMAAK, VOORGESTELD IN EENE LEERREDEN
OVER SALOMON'S WOORDEN .

Ik zag nder de Slegten, en ik merkte, nder d .7 nge Gezeilen, eenen verflandc zen 3e ngeling .
SPREUKEN VII . vs . 7 .
D

II.

r

JAMES FORDYCE,

D. D.

(Verv lg van bladz. 54 .)

n de tweede plaats m et I nu aant nen , dat eett
IJ ngeling , die zich aan de Wellust vergeeft , verl'andl s is , v r z verre by Gev el derft van 't geen
waare R em is . 1k zeg nict dat de z danigen alien inwendig gev el van Eer en Schande misfen . Ik huu my
verzekerd, dat bet getal der geeven, die zv geheel verhard en b s zyn, in vergelyking gef r ken, maar klein
is . 'tGeweeten kan fchaamtl s nt erdrnkt, en t t zwygen gedw ngen , w rden . Dit gebeurt dikwyls ; maar ik
h p zeldzaam , zeer zeldzaam, geheel t
ndergebragt,
f geheel verft md . By z mmige Sn daarts, die zigtbaar d r den regtvaardigen Hemet vergegeeven zyn, in
een verkeerden zin , m alle nreinheid gieriglyk t bedryven , m ge het geweeten als met een brandyzer t egefchr eid, en geheel ngev elig gew rden , zyn . Maar, ik
herhaal het n g eens, zulk eene v lflaagene ngev eligheid en verharding van hart is waarfchynlyk zeer zeldzaam . Ten aanziene van bet gr te gr s der Zinnelyk
leevendle Stervelingen , m gen wy verzekeren , dat zy t t
bier t e niet in {tact geweest zyn, m, wat zy
k v rgeeven, geheel t
nder t brengen, dat inwendige bezel
van L f en Schande, z diep in 's Meufchen gem ederen
i ngedrukt . l k beh ef a niet t zeggen t t welke wyze
en heerlyke einden . Zy l pen elk in 't
g . • N gthans
m lten wy, in maar at t veel gevallen, ten pzigte van
Vi[. DELL . IUENGELW . N O . 3 .
G
dc-.-
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deeze ngeltrkkigen , zeggen : Schaamden zy zick als ;q
verf eilykheden pleegden ? Zy warm niet beJchaamd, n cit
fcltaanar d. Zy hebbcn hunne aangezigten verhard als
een Steenr ts ; zy r epen hunne Z nden uit als S d n ;
zy fiellen hcerlykheid in hunne fchande . Ongetwyfeld
hebben zy eenigen tyd n dig m in z verre de Zedigheid der natuure t
verwinnen ; d ch die dr eve verwinning kan behaald w rden .
Een J ngeling treedt de verb de paden, met beevende
fchreden, hi . De beginzels , hem ingefchaapen, d en
hem fchr men v r de verfchriklykheden der Ondeugd .
l-Iy ziddert, p de gedagten zyner eerfte afwwyking van de
Deugd . N gthans keert by zich f van die Hemeltche
Sch nheid ; en ftaar gt p bet v rk men van haare
nwaardige Mededingfler . D ch bek rd, d r de vleijerye haarer lippen , OM met SALOMO t fpreeken, aangeprikkeld d r de begeerte t t bet verb dene, waarlchynlyk gen pt d r de ftt de Medgezellen die hem vuk .rgegaan zyn , beg geld d r de bedricglykheid van zyn
hart , za&nenfpannende tegen de eenv udigheid zyner
Jeugd, gaat by v rt, Rapt ngev elig verder ; zyne lusten ntvlammen nder bet naderen ; zyn gev el van Geed
en Kwaad w rdt min leevend, min dringen i ; bet Geweeten weinig geh rd, en n g minder geagt, t midden
van bet geraas des gezelfchaps , en bet gefchreeuw der
Driften . Deszelfs aanmaaningen en beftrafftngen, lastig
eat m eilyk w rdende, gelyk zy natuurlyk zullen d en in
deeze mftandigheid, ntm eten , in 't einde , zulk een
nminzaam nthaal en geweldige tegenkanting, dat bet,
in veele gevallen , waar bet gew n was de ntzetteiide
ftemme t verheffen , ph udt een vermaander en beftra£
fer t weezen . Na den Syreenezang van valsch Vermaak,
dat lieflyker dingen bel ft , w rd met luistergraage aandagt geh rd . De bed rvenfte en bedervenlte gr ndregelen w rden van allerwegen pgezameld , met verw ndering ntvangen , met verrukking aangen men . ledere
Sterke Geest , die een elendige fp tterny kan afgeeven tegen de Openbaaring en derzelver V rftanderen, is zeker
dat geh r zal krygen en t ejuiching ntvangen De verf eienswaardige B eken , gefchikt m de Verbeelding t
verhitten en t befmetten, die de fchande en de pest zyn
der tegenw rdige Eeuwe, w rden met de gr tf1e greetigheid gez gt , en met verv ering geleezen . Z danige
5ehriften der Ongel vigen als de fl utite aanflagen pleve
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veren , tegen alles wat ernilig is en G dsdienftig, en meest
flrekken tn rechtiireeks de gr ndilagen van alien G dsdienst en Zedelykheid m t keeren, w rden pgeheweld,
als behelzende bet pit en merg van Verftand en Vernuft,,
en alles wat men in eenig pflel kan verlangen .
Is bet eenigzins t verw nderen, indien de arme J ngeling, van wien ik z even iprak, bedw ltnd w rdt d r
bet drinken uit deezen beker der dwaasheid, hem v rgeh uden d r z veele handen ; indien by r ut w rds in
kwaad t d en, indien by van bet wandelen in den raad
der z ndaaren , en het flaan p den weg der g dl zen,
eindelyk k we t t bet zitten in het gefl elte der Sp tteren,
m zich t vert nen in bet Character-van een Vrydenker , en nder zyne medegen ten t lachen met alien
G dsdienst, Wet, en Betaamelykheid, m de z danigen ,
die eentgen eerbied daar v r beh uden hebben en bet nen , f t fchilderen, als bekr mpene en laage Zielen,
geb eid aan de ketenen van de v r rdeelen der Opv eding, bedw ngen d r de list der Staatkundigen, bedr r
gen d r bet guichelfpel, en vervaard gemaakt d r de
verfchrikkingen der Priesteren ; en, eindelyk, m zichzelven en zyne Medegen ten t e t juichen als de eenige
lieden van geest en vernuft, die deeze . bet gemeen kluisterende b eijen verbr ken , en de
rfprcmglyke v rregten der Natuttre gehandhaafd, hebben ? Bedr ge Stervelingeu ! h e weinig gr nds hebt gy v r al dit p cben ?
Ik bid u, verweegt,en bekent in waarheid, f zy z veel
l fs verdient , d r een gedrag, dat uwe Natuur vernedert , uwe Nutheid verw est , uwen M asten benadeelt,
uwen Maaker nteert , bet gedrag tegenfpreekt van alie
Verilandigen en Braaven, en ftrydt met de vertuigiugeu
van uw eigen hart . Ik zeg,
V r eerst, dat uw Gedrag uwe Natuur vernedert. Gy
fpreekt van bet handhaaven haarer
rfpr nglyke v rregten . Maar kunt gy, in g eden eenst, gel ven, dat de
eigenlyke regten van een redelyk weezen beftaan, in ilryr
dig t handelen met de Rede, dat van den Hemel nedergedaalde beginzel 't geen den Mensch h ven cen Beest
verheft ? Maakte uw Schepper u wyyzer dan bet gedierte
des velds , en geleerder dan bet gev gelte des Hemels, enkel p dat gy bet in uw verm gen z udt hebben m u
met dezelven gelyk , f liever daar beneden, t ftellen ?
Maakte by u vatbaar v r de vermaaken van Ken s ,
Deugd en G dsvxugt , ten elude gy gelegenheid z udt
G 2
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hebben m de Vermaaken der Zinnen en Driften dattT
b ven t llellen? V rmde by u v r eene andere wergild,
p dat gy de vermetelheid z ud bet nen tli die t verfmaaden, en de r ekl sheid rn nfterflyke v lmaaktheid
fferen aan eene geringe tegen .
en gelukzaligheid p t
w rdige en ras v rby zwindende v ld emng?Ik dagt alt s dat de Item der Eere de Menfchen aanfp rde m
h ger p t klimmen , en inb ezemde een naam t maaken , d r iet gr uts en V rtreflykst t d en, iets, 't
geen eer b ven dati beneden hun rang was . D ch gy
wilt , z bet fchynt , ns d en gel ven , dat bet edeler
is nederwaards t daaden , dat bet beter is t leeven en t
iterven als een Beest, dan eene h gte t bereiken van
Verftand en Deugd, die met den tyd den Mensch t t den
rang van eenen Engel verheft . Wanneer gy dus elke
G dlyke bekwaamheid verlaagd en verbeest hebt,, (vergun
rzaake, eisch
:my dit w rd,) zult gy dan n g, t dier
maaken p Rede, Verfyndheld, en meerdere kieschheid
van Gev el? Welk eene ndankbaarheid ! wells eene buitenfp righeid ! - Maar,
Ten tweeden, ftaa my t e u t herinneren , dat gy d r
vergeevenheid aan ziunelyk gen t, uwe Nutheid en Betekenis in dit leeven verliest . Uw Lichaamsgeftel w rdt verzwakt, z niet geheel bed rven ; uw Geest vermindert in
veerkragt, z zy die niet t eenemaal derft ; de aan-eb re fterkte en vuurigheid der Jeugd neemt f , en w rdt
d r verdaad verd fd . De edelaartige Eerzugt , welke,
meer dan iets anders p aarde, t t verheevene daaden aanfp rt, gaat verl ren d r laage en nedele b tvieringen .
Letter efening finaakt niet ; Bezigheid is eeu last ; zich p
eenige zaak t e t leggen ndraagelyk ; alles w rdt verwildering, zwakheid, traagheid, beuzelen ; niets manlyks,
kl eks f rustigs blyft 'er ver . Is dit bet fpn r , langs 't
welk waare Eer kan gev nden wrden ? D ch vender .
g . D r in zulk een leevensl p t v lharden , kan bet
niet misfen, f gy zult z wel nadeelig v r den Naasten ,
D r nutl s
21s nietsbeduidend v r uzelven , w rden .
t zyn , heledigt gy reeds de 1\laatfchappy . De Maatfchappy heeft aanfpraak p elk Mensch ; zy is geregrigd p den
arbeid zyns h fds f zyner handen , f van beiden : by is
verpligt anderen wel t d en d r g ede dienfien, en t
fterken d r zyn g ed v rbeeld . Onregtvaardig z mdt
gy, derhalven , ten pzigte van de wereld weezen , als gy
x van derzelver werl;zaame t neelen verwyderde, en de
be-
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helangen van dezelve verwaarl sde . Maar, indien gy ,
daar p a vert nende , leeft p eene wyze, welke rechtflreeks deeze belangen benzdeelt, en die gemeenfchap , welke gy met anderen he,it, t t bederf d et ftrekken der geenen,met welken gy verkeert,maakt gy u dan niet fchuldig aan een dubbel ngelyk ? Niet alleen d et gy geen
geed ; gy duet veel kwaads . Niet alleen ber ft gy bet
Algemeen, en uwe Vrienden, van dat bet n uwer verm gens, en bet waarneemen der gelegenheden, t t v l
d ening en v rdeel van beiden , welke zy regt hebben
van u t verwagten ; d ch zy w rden f geheel gedwarsb md, f gr tlyks verhinderd, d r een ngeregeld leeven : gy maakt u t t een v lftrekten ballast der Maatfchappye, t t een dagelykfchen aan(t t der Braaven, en
een ftruikelbl k v r den zwakken en nbedagtzaamen ;
gy verfpreidt beftnetting nder uwe nabuuren en bekenden
de fn dfte en d dlykfte f rt van befinet .
ting. Een 1'1ensch, die de Pest nder de leden heeft, is
niet half z gevaarlyk . De befmetting , welke gy verfpreidt, d dt de Zielen z wel als de Lichaamen der
geenen die 'er d r w rden aangetast .
\Vie kan de elende afbeelden, welke gy ver rzaaktby
die geenen, aan welken gy p 't naauwst verb nden, en
naast G i) bet meest verpligt zyt? lk ver nderftel gy zyt
geb ren uit agtenswaardige en aanzienlyke Ouderen . de
Erfgenaam van een gr ten (chat en heerlyke g ederen ;
t en gy ter wereld kwaamt is bet waarfchynlyk dat uwe
vreugdv lle en juichende Ouders de g ede V rzienigheid
dankten , die hun een Z n fch nk .
Zy zeiden
t t elkander, deeze zal ns eene Vertr stinge, deeze bet
cieraad , de r em , de fleun van ns Huis, en de flat nzes uderd ms, zyn . Zy hadden, in uwe kindfche jaaren , de tederhartigfte bez rging ver u, ge,mengd met
k mmer . T en gy in gr tte t enaamt, fcheen
k uwe
wysheid aan t gr eijen . Zy aanfch uwden, met vreugde
en verrukkend gen egen, bet ntluiken van de eerfle b tten van verftandige en zedelyke bekwaamheden . Zy
fl:reelden zich met een veel bel vend v ruitzigt , en
fpraken 'er van t t hunne bekeixlen, die hun geluk
wenschten met lien zegen . Zy fpaarden geene m eite,
zy ntzagen geene k sten, m u, wanneer gy in jaaren
v rderde , alles t laaten leeren , dat aan uwe geb rte
v egde, uw leevensftand vercieren, uw geilacht t t eere,
uwe Vrienden t t vermaak k n flrekken, en, nder den
G 3
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G dlyken zegen, uwe aanftaande nrheid, agting en geluk
verzekeren .
Het kan zyn,_ dat gy , v r eenigen
tyd, die Ouderlyke z rge en arbeid bel nde, d r flipte
pligtsbetragting , en de feh nfte v rderingen, die hunne
h p deeden aanwasfen . G ede GOD ! welke hasten, zwellende en zw egende van dankerkentenisfe, hieven zy ten
hemel ; welke traanen van zuivere vreugd b .dauwden hunne
wangen , als zy dien J ngeling befch uwden in die gelukkige dagen, bet pad van waaren R em hetreedende, met
een vuurigen ernst, die den gelukkigfien v rtgang bel fde !
Gaarne z u ik bet verv lg zwygen : d ch t
vergeefsch. N gthans beh ef ik bet Wet t zeggen . De
wreede, de d dlyke t leurltelling, welke ik be .l el, is
reeds leevendig tegenw rdig v r elks verbeelding, en
w rdt met dieptreffender weed m gev eld d r elk gev elig
hart in deeze Vergadering . Gelukkige, nbefchryfiyk gelukkige , Ouders , die d r eene dr eve ndervinding niet
weeten , wat zulk eene teleurftelling in hebbe ! --- Maar
betekent bet niets by u, myne j nge T eh rders, p
welken deeze befchryving pasfe ; betekent bet nets by u,
een nheil t zyn v r uwen Vader, en een verdriet v r
nwe M eder, - betekent bet niets by u, dat gy de
rzaak van z veel fchande en fmerts , hunne gryze hairen
met k mmer zult d e,-3 ten grave daaleu, indien gy zulks
ni~-t reeds gedaan hebt? Is dit de weg t t Agting? Kunt
gy bet denkbeeld van z veel peengeftapelct uiisdryfs verdraagen ?
Teti vierden Gy nte,ert uwen Vader, die in de Hemelen is, den gr ten rfpr ng en hat einde van uw Weezen,
en van alle de bekwaamheden en gelegenheden, t t uw
V rdering f Vermaak ftrekkende. Kunt gy hem in vergetelnisfe ftellen ? - Wat zeg ik in vergetelnisfe ftellen!
Kunt gy zyne Wetten ngeh rzaam weezen, zyne Magt
verf aaden, en die Majefleit h nen, welke de Engelen
des He+nels tnet bet dieplte ntzag vereeren ? Kunt gy,
'x geeii Hem betreft, f bet zegel zyns gezags draagt, net
fmaad en belacaiing behandelen? Kunt gy die aand eningen
en hekwatimheden, welke by u feh nk t t Wysheid en
Deug,i , vervreemden
-- hebbelyker wyze vervreemden
van derzelver heerlyke heftemIning , en verkeeren in de
dwaasite eij .janimerhi±rtigfte bcjaagingen?
N g eens,
kunt gv dien flraal der G dheid binnen in u,welke van den
11~ el ne,ierdaalde, en ftrekte
m u derwaards p t v eren, uitd ven d r zinnelyk gen t, en de begeerte ter
On-
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Onflerflykheid, welke uw Maaker in uwen b ezem nt•
ftak, uitblusichen, d r z danige ngeregeldheden als her
uw belang maaken t ferveii gelyk de Beesien die vergraart ?
Kant gy deeze dingen d en, en d r uwe gefpreklten en
v rbeeld anderen verhaalen m even z t handelen,
z nder u fchuldig t maaken aan de ffbriklykfle ndankbaarheid , verbastering en laagheid ? En wilt gy dan n g
met phef fpreeken van uw Veritand, van uw Vernuft,
dan n g uzelven een Man van Ler A emen? Welk een
misbruik der fpraake!
5 Zal ik bier n g hyv egen,welk eerie alien in't gl pende Itrydigheid'er is tusfehen uw gedrag, en de aev elens,
de geneigdheden, en hand elingen van alle Vertlandigen en
Braaven, die it bell nden ? Zal ik bewyzen ,'t Been z handtastlyk aan alien v rk wt, f zult gy de tchaam l sheid bebben m t beweeren , dat deezen a11en , van den heginne
f aan t t den tegenw rdigen dag t e, blind en bedr gen
geweest zyn ; dat al bet Verfland , alle Zedelyke waarde, d r
de Wereld aan hun t egekend , enkel inheelding was ; dat ,
h e zeer deezen nder hun, die by her Gemeen bekeud
geweest zyn , f n g zyn , v r de uitrnuntendflen , dagten , fpraken , en fchreeveu t n v rdeele van Deugd en
G dsvrugt,n tt in flaat geweest zyn, m derzelver weezenlykheid en v rtreflyklicid t flaaven , f t bewyzen,
dat'er een li ger g ed is dan Vermaak, Vermaak der zinnen en der Verheelding ; met den w rd, dat zy, die, de
Lichten der Mereld waren, f n g zyn, en eieraaden
des Menschdams, geen beter, geen h ger naam verdienen dan dien van een jammerhartigen , bev r rdeelden, en misleiden h p , Kinderen des Onverilands ,
Speelballen des Bygel fs ? Eli zult gy durven ftaand
h uden, dat eene f rt van Menfehen, d r u Lieden
van Verniaak gen emd, die wy Ongel vigeq Vrygeesten, Sn daarts, Wanfchepzels der Natuur, Geesfels en
Plaagen des Menschd ms, verklaarde Vyanden van n n
en Deugd, heetep
dat deeze Slaaven van Vermaak,
net hunne elendige aanhangers , die bun p eenigen affland v lgen, hun zwadder pflikken , en tragten in t
haalen, ik meen veele ngelukkige J ngelingen, eers,t nlangs ingewyd in de verb rgenheden der Ongere.,gtigheid,
-- dat deezen, zeg ik, de eenigc Perf nen zyn, die
geleerd hebben, t fpreeken en t handelen als Mannen van
Verfland, Vernuft , en mannelyke Wysheid? Och, myne
Br eders ! t t weik ecue h gte vAn nzinnigheid kan de
Mensch
G 4
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Mensch pklimmen, als by dtts kwaad g ed, b ed kwaad,
duisternis licht en licht duisternis, kan n cincn, en de
fchanav lfte gevuelens en daaden eenen l flyken naam
geeven!
M,iar deeze f rt van krankh fdigheid heeft, gelyk de
meeste andere, haar heldere
genhlikken, en , z als
wy t v ren aanduidden, k men 'er nu en dan bedaarde tydperken, wanneer de Rede dit bedwang en bet geweld, 't welk haare werking verhinderde, ntfpringt, en,
met dubbele kragt, de n g vergehleevene veerkragt laat
werken p den z ndaar
werken t haarer wraake .
Hy m ge zyne p gingen aanwenden m bet
vuur des Geweetens t verd ven, nder de asfche der
ngeb ndenheid ; bet zal, gelyk vuurfpranken,ten eenigea
en fl ppelen van zyn
tyde uitbarften, al bet h f, ftr
valsch en ydel vertr uwen aanfteeken , verbranden ; en
hem by dat licht t nen, dat by handelde tegen de vertuiging van zyn eigen Geweeten , 't geen de
6 . En laatfte,byz nderheid is, welke ik bier D g m et
aanv eren . Den v lgenden m rgen, by v rbeeld, wanneer
gy den nagt in verdaad en wellust hebt d rgebragt, als
de dampen des wyns uitgewaasfemd zyn, en gy u alleen
bevindt , kunt gy dan met eene bedaarde vr lykheid, met
verheffende zelfbewustheid , t rugge zien p dat t neel? Agt gy u zelven beter, ter rzaake van zulk zwelgen en zuipen, van bet verkeeren in flaapkameren en ntngtighedeil, van bet verkeeren met Onverlaaten , Ligtmislen, Speelders, H eren, en dergelyke Schepzels, bet
uitvaagzel der wereld ? O rdeelt gy bet l f- en agtenswaardig zulk gezelfchap gehad t hebben . Z u bet u
aangenaam geweest zyn als gy nder bun gev nden waart,
d er eenen deugdzaamen Bl edverwant, f als een braaf
Perf n van uwe kennis u gev ndeh hadt, bezig met deel
t neemen in hunne werken der duisternisfe ? Ik gel f
bet Diet. Waar m Diet? Waar m bet licht des daags,
g der Detigd, ntd ken? Indien uwe werwaar m bet
ken t fwanrdig zyiw, waar m gefchr md dat ze penbaar
w rden ? Wat is de rede dat gy de duisternis Never hebt
data het Licht, wanneer gy Diet inwendig vertuigd zyt,
dat uwe werken b s zyn, en den ntzettenden glans der
wysheid, f den heilieen
gflag der wetten Diet kunnen verdraagen ? Schaamt u .
Is een Redelyk Weezcn verpligt de duisternis t z eken, even als een Nagtv gel, bet z nnelicht t fchuwen ; en als een R ver bet
fchul •
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fehuldig aangezigt t dekken nder het masker van geheimh uding? Kunt gy deeze gelykenisfen verdraagen ; verft
geen bl s uw gelaad p de enkele gedagten? K mt gy, p
genblik, niet eenigzins veragtlyk v r nan uzelven
dit
Vindt gy u niet verlegen in de tegenw rdigheid van elk
bTaaf Man in deeze Vergadering tegenw rdig? Gev elt gy
Diet dat gy een Slaaf,
een veragtlyke llaaf zyt, en
ziulk cen zult gy blyven, z lang gy uwe Lusten ten dienthe tlaat, die zeggen : Gaat en gy gaat ;K mt en gy k rt,
D e dit en gy duet het, die u geeii rust laaten , geen vryheid geeven, Been zeltbcwind ver url ven ; maar als een
lastdier mdryven langs de vermaakl ze en ngebaande
wegen van Dwaasheid en Ondeugd .
Indien gy, d r de wederfpraak der Rede , niet geheel
verft md, f de kwellingen der Ziekte, f het bedwang
der Ongemakketn, f de raadgeevingen van een Vriend, f
eenige andere gelukkige hindernis d r de V rzienigheid
v in den weg gelegd, een weinig ftil ftaat in uwen verderflyken l p, tyd neemt m het
g t rug t wenden,
p uw gedrag t letten, p de gev lgen daar van agt t geeven, als gy daar in v rtgaat, h e v elt gy u dan getr ffen d r dat fchrikbaarend beeld'? Welk eene ver ntwaardiging tegen u zelven k mt 'er by u p? Welk een afkeer
van awe large en veragtlyke Medegen ten ? Welke befluiten m ze t' r alt s t verlaaten, en v rtaan met Braaven
t verkeeren? Dan, eindelyk, ziet gy, met een mengzel
van verlegenheid en fchrik , al de wanftalligheid , al de
fchandelykheid van ngeh nden Vermaak , dan dringt gy
met eene v ile vertuigrng in t t de kra t der treffende
w rden, Welk eene vrugt hadt gy van dee dingen, waar
ever gy u nu fchaamt 2
1k wil eens ver nderftellen, dat deeze heilzaame gev elens eenigen tyd aanh uden,
en uwe
gmerken van leevensverbetering daar aan geevenredigd zyn : zegt my, f, in die ernftige
genblikken , en
zulke, ik twyfel des niet, hebt gy nderv nden, (het geval is niet zeldzaam ; ik heb ze gekend, die in deezen t elland verkeerden ; zy gaven der waarheid getuigenis) zegt
my, bid ik u, f gy teen geene zekere edelheid van denken, zekere inwendige verhefng b ven uzelven, gev elde,
die u verbaasde, en betuigde, dat Reinheid
Reinheid
atleen , gefchikt was v r uw geflel , dat deeze allecn , nder c ns genadige medewerking, it k n wederbrengen t t
rfpr nglyke gr theid, en beh eden v r een v lk uwe
mene verzinking in uwe vernedering?
Indieu gy naa
G 5
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alle deeze bedaarde raadgeevingen, en heimlyke flreelingew
van vreugde en vrede, a zelven t eftaat weder in den ilyk
der nreinheid t treeden , en dieper dan v rheen daar in te>
wentelen, als f gy alleen een weinig t ryg geweeken waart
m met vernieuwde kragt bet fil de werk weder t beginnen, welke nieuwe fchande, h e veel risdryfs en k k .
mers , laadt gy u dan p den halze ? Zult gy dan D g r emen p uwen weg, en uw eigen hart d en liegen, d wn
t p chen, dat gy, en de z danigen die u gelyk zyn,
alleen regt hebben m kl ekm edig en vry genaamd t m gen w rden? G ede GOD! welk een verwilderd Schepzel
is, een J ngeling aan Wellust vergegeeven en verllaafd ! Wat
k m ge v rwenden, by derft Gev el in 't geen
by
waaren R enk betreft ; even zeer als Smaak in 't g n
waar. Vermaak mag heeten . Dan by is deegelyks ber fd,
van V rzigdgheid, ten aanziene van zy e gr tlte belangen . Dit malt beet
tllde,en l ath, fiuk nit,'twelk ik my had v rgeftekl
m t hewyzen dat zulk e n Y ngelirzg ver, uyarld s is
Dit, in de daad, is , in den eerften pflage , een z klaar
ituk, dat bet welnig meer verdient dan enkel aanger erd
t w rden . De Perf nen, met welken way thans t d en
ltebben, zullen Diet betwisten, dat de leevensweg, then
zy bewandelen, de weg t t Rykd m Diet is . Zy zullen
gereedlyk t eftemmen, dat de Dienaars van Vermaak, dikwyls, hunne middelen p bet altaar dier G dinne m eten
fferen ; en niet zelden draagen zy r e t p eene edele en
gr tm edige verfwaading, gelyk zy bet n emen, van de
laaghartige bed elingen der Win- en Hebzugt , wa,nneer
deeze aanl pen tegen hunne meergeliefde gen egd eningen . Ik wil Diet zeggen , dat de begeerte m Geld en Crediet t bezitten een ftuk is van zulk een belang, dat let
alle andere verdient v rgetr kken f ns h fdv rwerp
t w rden . Neen , veeleer z u ik u herinneren , dat gy
t t veel gr ter dingen ger epen zyt , en dat de weezen•
lyke V r p ed en Rykd m eens Menfchen Diet bet at in
de veelheid zyner g ederen ; maar in bet bereiken der wee»
zenlyke einden, waar t e ze aanleiding geeven ; einden
Diet minder dan bet verheerlyken van GOD , bet weld en
aan bet Menschd m , en bet verbeteren van zyn eigen nfierflyken Geest . D ch ik wil u teffens in bedenking gee- .
n n , dat, in ndergefchiktheid aan de bewerking t t deeze ,
agting en v rfp ed in zyn ber ep, f, indien het GOD heImage, een vervl edige faaat naar deeze wereld, zeer dier,
baa-
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baare v rwerpen zyn, v rwerpen der aandagt eens ver •
ilandigen Mans w aardig . l k zeg, ze zyn z danig in een
ndergefchikt pzigt belch uwd . fads dan is 'er, gelyk de
V rstlyke Prediker van zynen Thr n ils t er ept, v r den
Mensch niets beter dan t ceten en t drinken, en zyne ziele
,bet g ede t laaten garrieten van . al zynen arbeid : want dit
is acne gave GODS Die zdlfk:e gr te Man brengt bet als
eene aanin ediging tut bet najaagen van Wysheid, f bet
betra ten van den G :sdienst, by, dat zy in haare flinkerhandg, Rykd m en Eerc heeft . Een Ap stel van JFsus
cBR ISTUS verzekert uns, de G dzaligheid is t t allc dingen
nut : zy heeft de bcl ften z wet Van bet tcgenw rdige alx
van bet t ek mende Leeven In 't k rt, wy heib n mien gr nd
m t verze.keren, dat Rykd m, cerlyk verkreegen, met
dankbaarheid en in maatigheid gen ten, en belleed in wer.
ken van G dsvrugt, Vriendfchap en Weldaadigbeid, een
gr te zegen is, veel t ebrengt aan 's Menfchen gen egert
en agting bier, en. hem bier naamaals ten fchat in den Heniel
wil llrekken .
M lten wy dan niet befluiten, dat de z danigen, die
zich Lieden van Vermaak n etnen, dwaazeil zyn, als zy Menichen van bedryf uitlachen , f met vvrfmaading fpreeken
van den deu3-dzaamen Heer van aanzien, den eerlyken Burger, den vlytigen Landman ; hun affchilderen, als eene
f rt van Iaage, wurmende en kruipende Characters, Menfchen die geene kennis hebben van de wurdye f bet gen t
des leevens . Wat zullen deeze Sn rkers zeggen, wanneer
de flrm ede hun verk mt als een g(wapend man, met alle
de rampen , welke zy in haaren trein inmev ert, en dubbel nypen v r die ze n it gev elden? H e zult gy binders der zagte weelde ze kunnen verdiiaagen, gy die in vermaak geleefd , en uwe harren, als in een dag der flagtinge,
gev ed hebt? Met welk een ver lubbeld bezwaar zullen zy
u drukken, wier Lichaamen en Zielen yerzwakt en kragt
l s gemaakt zyn d r nmaatigheid en luiheid? Welk eene ntr ering , verbystering en wanh p zal a bevangen?
H e zuit gy, die geheel vreemdelingen zyt mtrent alles
wat V rzigtighcid en Bevlytiging beet, die m gelyk nimm
mer eenig nuttig bedryf ter hand gen men f ten v llen geleerd bebt, waarfchynlyk uwe beste Vriendea van u verwy
derde , nder bet verlies van alle agting by de besten der Maatfchappye ; h e zult gy in Nat zyn m tegen den ftr m des
wederfp eds p t r eijen , f u daar nit t helpen? Indien
ziekte, ver rzaakt d r uwen ngeregelden wandel, bier
by
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by k mt, wat wilt gy dan ? Welk redmiddel vindt gy met
een verzwakt lichaam, met een ledige bears, mringd d r
nheilen , alles, bedenkt dit wel , ndraagelyk gemaakt,
d r een knaagend Geweeten, d r de verfch iklyke beeldtenisfen van geieden jammer, tegenw rdigen ramp, en t e.
k mende elende, die als een heirleger van w edende vyanden u beft rmeu?
Helaas! welk een verfchriklske t eftand !
Ik vr eg, welk een redmiddel gy z udt vinden in deeze
zamenfchakeling van wee?
Ik bedenk 'er een
een fchriklyk middel .
Gy kunt u verbeelden welk
ik meen. De Natuur ziddert p bet affchuwelyk denkbeeld!
Gy hebt geh rd, ik twyfel des niet, bet
eysfelyk Stelzel v rgefteld en bepleit in uwe nagtr nkeryenn . In deeze uuren van dwaasheid, hebt gy misfchien bet
r geleend aan deszelfs v rftanders ; hunne wanh pige
bewysredenen verw gen , en eindelyk een denkbeeld mhelsd , 't geen , in eeii Christen laiid, Menfchen, die by
hun verftand zyn, v r m et k men als heledigend v r de
Menschlykheid, afzigtig als de hel, en fl ut als de ergfle
vyanden daar huisvestende . Dit redmiddel hebben deeze
vyanden, die met 's Menfchen elende laehen, zekerlyk uitgev nden, m, in zulke gevallen, hun pr y t fchielyker
en t gewisfer t bek men . M gt de Vader der Genade ti
bewaaren van immer t t dit n dl ttig middel uw t evlugt
t neemen! Welk een t evlugt v r cen nfterflyk Weezen,
zich met eigen hand in het diepst der verd emenis t ft ten, m eene tegenw rdige elende t
ntgaan!
D ch laaten wy bet
g afwenden van dit aller nbehaagelyks v rwerp, en eens v r nderflellen, dat een
j ngeling, aan Wellust vergegeeven, de rampen ntwykt,
welke z veelen zyner Br ederen in bet b ze treffen,
ntflaande uit een verkwist g ed, eene verl ren Agting,
verfl rde Bl edverwanten, en een bed rven Lichaamsgeftel, last by zyne dagen rekken in een ftaat van nitwendig gemak en vervl ed, mringd d r Lieden nit verfcheide
rzaaken aan hem verb nden, misfchien p hem en
zyn gezelfchap gefteld, van wegen zyne bekwaamheden,
beleefdheid, vernuft, g edaartigheid, en dat by, z veel
m gelyk, de pynlyke vertuigingen van een zelfver rdeenderdrukt, beh ef ik hem t zeggen, dat de
lend hart
Ouderd m eerlang zal aank men met de nvertnydelyke
zwakheden en gebreken, die t gewisfer denzelven zullen vergezellen, ter
rzaake dat by flu met zyne gez ndheid
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heid fpeelt ? Dit weet by , h e veele p gingen by
k
nanwende m zulks ver 't h fd t zien . En wanneer
deeze dagen van duisternis k men, die waarfchynlyk veele zullen weezen, indien geen ziekte f kwaal zyn verzwakte leevensdraad fchielyk affnydt, wanneer hy, ge.
lyk de Shrift fpreekt, de Z nden .zyner yeugd draagt,
en d r een dikken nevel , die hem mringt, t rug ziet
p eeu leeven in ngeb ndenheid gefleeten, en aan zinnelyken lust pge flerd, zyne talenten , met welke by G
geeerd en zyn Geflacht n ttig geweest k n hebben, deels
verwaarl sd, deels misbruikt befch uwd, en naagaat h e
by de beginzels zyner Opv eding, den rand zyner Vrien.
den, de bellraffingen van zyn ecgen Hart, de r epingen
van den G dsdienst, de waarfchuwingen der V rzienigheid, de inwendige werkingen van c t) in zyn binneufle,
alle gefchikt m hem terDetigd t rug t r epen, verfmaad
f t keer gegaan heeft, h e zal by deeze f dergelyke
aanmerkiugen kunnen verdraagen? „ Thans l pt myn
„ nr emryk en misdaadig Leeven ten einde ; wat heb ik
„ 'er by gew nnen ? Eenige weinige uuren f dagen van
„ l sbandig vermaak, en z ndig Gen t, dikwyls veabit• terd d r inwendig ngen egen en bitterbeid , :ait s afl;e• br ken d r lange en verveelende tusfchenruinite,t van
• ulust, kwyning, walging, ten besten gcn aen, d r t • neelen van duurgek gte vr lykheid en gedw ngcn lach,
„ die myn hart bezwaard en mat lieten , gelyk bet was.
,, -- 1k heb de luidrugtige t ejuiclting verw rven van
„ nwaardigen en verllaudl zen, d r myn l t met li n
• t deelen, en met hun mede t l pen in de uitgicting
• van verdaad en b sheid . lk hen gew nnen - Diet
• meer .
En, wat heb ik verl ren? Wat heb ik
„ niet verl ren? Myne nfchuld, myne eer, myn Cha_
• rafter, myne rust des gem eds, de guest van mynen
„ Maaker, de ver(landh ke, de zedelyke , de huislyke, de
• G dsdienftige geneugten, die ns beftaan p deeze we.
,, reld veredelen, en r,s l t verzagten .
Ik heb ver„ l nren , waar m 't alleen waardig is t leeven . -- . Ik
„ heb verl ren - myne Ziel.
Het pad , van my
• betreeden , was aan alle kanten afgebr ken, d r dcvaas„ heid, ydclheid en kwelling . -- N g eenige weinige
• ftappen v rwaards, en bet zal my brenen ---- waar?
„ in de plants der dr efenisfe, uit welke de" elcndit7e Slaaf
,, van den Wellust, t vergeefsch , de
gen ten H, met heft .
,~
wilt, nu -- nu, helaas! is het t laac um den
„ Al-
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Almagtigen het verfch t van een ngeb nden en bez e.
„ deld leeven p t fferen, f bet t nderneemen m die
„ diep ingew rtelde hebbelykheden uit t r eijen, welke
„ myne Ziel verflaafd, en my myn Hart ntft len hebben!"
Wie denkt gy, myne fr eders , dat, in dit beklaaglyk tydperk,
aan den Man, dien ik afbeeldde, waarlyk V rzigtig,
waarlyk WW'ys, zal v rk men? de fn evende Opv lger vau
valsch Verwaak, f de nederige Dienaar van GOD? Maar,
ten befluite,
Laaten wy then ngelukkigen,Man n g eenige fchreden
v lgen, ns hem v r men flellen , p bet D dbedde Rig.
gende, vaarwel zeggende~aan zyne fchreiende Vrienden,inthen by eenige Vrieuden heeft, de wanh pige
gen allerwegen been wendende . Fly ziet t rugge : zyn kwalyk
bef}eede Jeugd, en bet geheele bel p zyns v rigen Lee.
vens, levert niets aan zyn g p, dan een w est verfchiet .
Hy ziet v rwaards, alles - alles is nuitfpreeklyk wee .
By h rt bet v nnis des d ds in zyn binnenfte . Niets
blyft 'er nu ver dan een fchriklyk uitzigt van wraak , gereed m hem t verteeren .
My dunkt, ik aanfch uw
bet arm Schepzel gereed flaande m in de nuitk melyken
D d t ft rten - den D d van welken by v rheen
gew n was met zulk eene gemaakte nverfchilligheid t
fpreeken . Ach! welke verfchrikkingen, welk een wederzin , welke deerlyke trekkingen, grypen hem aan p deeze fchr mlyke fleilte !
Hy wenscht m vernietiging, waarin by dikmaals z gt t gel ven ; d ch by k n
zich des niet vertuigen . Het uiterfle van t zyn, f niet
t zyn, fpelt hem iets kwaads. Hy denkt tn den verflindenden afgr nd der Eeuwigheid . Hy fluit 'er de
gen
v r.
Helaas! Helaas! H e w rftelt by m in 't
leeven t blyven ! Alle nietsverm gende p gingen . Het
nherr epelyk befluit is daar . Hy zinkt neder in wanh p .
De zwarte nagt der duisternisfe mgeeft hem !
Is
deeze de Man, die de Kinderen der Wysheid belachte,
en de Maatigen verfmaadde ; die de Dwaazen en Zinlyken
lust pv lgenden bew nderde en naav lgde ? Is by, denkt
gy, p dit j ngfte
genblik, in 't zelfde gev elen? Ach!
h e zeer verfchillen zyne denkbeelden, zyne w rden, t en
by in den fch t des Vermaaks dartelde, en p bet wr egingv l D dbedde !
Bez gt gy immer eenen flervenden Aardsgezinden ? Hebt
gy hem gevraagd welke t en zyne aand eningen waren ?
Hebt gy hem v rgefield, „ H e gev elt gy u, myn
,, Heer,
„
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Heer, nu gy uw naderend ulteinde ziet ? Keurt gy n g
„ uw wellustig leeven g ed ? Z udt gy bet n g aanpryzeu
~~ by de z danigen die r nds m u zyn ? Z udt gy ien lee&
„ k ers weder aanvangen, indien gy uwe kragten en gez nd,
H e zeer z uden
• heid p nieuw m gt bek men 1"' z danige vraagen hem fmerten , d r(teeken ! Wanner by
7yne weezenlyke gev elens uitte, met welk eene hartr arende, ern(tige, bedr evende, welfpreekendheid z u by zy.
1ne v lk mene verf eijing van de d r hem gek zene party
uitdrukken ; zyn hartbreekend ber uw deswegeu t kennen
geeven, h e die J ngelingen alleen Vertfiatndig keuren, edicts,
in de dagen hunner Y )geling/chap, aan Izunner Schrppw
dagten ; h e zyne Medgezellen en Vrienden vermaanen, en,
p de fterkst m gelyke wyze aanzetten t t de paden van
genblik t eZ ndig Vermaak t ulieden, en , z nder een
vens, den v et t zetten p die der Wysheid en Deugd!"
• De Menfcllen na gen als Dwaazen leeven , als Dwaazen
• kunnen zy niet fterven!
„

WAARNF-EMING , WEGENS FENE BULK-WATERZUGT , DOOR
CGlOrC1, DIET Tartarus Emeticus GENEEZEN.
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man, van ruim 3 Jaaren, kreeg, naa eene Lang aanE enh udende
derdendaagt`che K rts , verft ppingen in den

Onderhuik, die eindelyk eene Afcitis ten gev lge hadden .
T en ik den Lyder de eerile keer zag, v nd ik niet a1leen den Buik zeer pgezet met water, maar
k de Beenen wares gezw llen , en zyn gantfche v rk meit
tekende eene kwaadzappigheid ; daarby klaagde by ver
gr ten d rst .
Uit bet geen ik nit de Hist rie der
Ziekte k nde pmaeken, bleek bet, dat de v rnaamfte
rzaaken zyner Ziekte in eene fcherpte der v gten geleeHy had, v lgens zyn verhaal, een uitilag,
gen was .
v rnaamlyk p beide zyne handen, gehad, die by, d r
bet fmeeren met Unguent . Nutritum , genas .
K rt
daarnaa hadt by eenen aanval van eene K rts gekreegen,
die in den heginne zeer nregelmaatig, eindelyk, in een
derdendaagfche K rts, was vergegaan .
Veelvuldige
purgeermiddelen , en
k de K rtsbast , hadden deeze
Knurts niet kunnen geneezen . - Daar by had zyne
flegte diet, en ngez nde leevenswyze, de geneezing n g
meer
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meet verhinderd .
Sch n de Lyder reeds aan eert
ligte Febris Heltica lab reer,te , z ftelde zig t
y, m den derden dag, den aanval van bet Febris Intermittens geregeld
in .
Naa dat ik eenigen tyd, t vergeefs "de dienitig .
fte middelen, z nder eenige g ede uitwerking, den Lyder
had t egediend, kwam my het gebruik van den Mercurius
in de gedagten , als een middel dat meermaalen in de Waterzugt heilzaam bev ncien, en dat my v rk am, in dit
geval, byz nder van g eden dienst t kunnen zyn ; en
daar de Tart . Emetic . in kleine d fes, als een flerk Diureticum w rd aangepreezen, z beIl t ik deeze middelen
t zamen in de v lgende pr p rtie v r t tchryven.
Tart . Emetic . gr, VI .
Cal mel. gr . X 1 V .
Sach . Canaricus . j IL
11I . Fiant Pulveres . N . XVI.
R.

Hier van liet ik hem drie p eijers daags neemen , die dan
k in den beginne ligte braakingen verwekten : d g deeze
ph udende, liet ik alle drie uuren, en verv lgens alle twee
uuren, een p eijer gebruikeu ; de g ede uitwerking van dit
middel was allerzigtbaarst . Het water, dat by, z d r
den ft elgang, als d r de piswegen, l sde, was aanmerkelyk ; en wat my h p t t herftel gaf, was, dat de Onderbuik en de Beenen in evenredigheid dunner wierden,
en ik duidelyk eene fterkere uitwaasfeming , v vral naa
bet eindigen van c'en aanval der derdendaagfche K rts ,
waarnam . Naa verl p van ruim 14 dagen befpeurde ik geene
tekenen ineer van Waterzuat, echter liet ik hem bet middel in kleiner h eveelheid v rt gebruiken , en gaf hem
daarby een dec c`f , nit de Sarfaparill . met de C rt . Peruv.
waard r
k eindelyk de derdendaagfche K rts geneezen wierd, en de Lyder verv lgens v lk men heritelde .

NATUURLYKE HISTORIE VAN DEN KWAK .

(V igens den Heer

DE aUFFON .)

Ksvak beet in 't Latyn Nyctic rax, in 't H gduitsch
D eNacht
.rab, in 't Engelsch Nigt-raven, in 't Fra+ sch

Bih reau.

De naam van Nagtraaf fchynt deezen V gel gegee.

NATDURLIKE IIISTORIE VAN DEN KWAK .

l g

geeven naar liet vreemde gekras , f liever bet fchriklyk en
dr evig geluid, 't well: by mgts that : want dit is de eenige vereenknmst, welke de Kwak met een Raaf heeft : in
gedaaute en h ding gelykt by na den Reiger ; d ch verfchilt van denzelven hieriu, dat by veel dikker en gev eder
Hals, veel gr ter K p, en een min fcherpen I3ek hehhe,
k is by veel kleinder, flechts mtrent twintig duimen
in de langte haalende .
De Pluimadie van den Krvak is zwart met een gr enen
weerfchyn p den K p en Nek ; d nker gl• en p den
Rug, graauwagtig p de Vederen en SLaart, en v rts
ha geheele Lyf wit . I-let Mannetje heeft agter in den
Nek d rgaans drie afhangende fueeuwwitte Vederen , vyf
dniwen hug : zy inaaken van alle Pinimen t t Velerb sfchen, ten h tU-cieraad gez gt , de fch nfle en k stbaarite uit ; en w rden , v lgens SCIIWENCKPELD in Silt/'e t t
een zeer h ded prys verkegt (*) ; zy vallen in den V f)rtyd af, en verniruwen zich Occhts Czns in 't jaar ; lief
Wyfje is van (lit cicraacl verfl kcn, en verfchilt z veel
van het Mannetje, dat tun migc V gel efchryvers haar niet
gekend, maar v r eeren andcren \V gel aangezien hebben .
V lgens BELON ntstelt de Kuwk in de r tzen, en hecft
uit dien h fde udtyds in Er.cnkryk den naam van R upeau(t) g draagen ; l ch v lgens 5CHWENCKFELD ei ; WrLLUGM,Y buuwt hY zyn nest p de Elzenb men digt by
n erast4n (s) . Dir ]=an pier zamengaan, dan d r t verndcr :lellen, dat deeze V gels ten dicn pzigtc, na •t r de
m(landigheden, in gew nre van d er, vcranderen ; z
dat zy, in de vlaktcn van Silefe en Ih Lhasa<l, d'e Ii r ;m : n
aan den Waterkant , en p de Kusten van Jirelagne, veaar
EELO .v ze gezien heeft, de R tzen ter nestelplaats verkiezen . Men verzekert dat zy drie f vier witte Eijeren
leggen .
De Ktivak fchynt nd,'r d Trekv gelen t m eten geteld w rden. BELON zag 'er in de n,aand Maart een ter
markt brengen ; scFiwENexrELJ verzekert, dat by met den
aanvang van den Herfst nit Silefie vertrekt, en met de Oijevaaren in bet V rjaar wederk nit ; by nth udt zich
z wel aan den Zee ever als aan de kanten van binnen .
land(*) S,CrJWENrKFI :LD, Avi, Silef. P. 226 .
(f) BELON, Nat, des O j''caux.
C8 ScFrwrvcrcFTraj, a's b ritz . WVILLUGIIQY, p . 204 .
VII . DE EL MItNGELW . 1,0 . ; .
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landfche Rivieren en M erasfen : zy w rden in Frankryk,
in S l gne, in T scaanc by de Meir,,n FUCECCIJIU en
BIENT!NE gev nden ; d ch deeze V gelf rt is veral veel
zcldzaamcr dan de Reigers,
k minder uitgebreid ; h t
ftilzwygen van LINNEUS geeft grand m t denken dat
by in Ztiwceden niet v rk mt .
Met veel min h ge P ten, en een veel k rter Hals,
dan de Reiger, z ekt de Kwcsk deels zyn v edzel p 't
land, deels in 't water, eu leeft z wel van W rmen,
Slekken, en andere Land- infec`len , als van Kikv rfchen
en Visch . Over dag h udt de KJVak zich verb rgen, en
k mt met h t vallen van den av nd eerst t v rfchyn,
wanneer by zyn nbevallig geluid Ka, Kc, Ka hat h ren, 't weik WILLUCHOY vcrgelykt by 't geluid 't welk
iemand Nat als by m et braaken .
D Kwak heeft zeer lange Vingeren ; de P ten en
Schenkels zyn geelagtig gr en ; de Bek is zwart , en aan
den b venkant flauw gekr md ; zyne O gen fchitteren, en
d Iris v r ;nt een r den f Oranje geelen kring r nds tn
den O gappel .

AANSPRAAK, BY DR OPRIGTING EENER A'JAATSCHAPPYE,
TOT HET ONDERZOEKEN VAN I E GESCHIEDENIS DER
NATUURLYKE HISTORIE, DE OUDIIEDLN, DE KUNSTEN, DE WEETBNSCHAPPEN EN LETTERKUNDE
VAN ASIA , GEDAAN TE CALCUTTA, OP DEN
VYFTIENDEN VAN JANUARY, MUCCLXXXIV .

D

r den V

rzitter,

SIR WILLIAM JONES .

T1 reize
en ik j ngstleden O gstmaand p zee was in myne
na dit Land, 't geen ik zints lang vuurig be .

geerd had t zien , v nd ik, p zekeren av nd, de waarneemingen van dien dag v r my hebbende, dat Indie
v r ns, Perfic aan nze flinker hand, lag, terwyl een
frisfe k elte nit ffrabic ns van agteren in de zeilen blies .
Eene
mftandigheid z behaigelyk in ziclizelve, en v r
my z nieuw, k n niet nalaaten C ne reeks van denkbeelden t d en pk men in mynen gcest, die reeds vr eg
gew n was, met ftreelend gen egen de belangryke Getchiedenisten , en aangenaame Vercieringen deezer O sterfche Ilrercld, t befch uwen . 1k fchiep een nuitfpreeke-

lyk
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lyk gen egen d r my t bevinden in 't midden van cen
z fch n amphitheater, bykans ntringd d r tie gr: • te
wyduitgeftrekte Ryken van .4jiia, alt s v r de V . , edfiervr uw der Wtetenlchappeu, de Uitviuc :fler der vLrmaaklyke en nutte Knuflen, het T neel van r emryke
daa,.ten, vrugtbaar in k' rtbrengzelen van menschlyk vernuft, vcrvl cijende van w nderen der Nat ure, en n•
cindig verfcheiden in wyzen van G dsdienst efening,
Staats-beftuur, Wetten , Zeden, Gew ntcu, Taalen,
als med,~ in Uelaatstrc-kkcn des t1leni'chen .
lk k n niet
nalaaten p t merken, h e geivigtig en gr t een veld
v r als n g d r bet nderz ek nier utg nnen was, en
h e veele weez ..alyke v rdeelen daar d r agter gebleeven waren : en warineer ik met leedweezen beciagt, dat,
in deezen nwisfen en z zeer beperkten leeven,ftand , dusdanige nafpeuringen en verheteringen , alleen , gedaan kunnen w rden d r de vereenigde p gingen van veelen, die
niet gemaklyk, z nder eenige dringende reden en fcherpen
prikkel , t t dat gemeen d eleinde t brengen waren
vertr stte ik my met eene h pe , gegr nd p begrippen,
die t vermeblen naar vlcijery mag zwecmen, t weeren,
dat, z in cenig land f gemeenfchapzulk ceneensgezindheid
van bed elin ;• k n •i e p!aats hebben, bet under myne Landgen ten in I3cr'g len was : met eettizien banner had ik
bet vertnaal: van r, ccis ;,ccr nauw bekend t zyn , met
anderen be , !.eerd : ik vuurig behead t w rden .
Gy, my t Heeren , hbt aan dccze h pe een daadlyk
beftaan gegeeven ; gy zyt zelfs de verklattring tnyner wenfchen v r,gek men, d r de wakkerhcid en fp ed met
welke gy den gr ndilag gelegd btdt eener A1aatichappye,
m nderz ek t d en p de Geichiedenis, de Natuurlyke V rtbrengzelen, de Kuutten, de Weetenfchappen, en
L etterkunde, van llfia . Ik wag, met vertr uwen v ritellen, dat eene lnllelling, baarblyklyk z zeer gefcbikt
m kundigheden en vermaak can bet menschd m t ver,
fchr.ffen, met traage dan n gthans zekere fchreden , t t
v lk menheid zal geraaken , gelyk de K ninglyke S cielcit,
welke cerst alleen befl ndt uit de zamenk mst van eenige gel .erde Vrienden t Oif rt, allengskens pkl m t t
dat t t'pi,nlr, t en HALLEY, de Secretaris, en NEWTON,
de V rzitter was .
Egter is hat myn nedcrig gevnelen, Oat wy
m rs
van bet we] 11 ; aaen cl~ duurzaaml eid t vcrzekercn, ecn
middelwen m eten h uden tl,sfchen eene kwynende traagheid
II ^
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heid en verma .itig yverende werl:zaamlleid --- en dat
de b m, nder We befcherming geplant, fch ner bl ezems, en keuriger vrugten zal v rtbrengen, als dezelve
iii den begiune niet w rde bl tgeileld aan e n t Ilerkcn
Ik neem , n gthans, de vryheid m
z nnefchy .
eenige weinige algemeene denkbeelden ver bet plan nzer
Maatfchappye uwcr verweeginge aan t bieden ; a verzekerende, dat, 't zy gy dezelve f-, i'an g edkeurr,
uwe verbeteringen my ver,raak en nderwys zullen verleenen , gelyk uwe nderfcheiding my reeds de h gfle
eere t ebragt .
't Is, begryp ik , uw
gmerk een ruin veld t neemen v r uwe geleerde Nalpeuringen ; fch n dezelve
alleen bepaalende t t d aardrykskundige grensfcheidingen
van 1lfa ; z dat gy, I-lind stan als bet middelpunt befch uwende , en uw c g met uwc gedagten n nrdwaards
weneiende aan uwe regterhaid, veele K ningryken van
aangelegenheid hebt in bet Schier-Eiland ten
stcn be , ud en w nderv l Ryk van China, met alle deszelfs
Tartaaifche Ondcrh righedcn ; en dat vat, gapan , met
de reeks k stbaare Eilanden, in welke veele w ndere en
weetenswaardige zeldzaamheden maar al t lang be,'.ekt
gebleeven zyn . V r u ligt die verhaazcnde keten hergen, die, eertyds, m gelyk c ne fchutsmtwr warcn tegen bet geweld der Zee ;en ver dezelven bet aandagttrekkend Land van Tibet, en de uitgebrei,ie Gewcsten van
Tartaryc, uit bet welke , even als nit bet Tr ijaanfche
paard der Dichteren, z veele Helden zyn v rtgefpr ten, wicr heerfchappy zich ten mintlen van de cvers van
den Hisfus t t den m nd van den Ganges heeft uitgellrekt .
- Aan uwe flinker hand zyn de fch ne en ber emde
Landfchappen van Irak f Pesfe ; de ngemeete en m gelyk nmeetbaare W estynen van Arabic ; n liet v rtyds
bl eiend Knningryk van Temen,met vermnaldyke Eilanden
ndergebragt f bev lkt ; en verder
d r de flrabieren t
westwaards de A./iicltij'chc Heeif happyen dLr Turkfche Serltnns, wier Halve maan , welhnast , ter geheele verduistering
Binnen deezen wyden mtrek zal
fchynt t neigen .
]bet veld uwer nuttige nafpeuringen mfchreeven zyn : clan,
naardemaal Egyptc nlietwisthaar ee e
nde verbintenis
heeft met dit Land , indien niet m-t China -- naardemaal
d Taal en Letterkunde der .Aliysfiniers eene duidelyke verwantfchap hehhen met die van 4 a - naardemaal de wapens der Arabieren, langs de ,4fricaanf he kust van de
Mid-
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M7iddclantclfchc zee, zich verwinnend uitgebreid, en zclfs
eerie magnge llcerlchappy in bet vaste land van Eur pa upgerigt hebben -- zal bet u m gelyk gelusten, by v rk mende gelegenheden, de llr men der Jjiaiifche Gelcerdheid een weinig buiten deeze grenzen t v lgen, en in gevalle bet n dig f v egelyk m gt ge rdeeld w rden, dat
men eeu k rten naam f bynaam gave aan nze Maatlchap .
pye ni de?elve van andere t
nderfcheiden, fchynt die van
de flJiat./che, 't zy men 't
g veste p c,e piaats f bet
v rwerp der inflellinge, zeer gepast, en de v rkeuze t
verdienen van de O stcrfche, welk w rd, met de daad
enkel betrekkelyk is, en, fch n in Eur pa d rgaans gebruiklyk, Been zeer nderfcheiden denkbeeld plevert .
Indien men nu m gt vraagen, welke de v rwerpen zyn
p welke gy, in deeze wydilrekkend'e grenzen , uw nafi,eu .
rend
g zult laaten gaan? antw rdden wy den MENSCH
en de Nt.TUUR, f bet geen d r den eerstgemelden verrigt,
en d r de laatstgen emde v rtgebragt, is . Menschlyke
Kundigheden heeft men keurig gerangfchikt, v lgens de due
gr te vermigens der Ziele . 't Geheugen ; de Rede ; ca
de Verbeeldingskragt ; welke wy Reeds bezig vinden in bet
fchikken, in bet bewaaren , in bet vergelyken en nderfcheiden , in bet vereenigen en ichiften nzer denkbeelden, r. elke wy, d r behulp nzer zintuigen, ntvangen, f d r
pmerking verkrygeu : van bier zyn de drie h uiiltakken der
Geleerdheid, Gefchiedkunde, \Veetenfchap, en Kunst . De
eerfte bevat, f een verhaal derNatuurlyke v rtbrengzelen,
f de egte verhaalen van Ryken en Staaten ; de tweede m .
vat den geheelen kring van zuivere f gemengde Wiskunde, t zamen met de Zede- en Regtskunde, v r z verre zy afhangen van bet redeneerend verm gen ; en de derde
unit in, alle de fcl: nheden der Verheeldingskragt, en de
bek relykheden der Vinding, ten t n gefpreid in welgefchikte taal , f d r kleur, tekening, f klaltk, ten v r.
werp der zinnen gemaakt .
Overeeark mftig met die nderfcheiding, zult gy pfpeuren, wat zeldzaam en verbaazend is in bet maakzel der
Natuure
- de Landbefchryving van 4fia verbeteren
d r nieuwe waarneemingen en ntdekkingen - de Jaarb eken, en zelfs de verleveringen der V lken, die, van
tyd t t tyd, dit werelddeel verw est f bev lkt hebben ,
raagaan - en licht verf reiden ver hunne verfchillende
Regeeringsv rmen , als mede hunne Burgerlyke en G dsdienftige Inftellingen .
Gy zult nagaan hunne v rdeH 3

ran.
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ringen en handelwyzc in de Reken- en Wisktunt, in Wcrktuig-, Gezigt-, Stare-, en, met (Cn w rd . in de gehcele
Natuurkuude ; hunne ftcizels van Zedc-, Letter-, Spraal :en R, :derykkunde ; hunue bedreevenheid in Genees- cu Ileelkunde ; -- eii (happen, c: r hun gedaan, welke dezelve
c' ; iu(~,,en weezeu, in de Untleed-en Schehikunde .
By eezen zult gy v egeu de nderzuekingen p hunnen
Landb uiv . handhverklyke Kunlhen, en K phandel ; en,
ter .vyl gy met vermaak Uwe nafpeuringen v rtzet, ten pzigte van hunne Muzyk , B uw- , Schilder- en nichtkunde, zult gy niet verztii-nen t letten p die mindere Kun$en, waar d r de gemakken en verfraaijingen des leevens
bez rga f verbeterd w rden .
Gy z'ilt bier aanmerken , dat ik vergetlaagen heb t
fpreeken van hunne Taal, wel'ker verfcheidenbeid en bezwaarlykheid t t z verbaazend een hinderpaal flrekken
aan den v rtgang van nuttige , Kundigheden . D ch ik heb
alt s de Tea'en aangemerkt als de enkele werktuigen t t
weezerlyke Gelcerdheid, en
rdeel dat ze zeer neigen
met Geleerdheid zelve vermengd w rden ; derzeiver kennis
is, n gtharis, van eene nvermydelyke n dz ;aklvkhcid ;
ien men, by de Perffclie, Armcnifche, Turkfche en
en insn
i ibifche , niet alleen de Sam ritifche, k nde v egen,
welker fchatten wy Du M gen h pen t zullen zien ntflniien, maar
k de Chineefhc, de Tartaarfche, de yap7nfr •h e , en de verfchiiiende T ngvallen der Rilanderen,
z m 'er een alicrrykfle myu ge pend w rden, in welker
a ( cren wy, met z vcel v rdeels als vermaaks, z uden
kinnen ar')ei(len .
In deezer v')cge u under 't
g gebragt hebbende deeze
l sfe gedagteu, ver de grenzen en de v rwerpen des nderz eks nzer a :inflaande Maatfchappye, verz ek ik 'er
Zing t ningen hyv e ;;en eeni ge weini ;e bedenkingen , ten
nanziene van htt bettuur in den tegenw rdigen n g kind,
fche flan` .
LU .•I ANiTs valigt een zyner hekelende fhukjes aan, met t
verklaaren , ,,a ,. ''et c nig waar v rfh i in zyn werk was, dat
bet niets w,i'.irs in zich z-Al behelzen : en misfchien zal
bet ., in den beginne, raadzaamst weezen, m alien verfchil
van gevm-1eai, ten n-i,;t- van z mmige flukken, die ns
niet nmi' klvk w k , .nen, 66n Regel vast te-ftellen, t
weeten van neene R icls in 't geheel t hebben . nit alleen
nlet n ik , ht . in +-n kindichen llaat van eenige Maatfchappy, 'er geene bepaaling, gees nrust, geen u dl ze gezet-
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zetheid m et we,zen . Laaten wy, indien bet u behaage,
v r tegeiuw rdig , wecklyks , 's av nds byeei~k miten
ren leezen ver
h uden in deeze, zaal, m Schriften t
zulke nuerwerpen , als binnen den kring nzer nafpeuringe
valien . Laaten alle Onderz eklievenden en Geleerden nitgei : digd w rden, m hunne Verhandelingen en Berigten
t
en t ek men aan nzen Secretaris, waar v r zy teril nd nzen dank m eten ntvangen ; en , indien wy, p
't einde van elk jaar, een gen egzaamen v rraad van waardige fl p )hebben pgedpan m een B ekdeel t
nze flfir,tGfche 1lfengelf1 ffen der geleerde Wergild aanbieden , die z
egen geraapt, z
pgedaau bee t, uit bet aangenaame Werk van K .eMPFFR,
(beter v rbeeld dan 't zelve kunnen wy niet neemen,~
dat zy met greetigheid alien nthaal van dezelhle f rt mil,
len aanneemen. Gy zult , misfchien , niet genegen
zyn m enkele Vertaalingen aan t
inerkelyke letigte , uitgen men van zulke nuitgegeevene
Pr even f Verhandelingen , als wy uit handen van /Jfiatifche Schryvers ntvangen ; dan f gy, als Leden, zult willen aantekenen, eenige geleerde lub relingen deezes Lands,
zult gy, met veele andere vraagilukken, die by gelegenheid zullen pnt{laan, hier naa kunnen beflisfen ; dan ik denk,
gy zult bet billyk keuren, dat alle vraagflukken bepaald zullen w rden by 't l t, d r eene meerderheid van twee derden , en dat 'er negen Leden zullen vereischt w rden m
bet l t t
gen trekken . - Deeze hyz nderheden,
egter, en alle andereu , nderwerp ik gehcel, Enyne }leeren, aan uwe bepaalinge, Diets meer wenfchende f eifcht~nde dan myn enkel ftemregt . Edne zaak , als een n dig
vereischte t t bet ph uden uwer waardigheid, prys ik u,
met alien ernst, aan ; t
m geene reden,
welke k, eenig nieuw Lid t elaat, dat zich niet als gansch
rden , verklaard heeft ; en , in dit
genegen , m het t
nderllel
ik,
zult
gy geene andere bev egdheid
geval, ver
etfchen dan Liefdc t t Kennis, en Yver t t V rtplanting,
derzelve .
Uwe Infte}ling, des h u ik my verzekerd, zal van zelven aangr eijen , p uwe Zametik mtlen zult gy vervl ed
krygen van belangv lle en gen egenfchenkende gefchriften,
z
gmerk ewer nafpeuringen algemeen hekend
zal weezen . Daar zyn 'er, ('t z u de kieschheld kwetzen
emcn,) daar zyn 'er veelen, van wier vergev rbun t
derde Letter efeningen ik geene andere dan de h gfle
114
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verwaztingen kan v rmen ; en, v r z
helprn kan , bel f ik, in alle pregtheid, dat , wanneer
ik , in her my t
heid., f in eenig ander vak, gelukkig gen eg ben, iets t
ntdekken, dat bl em f vrugt draagt, waar nit gen egen
kan gefchept, f v rdeel geraapt, w rden, ik myne geringe Gave aan uwe Maatfchappy zal t ebrengen , met z
veel eerbiedv lleu iever , als aan den gr til:en V rst der
aarde .
„ Waar t e, vraagt men, misfchien, deeze Aanfpraak
„ in dit Mengelwerk geplaatst? Waar t e dit berigt eens
„ nieuwep Gen tfchaps in een ander Werelddeel , daar
„ bet nze reeds van Gen tfchappen, als 't ware, ver
„ vl eit , en men niet alleen geestig, en in een vr lyke
„ lu in , maar in waarheid , deeze Eeuw , de Eeuwv der
„ Gen tfclaappen mag heeten? Om dat bet de aanfpraak
„ vat) den Heer JONES is , en p zichzelve fch n ; d ch
„ h ven al, m dat wy v r hebben, van tyd t t tyd,
„ als ns de llerigten deezer Maatfchappy, van welke wy
„ alles g eds verwagten, ter hand k men, dezelve aan
„ nze Leezers merle t
gelyk ,
„ den Vaderlanderen t
gst , in dit wyd„ ftrekkend veld van kundigheden verzameld ."
UITTREKZEL VAN EENE REIZE , DOOR DE CA PITEINS COOK ,
CLERKE Eat GORE, NA DKN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN
MDCCLXXVI, MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DE Refuluti n en Disc very, m ONTDEKKINGEN IN BET NOORDER HALFROND TE DOEN .
(Verv lg van bladz. 77 .)
lgens
1 bez
Jet
eerfte
, 't welk
vervvan N gt, Eiland
was Ulietea,
waar Capitein
by p denCOOK
derden
vember, MDCCLXXVl1, aanlandde . Hier bleef by mtrent eene maand ; en v ndt zich n g naby gen eg aan
mAt, m kundfchap t
jegeningen hem aanere .'aan Omtrent veertien dagen Ilaa
c n's vertrek van fHtiahchle, z ndt MMAM twee der zynen in t -In Can e, die bet v ld end berigt bragten, dat
by in het ngeft rd bezit bleef, en alles wel met hem
ging ;
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ging ; uitgcn men dat zyn Grit in 't werpen geft rven
was : met nevensgaand verz ek, dat COOK hem eerie audere Geit en twee i;ylen wi!Je zen ien . Zyne h den keerden t rug met de b\len, met een j ng Gcirje en B kj° .
in den nagt , turf cn dell twa,-llaen en derticu, ell ,
liep een Zcef l :-aat vary zyne p st, p de plaats ter waaruceminge geichikt, Dirt zich necm~.nde eeu Sn :aphuan en
het Been mar t e beh rde . Ca}ruein COOK zette hem na,
vat) welgewapende manfchap V rzien : en v nd hem in
een huis , zitten :le tusfchen twee Vr uwcn, die teril nd
preezen , m ten zynen beste t fpreeken . C K zag
haar p de fluurschfte wyze aan , en geb ud haar t vertrekken, nn zulk cene handelwyze t v rk men ; zy b rflen
in traanen tilt, en gingen heen . De kn.aep hadt niets, t
zyncr verdediging , in t brengen, dan dat de Eilanders
hem verl kt hadden, 't geen zeer waarfchynlyk was . -Op den vier- en twiwigflen 1l ndt't gefchapen dat het wegl upen van een B tsmansmaat en een Matr s eruttiger
gev lgen z u naa zich gefieept hebben . Dewyl de Inb relingen 'er blykbaar zeer p gefteld waren m de wegl pers t verhergen, was de m eite
m ze weder t
ntdekken e gru t. Vrugtl s werden deeze twee knaapeu
naagezet, zy waren ni bet Eiland B la la vergefl ken
Op den zes- en twintigften kwatn eRra, het Opperh fd
van Ulietea , met zyn Z n , Duster en Sch nz n ,
a an b rd van de Refluti n . De Brie 1aatstgemelden werden d r Capitein CLERKE verz gt aan b rd van de Disc very t k men, waar zy terft nd (v lgens een v rbeeu
gegeeven bevel van c K ,) in de kajuit gefl ten werpen .
Oitc , die p de Ref luti n gebleeven was , werd aangezegd, dat by vryheid hadt tn t vertrekken, en dat, inthen by tie twee weggel penen weder bez rgde, zyne
Familie desgelyks z u ntflaagen warden ; d ch dat zy
andcrzins, als de fchepen vertrekken, z uden tu eten medegaan . -- Deeze v nd was g ed , fch n vry gevaal;lyk : want men hadt een plan beraamd m Capitein c n
t vatten, ass by na de plaats king waar by gew n was
zich t baaden ; en desg,dlyks Capitein CL RKE en den
Luitenant GORE, als zy p ftrand wandelden ; d ch gelukkig
rdeelde Capitein COOK het Diet raadzaam in z hachlyke mftandigheden t gaan haaden , en een pift l in
Capitein CLeRi(E's hand halt de Inb relingen bevreesd
gentaakt . Deeze zanlenzweerirlg werd eerst ntdekt, d r
een Meisje , 't gee» cen der Olicieren van Huaheine
haut
H 5
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hadt medegen men . Op den acht- en twintigflen brat
ttE de twee wegl pcrs t rugge ; zy waren gevat p
bet Iiiland T bacc, en bet Gczin van ae werd terft nd
ntflaagen .
I-lier that nan t merken , dat, t en de Inw nders van
B lab la bet Eiland Ulietea beniagtigden , OREO alleen
eene f rt van Afgevaardi ;;de was van bet Opperh fd des
eerstgemelden Eilands . Ulietea, fch n nu in then vernederden flaat, was , in vr egeren dage , bet v rtreflykfle
van deeze byeenliggende Eilanden , en waarfchynlyk de
v rnaamfte zetel des Bewinds , want zy zeggen , dat de
tegenw rdige K ninglyke Familic, p Otaheite, afflanlt ,
van die v66r deeze Omwenteling bier regeerde . OOROO,
de ntthr nde M narch van Ulietea, leefde n g , t en
Capitein c x zich p Iluaheinc bev ndt , waar by zich
als cene K ninglyke zwerver nth udt , leverende in zyn
perf n een v rbeeld
p van tie wankelbaarheid der
Menschlyke magt ; d ch , 't geen byz nderder is, van bet
ntzag, 't geen deeze V lken aan byz ndere Familicn t edraagen, en aan de gew nten, die Uns de Oppermagt
RO
in icmands harden ftdlden ; want zy laaten t e , dat
alle de tekens beh udt, welke zy aan de Majelteit vergunnen , fch n by de Landen zyner heerfchappye geheel verl ren hebbe .
Op Ulietea werd Capitein c x bez gt van zyn uden Vriend OREE, gewee2eu Opperh fd
van Hualaeine , desgelyks d r de Mannen van B lab la
t
ndergebragt. Fly behieldt n g zyn aanzien, verfcheen
alt s mftuwd d r eene menigte ppasfers, en ntving
fleeds aanzienlyke gefchenken .
Op den achtften December, deedt Capitein COOK B lab la aan ; d ch vert efde 'er niet larger dan m van p Nry, Opperh fd diens Eilands, bet Anker, dat de Heer
BOUCGAINVILLE daar had laaten zitten, in t ruilen
Net Eiland B lab la verlaatende , zette Capitein c x
den k ers N rdwaards ; 's nagts, tusfchen den twee- en
twintigften en drie- en twintigilen , bev ndt by zich p
Op den vier- en twintigflen
2039, 15 Ouster Lengte .
ntdekten zy een Eiland, 't geen zy Christmas f KersEi"land n emden ; 't was klein, d r en nbew nd . Hier
vingen zy cene gr te menigte Schildpadden , en namen eene Z nnetaaning waar.
Op den tWeeden January, 1778, bet anker geligt hebbende, zeilden zy wetier N rd- p ; en zagen, p den achttienden, p de N rtier Breedte van 21°, 12', en O ster Lengte a °, 14' verfchei-
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Naa eerie derzelvcn been wendewie ,
cheide Eilanden .
wyfelden zy in 't eerst , f het bew nd dan nbew nd
ware . N gthans zagen zy welhaast v'_richei ;e Can es van
't land na de Scircpen k :uen, die teril nd ecn bylegget
maakten , m 1un tyd t geeven Fiat zy 'er by kwanmen .
Van drie t t zes man was iih elke Can e ; en ak zy na~!erden was her v r ils geene naaugenaame verrasiin , dat
zy de OtuheitiiJLhe taal fpraken, en die der la .ttsc bez gte
Eilanden . Ilet hadt niet veel werks in, hun t heat,idcu,,
dat zy nict digt by de Schepcn m esten kanen ; d ch geen
van hun liet zich t en vertiaalen tn Burn b rd ver t
gaan . De Capitcin b ndt eenige Penningen aan ecu t uw,
en gaf ze aan in eeirder C tu es, de Lieden daar in b nden
eenig Makreel aau bet 4elfde t uw vast, als willende iets
van gelvke waarOe geeven . Hun gedrag was geheel nbeladigen .l ; zy liadden geenerlei wapentuig by zieh, behalven
eenige kieine tlcenen, blykbaar t hunner zclfverdediging
merle gen men, en die zy wegfmeeten, als zy bev nden
dezelve i iet n dig t hebben .
Capitein -c K de kust van dit Hand r nd zeilende,
m aukergr nd t vinden, verlieten hun deeze Can es ;
Biggen met zich brer} .
d ch andere kwa -i- : i
gende , heerlyke .1 d
%%--k ,, zy rnilden , gelyk de
v rrrgaandcn, v r ~ alles wat men hun aanb dt . Verfehcide kieine biggen k gt men v r ecu beuzeling van
yzer. Den v lgenden m rgen vetfcheenen zy metee6gr ter aantal Can es , v l y lks , ecuigen hunuer hadden
m eds gen eg kn aan b rd t k men .
Op myne veelvuldige reizen , ichryft Capitein c a,
had ik n g nhnmer de inb rdingen Van eenige plaats
z zeer veriteld zien ftaan als deeze lieden , t en zy aan
gen vl gen van ]let eene v rb rd ftapten . Hnnne
werp p bet andere : de v~rwilderdheid van hun gezigtr,
en b nding, duidde ten v llen ann hunne v lflaagene nkunde van alles wat zy zagen , en wy m esten 'er nit pmaaken , dnt, t t n g ;eene Eur peaanen hun bez gt, en
nder g ederen , begehne kennis hadden van cenige
hatven yzer ; vam't welk bet n gthans duidelyk bleek, dat
zv alleen g 1 eh rd, f in eene kicine h eveelheid gekend .,
hadden , p zeker ailgelegen tydperk nder hun ingev erd
geweest zynde . Zy vrneaen na 't zelve, nder den
naam van JIamadile, waarfchynlyk flaande p zeker werktuig, t t welks vcrvaardiging het Yzer met zeer veel vrugts
li n gebruikt w rden ; want zy gaven then naam aan bet
lem-
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lemmet van een Mes, fch n wy rs wel verzekerd m g.
ten h uden, dat zy been dcnkbeeld hadden van dit byz nder werktuig ; zy k nden 'er in 't geheel niet mede
mgaan . Om dezelfde reden n emden zy bet Tzcr dikmaals T e, 't welk in hunne taal Cell Byl, f liever een
Disfel, betekert . Op de vraage,aan hun v' rgefteld,wat
Yzer was? antw rdden zy ter(l nd . „ Wy weeten het
„ met, gy weet ]let ; wy alleen weeten dat bet is als T e
„ f Hamaite." T en wy bun eenige K raalen vert nden, vr egen zy wat bet waren? en v rts f zy ze k nden eeten ? D ch als wy hun verhaalden dat ze dienden
m in de
ren gehangen t w rden, gaven zy ze als
nutl s weder : even nverfchillig bet nden zy zich ten
pzigte van Spiegel s ; d ch gaven hunne fterke begeerte
t t Hamaite en T e p het uitdruklykst t kennen . Aar=
den fch tels, P rcelein en andere dingen van then dart
waren hun z nieuw, dat zy vr egen f ze van H ut ge .
maakt waren ; d rcih zy begeerden 'er eenige van t hebben , m ze aan land t laaten kyken . Zy waren , in cenige pzigten, beleefd : f ten minffen zeer z rgvuldig
m geen aanft t t geeven ; vraagende, waar zy z u .len
gain zitten? en f zy wel p het dek m gten fpuwen? en
dergelyke . Eenigen deeden cen lang gebed cer zy aan
b rd verkwamen ; anderen z ngen naderhand, en tnaakten met hunne handen z danige beweegingen als wy gew nlyk gezien hadden in de dansfen, p de iaatst bcz gte Eilanden .
'Er was n g eene andere byz nderheid, in welke zy
k v lmaakt p die Eilanders geleeken .
Den v et eerst aan b rd zettende, p gden zy elk ding,
't welk hun v r de hand kwam , t fleelen , f liever penlyk weg t neemen als iets waarby wy geen hinder f nadeel leeden . Weldraa vertuigden wy hun van hunne
misvasting ; en dat zy, naderhand, zich minvaardig be-t nden, m zich alles, wat him aanfl ndt, t e t eigeuen.,
was m dat wy p hun een waakzaam
g geilaagen
hielden . Een der Eilanderen , n gthans , ecn flagtersbvl
geft len hebbende , fpr ng ver b rd , ging in zyne Ca .
n e, en r cide na 't ilrand met zulk eene vaart, dat men
met de b t hem vergeefsch naazette .
Mr . WiLLIAMSON, met drie gewapende b ts na ftrand
gegaan zynde, m een plaats, ter landing gefchikt, en
versch water, t z eken, kwam p den middag weder,en
berigtte, dat by een breeder wntei'plas gezien hadt , digt
by een der gehuchten , die, naar 't verflag der lnw nderen ,
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rtn, versch water was, en dat 'er een ankerer nd was
p die h gtc. Desgelyks verhaalde by, dat by p ecne
andere plaats hadt z eken t landed ; d ch bier in belet
wierd d r de Inw nders, die, in gr ten getale na de
b ts t ek mende, de riemen, de inaphaanen, en, met
E n w rd, alles wat l s lag, wilden weg neemen, dat
zy met zulk ecne mast p hem kwainen aandringen, dat
by zich gen dzaakt v ndt p hun t vunren, waard r
&n der Eilanderen fneuvelde . Maar decze laatfle ngelukkige
milandigheid kwam ik niet t weeten, dan nadat wy dit Eiland verlaaten hadden : weshalven nam ik
alle myne maatregels als f 'er niets van dien aart gebeurd was . Mr . WILLIAMSON vertelde my t en, dat, deem
ze man vallende, zyne Landgen ten hem pnamen, wegdr egen, en de b t verlieten ; en needs tekens gaven dat
wy weder z uden aan land k men , 't geen by weigerde.
I-let fcheen Mr . WILLIAMSON t e, dat de lnb relingen geen
gmerk hadden m een van zyn y lk t d den f t befchadigen ; maar al een d r nieuwsgierigheid gedreeven
werden , m alles, wat ivy hadden, t krygen,d chgereed
m terft nd iets van 't hunne in de plaats t geeven .
Den twintigiten 's naamiddags ging ik na land met drie
gewapende b ts en twaalf Zeef ldaaten, m bet water t
nderzi , eken , als m de den aart der Inw nderen t p lfen : verfcheide h nderden ft nden gefchaard p een zandigen ever v r h t gehucht ; agter 't zelve was c ne
naauwe valei, by welke de gemelde waterplas was .
Op her eigen
genblik dat ik aan land ftapte , viel de
geheele vergadering der Inw nderen p bet aangezigt ter
aarde neder , en hlcef in die geftaite . t t dat ik , d r
zeer wet verftaanbaare t kens, hun beduidde p t ftaan .
T en bragten zy eene gr te meuigte kleine biggen, welke
zy my aanb den , met eenige vrugten , bykans dezelfde
pligtpleegingen in agt neemende , als wy, by dergelyke gelegenheden, p de S cieteit- en Were Eilanden zagen ; k
deeden zy een lang gebed, uitgefpr ken d r een Man,
fret wien eenigen nit den h p zich z mtyds paarden . Ik
betuigde myn gen egen ver hunne aangeb dene vriendfchap, en gaf bun t t wedergefchenk eenige dingen,t t dat
einde van b rd mede gen men .
Deeze inleidende
bezigheid verrigt zynde, ftelde ik eene wagt p 't ftraud,
en bew g eenigen der Inw nderen m my na bet water
t geleiden , 't geen ik zeer g ed v nd , en gelegen t*
bet aan b rd t brengen . Dit water was z gr t dat
bet
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het met refit een Meir m gt Leren , en Pep h ger in 't
land p dan her gezigt reikte . Myzelven, nintrent (iit ge .
wigtig fluk, v ldaan he,) en le, en verzekerd van den vreed_
zaanaen aart der Irrw nu ;eren, r tide ik weder na r , rd,
en gaf last tn alles gereed t maaken t t her landen, eu
haalen van water .
Dit getchiedde 's an aeren daags 's m rgens . Ik ging nail
strand met de kVaterha . lrr :; , en eenige Zeef' ldaaren , die c,p
den ever de w.,gt hieldcn . Z ras wy 1ndden , handelden wy ver Zwynerl en Vrug , en , welke wy in grn ten
v rraad kreegen v r fp kers en flukk;nn yzer, in de gedaante van disiels gev rnnf . In het water haahn eut :n et_
ten wy geen tegendand alf s ; integen .leel, de Inw nders
hielpen ns v fk in her r•i llen der vaten, en deedenn gereed_
lyk alles wat wy begeerden .
Alles, indeezerv ege, naar mvn wensch afl pen,'e,
rdeelde ik her n ll s ann 't ltrand t blvven ; ik liet
het bevel nan Mr . WILLIAMSON, en (zing, verr;ezeld d r
Mr . ANDERSON en Mr. wrBBER, de valei en bet la . .d dieper in . Een talryke menigte der Inb relingen v lgde ns :
een hunner, dien ik van alien nderkend halt, d r zyne werkzaamheid m de anderen in rde t h uden, k s
ik t t nzen Bids . Deeze Man k ndigde , van tyd t t
tyd , nze aannadering aan, en ieder, dien wy ntm etten,
viel neder p den gr nd, en bleef in die geftalte, t t wy
v rby waren . Dit, gelyk ik naderhand verit nd, is de
tvyze m hunnen e_rbied t bet nen aan hunne eigene
;r te Opperh fden .
(t [Jerv lg by de naaste gelegenheid .)
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ken (*) ; en ik fmaak bet gen egen m van alle kanten t
h ren , dat eene Herv rming van dit kwaad, algemeen aanneetnelyk, ja h gst aangenaam , z u weezen .
Eenigen der gr tfle B ekverflinderen, van welken
ik den meesten tegeniland verwagtte, hebben my aangefp rd rn met myn plan v rt t vaaren, 't geen ik ntw rpen heb m bet getal der B el:en t verminderen ; my
verzekerende, dat zy zulk een v rraad van Weetenfchap
hebben pgedaan, als hun zal in f'aat flellen m de Wercld met v lmaakte zamenflellen van alle nuttige Kundigheden t verryken, van veel minder mflags dan de tegenw rdige .
Het ngeletterd deel tnyner Leerlingen betuigt my, dat
'er nicts is dan de verbaazende veelheid van B eken,
welke hun affchrikt van zich met ernst p de Letter efeningen t e t leggen ; en zy bel ven my, dat, indien ik
a1Ie Letterkunde wil brengen t t eenige weinige T neelfpelen, Dichtttukken en KK mans, zy zich zullen t eleggen m v lk men meester t w rden in alle Weetenfchap,
v r cen Heer van Fatiben n dig .
Reeds zints lang heb ik duidelyk pgemcrkt, h e m edbeneemend bet gezigt eener gr te B ekery is v r eenen, die zich eerst in bet Letterperk begeeft . De Univerfiteiten raaden my alles f t fchaffen , war men befhaafrle Letteren heet . Zy merken aan, dat de _Yefuiten,
die, terwyl zy veele verderflyke kunftenaaryen plcegden,
z mtyds de Wereid dienst deeden, reeds, z veel in hun
verm gen was , tin R ccaci usch Schryver vern&etigd hebben ,
LUCAiNUS naamlvk : d r deezen
ver t flaan, t es zy
alle de verige Clasfccaale Schryvers ten dienfle van den
Dauphin phelderden . Ik gel f dat zy bet nict p zyne
Dichtkunst gelaaden, maar, tegen zyne beginzels hadden .
Een hunner, die, v rheen, Mr . LOCKE's, Pr eve ver
't Menschlyk Verfland,
p de Index Expurgat rius itelde,
heeft zeer wyslyk de verdienften van dat Werk erkend
en zy hebben thans, des ben ik verzekerd , zulk een eerbied v r lien Schryver, dat zy bet my zeer euvel z uden duiden, indien ik bet nderft nd , zyne Pr eve ver
't Staatsbefluur, waarin by bet M nnikkenbegrip van bet
Erflyk Regeerregt ten t n flelt, t vernietigen .
Met alle deeze b vengemelde gezagverleeningen gewapend, verklaar ik my zelven bekleed met eene Waardigheia
(*) Zie b ven, bI . 37, enz .
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eeneVaar,~i-,heid niet minder dan die van Iiirluie

fit cur iii dc [Acreld den Ji ekcii ; en , ill naav(d : ;ins vn . ;

dere Gru te Nluge ticdeu, die, naa hunn,, ' bceiic~taplpy
d r geweld gevestigd t hebben, zich be~v i tLden ,, ill
de Wereld t v lduen d,N -~r d12 pgaave van ze!it. , c, Iuu)e
verre
k gehaalde, afi: mst, welke hun refit gt .ett ; verklaarik, by dtezen, f t fainneii,en wel in ecn ircchve
lyn , van twee byz ridere M narchcn , die, nder geh el ct
Men :clid m, my , Vi besten t~tel gecven t t her _een ik
p my gen ulen heb , t weeten n, v nnis uit t
reeken
ver alle ll eken en ~Veeterl~ii,tppt i~, en, inzev l,e tiaar
van , v rt t vaaren met bet verbr :uiden en v .rtRiL ;en van
alle, welke ik afkeur .
De cer1e deezer V rlien • is, de Sramvadcr minus Gellachtb ms zelt't=, ADAM, die, ,,ciyk PINT r),9 , ccii zeer
bev egd regrer in din tlag van
ils v .tzel, crt, all-Weetc fchappen ver'l u ,t, uitgen - ne de Sraatt;-intie :
en zyne gebreklykheid, in dleezen tak ,Icr :'aenschlvke Wcetenfchap, m est nict t cgelchreev.•e n w , aden, aan eenir-- e
nv lmaaktheid tell aanziene van de algetnecne uitgciIrektheid zyns Ver[tands ; maar enkel, m Lie, 'er, ten zyne
tyde, gees Prinfen, geeu Ambasfadcurs waren, en Regemsburg n g niet bcft ndt.
De tweede V rst, van welken ik de eer heb f te ftammen, was CHI-HOANG TI, Keizer van China, wiens naam
men dr evig nteer,i en gefchandvlekt heeft ; van wicn Vader
DU IIALDE, inz tiderheid, den .eerbied vergeeten de, weli;Cn
men gekr nde H fden fchnidig is, de nbeleefdhcid heeft
t zeggen, dat ecn zeker &velfchrift d r hem uitg-teeven,
waar van ik verv l, ~.n : nader zal gewangen , c ii Nacm en
Naagedugtenis by rleNuak iaaelin /ehap gev.' ckt gei;kcal z her It.
Het eerbiedeniswaardig hefuit, waar p de fchaaintl zL- efuit d elt , en waarvan by z
nteerend fpreekt, bett r dt
niet, gelyk iemand veelligt nit de w rden z u piranken,
in een Bevelfchrift , m , als dat van HIROORS, alle nt
zele Kinderen t d den ; peen, 't was eenv udig een Geb d m alle de B eken in Claims t verbranden .
Maar, eer ik vergaa t t eene breeder penleg inn van
dit V rstlyk Bevel, zal ik, met weinig w rdell, de gewi tiafte gevallen van nips V rzaats Regeeri~ !* lihaal.en,
welke de eer zyner naagedagtenis zuhen handhaaven , en
bewyzen dat by z wet als eenig V rst, die nit den thrn n
bekl m , de n dige h edanigheden beznt m den fcitepter
t zwaaijen . By aldien nverniydelyk Fainilie-rauwpfp eden
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ins vernederd hebben t t cen min fchitterenden en spin
verheeven Rang, vleyen wy ns zelven n gthans, net d
tr stryke en m d geevende bedenking, dat de V rzig.
tigheid e'i J
id van ns 3efluur, en de al .
j %Y aanvaarden, ver de Dwaargemeene 1I-a -r -,
laeden en R eken, zullcn t nen, dat wy, in geenen deele, ntaarten van uzen gr ten V rganger.
CHI-HOANe1-TI leefde mtrent twee h nderd en zevendertig jaaren v66r
ze gew ne jaartelling, en maakte,
v lgens d heerichende gew nte zyner Eeuwe, gr te
verweesteringen, en breiddc de Landen zyner Heerfchappye uit, ten k ste zyner Naabuuren, met z veel v rzigtigheids, als f by in de hedendaagfche Staatkunde lessen ntvangen halt.
De eenige misting, dien by
fchynt begaan t
hebben, betl ndt bier in, dat by
luisterde na bet ntwerp van een Zee-Kapitein, een c LUMBUS van zyn tyd, die zyne Chineefche Majejleit aanmaande m eene V lkplanting t zenden na eenige Japanfche Eilanden, niet m nieuwe Werelden t
ntdekken ;
maar met een veel gewigtiger d el m een middel t t een
fang leeven t z ekcn ; een middel welks geheim bewaard
w rd p een Bier kleine Eilanden .
De Keizer, myn
ver, bet ver . . . . Gr tvader hadt, gelyk andere mflandigbeden uitwyzen, eene byz ndere geneigdheid t t
de Gcneeskuncle, en leende een gretig luisterend
r, aan
ten ntwerp, 't geen tef ens de zegeningen zyner Regeeringe z u d en v lduuren ver zyne Onderdaanen, en een
z dierbaare fchat t evuegen aan zyn v rraad van Hulpmiddelen . fly verleende den Scheepskapitein een f meet
Schepen , en gaf hem drie h nderd Perl nen van ieder Sexe
met welken die Gelukz eker een klein K ningryk p een
dier Eilanden fligtte ; d ch deeze betn nde zich ndankbaar
gen eg , in aan zyneu S uverain n it een enkele vles van
die k stly ke Elixter t zenden .
De Keizer, wiens
ziel alt s van gr tfche ntwerpen zwanger ging, wendde zyne gedagten , w, indien al niet de duurzaamheid zyner Regeeringe t vestigen , althans die zyns Ryks nwankelbaar t maaken ; en, als ware by aangeblaazen geweest
d r eenen v rzeggenden gcest, wegens de invallen en
fir peryen der Tartaarcn, befl t by tnt bet b uwen van
dien verbaazenden Muur, m de twee V lken van ecn t
fcheiden ; deeze werd in vyf jaaren v lt id en beflaat n g
t zyner gedagtenisfe, fch n dezelve niet ten v llen beantRv rdde aan bet gmerk der b uwing. - Het daar
V 11 . DEEL . AtENGELW . N O . 3 .
1
OP

jab

FIIDDELEN, OIAI DE MItNIGTE

p V l-end gr t bedryf zyner Regeeringe was de uitga-a"
van het z veel gerugts maakend Bevellchrift, m alle de
B eken in China t verbranden : uitgen men alle Werken ,
die ver de B uwkunde en de Geneeskunde handelden r
twee Weetenfchappen, die, gelyk de uitrusting van den
Zee-Capitein, en bet metzelen van den gr ten Muur uitwyzen, de geliefde Weetenfchappen zyner Keizerlyke Majelteit nrtmaakten .
Eenige kwaadaartige Gefchiedb ekers fchryven (lit Bevelfchrift t e nan zyn nayver ver den r em zyner V r
zaaten ; eene beweegreden nwaardig aan de Heldendeugd
van een V rst, die meer gew nnen, meer geb uwd en
meer geneeswiddelcn ingen men hadt dan edn zyner V rvaderen . Zulk ceu laage nyd m ue in kleine zielen huisvesten . Wy leezen, dat JUSTINUS alle de Schryvers uit
welken by zyne Hist ric zamengeflansd hadt, verbrandde ;
en dat TREBONIANUS, de Regtsgeleerde, d r Keizer JUSTINIANUS gelast
m bet Burgerlyk Regt be efenbaar t
inaaken, dat is t t zulk een k rt begrip t brengen, dat
de Regtsgeleerden bet k nden leezen, en die zich in pleitzaaken ingewikkeld v nden, bet verilaan, de B eken, de
Vert gen, de Charters, de Befluiten, de Gewysden,
de Pleid yen enz . enz . waar uit by bet Burgerlyk Regt
hadt pgemaakt, z als wy bet nu hebben, verdelgdc .
Dan de redenen, welk myn gr te V rganger zich vernederde van zyn d en t geeven, zyn ngetwyfeld, de
egtfie, en zeker de edelfie, m dusdanig een handel t
wettigen .
Hy brengt ze t t de v igende ; (want men
hebbe bier, in 't v rbygaan, p t merken, dat de Chivee en z Lac nisch zyn als de Lacedem niers zelve .)
B eken, fchreef CHI-HOANG-TI kweeken Ledigheid aan,
'ver rzaaken het vcrwaarl zen des Landb uws, en leggen
den grr ndJlag van Partyfchappen .
Deeze gulden
g h uden, m 'er myn v lIiegels zal ik alt s in 't
gend gedrag naar t fchikken . Ik zal bet V lk niet t e$aan t deukcn,dat zy bezig geweest zyn m dat zy geleezen hebben . Ik zal n it erkennen, dat 'er eenige verdienflen fteekt in een gr t aantal B eken t hebben geleezen . 't Is v r my v ltirekt nverfchillig, f iemarids
gen
v eten eenige mylen gr nds betreeden dan f zyne
veele vellen papers vergel pen h ebben . l k zal bet ftaaken van het leezen aanpryzen, en de Menfchen raaden
ten Pl eg en bet ben digde t t den Landb uw t k pen, ecu flak gr nds t bearbeiden, in flede van zulk
een,
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een d rren gr nd ais hen eigen breiti,

f de werken van
verf eete Schryver, , t l_i . •p luegcn : ik zal my uitdruklyk verkiaaren v r het atlchafFeu van wile B eken welke handelen
ver eenige f rt van Szaatsbefluur, tell v lien verzckerd
dat gecn \' lk beh rt t weetea, dat 'er eenige Regeeringsf rm is, welke de v rkeus verdient b ven die under hun fland gegreepen heeft . Len bew nder van Rusland, die het w rk van ALGERN ON SIDNEY ]as, m at in
krygen dat 'er zagter Steizels van Staatsbefiuur
bet h fdn
gev nden w rden, dan daar men nder het dreigen van
den Kn ut leeft!
Het laatfle v rbeeld, 't geen ik zal aanv cren van de
narchs,is, dat by weigerde de
wysheid des Chinecfchen M
Landen zyner Heerfchappye rder zyne Z nen t verdeelen . Hy flierf in vrede, bezitter van nn emlykc fchatten .
Zyne dagen hadt by lang gen eg gerekt~ m zyne
gfien
van Ryst t zien inzamelen van wyduitgeitrekte Landfchappen, die, vbur zynen tyd, niets dan .B ekcryen gedraagen
hadden .
In de vernieling, d r my bed eld, zal ik my bepaalcn t t
geheele Lichaamen van WVeetenfchappen . en niet peuzelen aan
enkele Schryvers f afz nderlyke Verhandelingen . Naardemaai ik zelve weinig B eken d rgelcezen heb , z u bet v r
my eene eindl ze taak zyn , wilde ik my nederzetten tn
t
nderz eken, welke al f Diet verdienden ter vlamnne
verweezen t w rden ; en ik bezit t weinig van de O rdeelkunde naar de hedendaagfche m de, m eenig hyz nder \Verk t ver rdeelen : va dat de Naam, de Perf n
f bet Land des Schryvers my niet aanflaat .
N gthans, m niet t fp edig v rt t flaan, zal ik den
byfland verz eken van cen' myner Vrienden, een w nder
van Geieerdheid, niet allcen uit h fdc van de menigte
der B eken van hem d rgeleezen ;maar m dat by pen
lyk verklaart cen neindige menigte prullen d rbladerd t
hebben ; by is van 's M eders zyde een Bl edverwant van_
den gr ten Opzigter der B ekerye t Fl rence MAGCIABE=
CHI , die , t leen gevraagd m een zeker B ek, ('t welk zeker Been naam m et gehad hebben,) nit de B ekery dcs
ze B eker; ,
Gr t-Hert gs, antw rdde, d t B ek is in
vies ; in de l ad ik acct ' r fleets Eesa affchrift van ; en (lit
w rdt gev nden in d B ckery des Gr ten Hem ; hct
B ck fl at, p de vierdc plank, aan de flinkerhand, by het
venfler .
De naarn myns Vriends is CHRISTOPHER POLYGLOT, Cell
12

Man
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Man van uitfteekende g edaartigheid, en zeer nuttig v r
allen die hem raadpleegen, fch n, m de waarherd t zeg .
gen, zyne kennis v r hem zelve van weinig dienst is :
want als by bet nderneemt eenig Werk p t itellen, fchieten de denkbeelden van 't geen by geleezen heeft hem z
fchielyk in zyn getr uw geheugen, en dringen met znlk
een geweld p hem in, dat hy'alle Weetenfchappen en alle
Taalcn d r elkander verwart, en zelfs niet nderfcheid .
in wells eene Taal by ichryft . Twee f drie jaaren geleden
z u by lets tegen de Y den fchryven , en by beg n met
deeze w rden r IYDAIOI everfii urba PERIPHER na ient icurs . l k v nd hem, p zekeren m rgen , zeer verlegen,
ur dat by een Grieks Schr yver niet k n verftaan ; en 't kwatn
alleen daar uit v rt, dat by van achteren f was beg nnen
Fly kent ten v llen zyne ngelukkige mt leezen .
ilandigheid , en verklaart t gel ven , dat by , in 't Gemecnebest der Letteren wel eenig uitfteekend figuur z u gemaakt
hebben , indien by n it b ven de twintig duizend B ekeu
geleezen hadt, en flechts zes f zeven Taalen verft nd . Ecne uitfteekende verdienfte van myn Vriend beftaat hier in,
dat by een gr t veragter is van alle gisfende Ondheidkunde .
Geen niensch fchat h ger dan by de fraaiheid derGrielfche
Kunflen , de k stbaarheid der R meirafche Geb urven , de
Dapperheid en Wysheid nzer G thifche V rvaderen, en
gev iglyk bew ndert nien:and fterker dan by de verblyfzels van eenig V lk, die geheel gen eg zyn m hun Smaak
ten t n t fpreiden, hunne Gr tsheid t vert nen , de
fterkte hunner Vestingen t d en zien , f de ftaathykhc id
hunner G dsdienstpleegingen f t heelden . Maar Mr.
gte waar e n geb uw gePOLYGLOT verfmaadt eerie H
ftaan heeft, ja een St ne-Hcn re, indien bet unzel :er zy
f dezelve van R meinfclte, Duitfclae, f Sddxifche herk mst
rfpr :!glyk beftaan, eer. B rstweeriug tegert
zy, en in 't
den vyand, een Tempel f een Begraafplaats, geweest
hebbe . Of deeze Man my niet van neindigen en nbetaalbaaren dienst kan weezen in bet v lv eren mvner waardiaheid als Inquifiteur in de Wereld der B eken, laat ik den
Leezer aanbev len ; v r my ik heb 'er de gr tfte gedagtert
van : by is my n ntbeerelyk .
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Eene gefchiedkundige en waare Gebeurtenis.

.D e

(Uit

lief

Fransch .)

V lkshaat w rdt gemeenlyk geb ren en aangekweekt
d r den O rl g , veel menigvuldiger tusfchcn nabuurige ,
plan verder afgelegene Stamen ; maar b venal fch_ynt dezelve
ngeneesfelyk in regeeringen , alwaar bet y lk zich verbeeldt
eenig deel t hebben in de algemeene beftiering : bet gel ft,
d r verlevering, dat de haat tegen zyne vyanden f mededingers de uitlleekendle Vaderlandsliefde is ; en de verlichte
lieder, leggen niet dan met m eite bet v r rdeel af, 't welk
hen , in dit pzicht , blind en nrechtvaardig gemaakt heeft ,
gelyk bet gemeen . Ziet hirer een nieuw v rbeeld van deeze
waarbeid .
In den laatften O rl g, had de Franfche Vl t, nder bevel
van den Graave van Barras , eenige Landtr epen ntfcheept,
t Newp rt p Rh de-Eiland . Ow de plaats niet met nnutte m nden t belasten , bef t men de Zieken naar de mliggende plaatzen t zenden : nder dit getal bev ndt zich de
Kapitefn B, van bet Regiment van
geweldig aangetast
d r de Sc rbut, en p bevel van den Maj r van bet Ameracaanfche leger wierd zyne huisvesting hem aangeweezen by
den Planter, Ge rge Olivier , zes mylen van Newp rt .
De Ridder L ., Neef van den Kapitein, en Onder-Luitenant
in het zelt'de regiment, verkreeg verl f van zynen O m t verzellen , m hem p t pasfen , met bel fre van nder zyn
vaandel t rug ntb den t w rden, z dra als de dienst zyne
t rug k mst naar Newp rt z u v rderen .
Deeze twee Officiers begaven zich p weg met eenen Gids,
welke hun v r T lk diende . By hunnen Waard aank niende,
wierden zy ntvangen met eene k elheid, welke den Ridder
veel meer verw nderde, dan zynen O m . Sir Ge rge vraagde de rder af, welke twee Franfchen by hem bragt : en na
dezelve met geinelykheid geleezen t hebben , verklaarde by
niet m er dan ceta bed t kunnen geeven . Ondertusfchen ,
v egde by 'er by, terwyl een van beiden ziek is, z ude de
tinder, welke hem zal ppasfen , in zyne kamer , p een baal
pelteryen, kunnen flabpen, welke bier zedert drie jaaren ligt,,
en die deeze vervl ekte
rl g my belet heeft naar Eur pa
f t zenden . De T lk vertaalde de w rden van Sir Ge rge
aan den Kapitein . De Ridder z ude deezen p st wel hebben
kunnen waarneetnen, want by verft nd dc Engelfche taal zeer
X •ta, maar,
p den raad van zynen O m, veinsde by ze Diet
t
i 3
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t vcr(laan . m bet character van bennen Ward minder t
dvingen, en beter t
ntwikkelen . Sir Ge rge, (naardien men
heir m t affchetzcn,) was nict anders dan een precht beminnaar van zich zelven , fch n by zich verbecidde cen diep
it aatkundige t zyn , m dat by de Franfchen haatte en de
nieuwstydingen las . Het gr ut ntwerp der naby zynee vryheid
van zyn land , verwekte in hem neindig minder aand ening,
dan d daadelyke belemmering in zynen k phandel , en dat
by gedw ngen was het beb uwen van zynen erfgr nd t flaaken . Zyn huisgezin be(t nd nit eene D chter en drie Z ns,
van welke de twee ud(le tegen zynen zin in bet Americaaniche leger dienden . De derde, genaamd Charles, verdeelde,
met Ge rgette, zyne Zuster, de z rg ver de Landh eve en
Huish uding . Sir Ge rge was Weduwnaar . fly beval zynen
Z n met vlyt alle verbintenis met de Franfchen t vermyden ;
wat Ge rgette betr f, haar was alle mgang met hun v lflrekt
verb den . De t ef'and van den Kapitein , ndertusfchen , geduurige en dagelvkfche nderfteuning vereilchende, k n Charles dit p h t verz ek van den Ridder niet geheel afflaan : by
vermaakte zich b venal in eenige Franfche w rden met hem
nit t fpreeken , welke by p de Univerliteit t Philadelphia
gele rd had . Hy was negentien jaaren ud, even als de Bidder ; deeze redenen waren meer dan gen egzaam m eene levendige vriendfchap fchiclyk tusfchen hen t d en ntftaan, in
weerwil van her verb d des Vaders ; z dringende is de beb efte van t beminnen by j nge lieden .
Het hart van Sir Ge rge, d r de jaaren verhard , was een
fl :iaf der ude v r rdeclen van zyn character . Zestig jaaren
:ud zynde, had by in den v rigen rl g tegea de Franfchen
geftreeden, en by v lhardde dezelfde Franfchen, die zich ter
huipe van zyn vaderland fp edden, als zyne vyanden aan t
nmerken . Reeds by zyn curie bezaek by den Kapitein, ntveinsde by y ur denzelven zyne manier van denken p dit fluk
niet . De T lk was alleen by bun. D r welk vreemd v rval, zeide Sir Ge rge, zendt uw K ning e n leger in nze
Pr vincien?
Om dat gy zynen byftand verz gt hebt .
Ik niet, maar't C ngres
Gy wilt dan nze Zuidelyke Pr vincidn verheerfchen? -- Wy zullen ze verdedigen tegen den gemeenen vyand, en u bevryden van een juk,
't geen a ndraagelyk is . - Dat is t zeggen, bet eene
juk tegen bet antler tragten t verwisfelen ?
Neen .
En wat dienst verwagt Frankryk van zulkc p gingen? Uwe vryheid .
Maar wat zal ucv K ning daarby winn n?
Den r m van zyne c,icimn,di=hc ;d t bet nen,
;m uw geluk t bev rderen .
Die e i . un i ~di, l,~ id is z n ,
dec twyffel gr ut : maar wat zal de waare prys zyn ? Op 't
a ren van u , dunkt my, d it de K ningen van Eur pa wet
c' en z nder belangzucht, en alleen nit vermaak van wel t
d en.,

bewyzen , welke hun Vader v
melk
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d en . --- Onze K ning geeft in dit tydftip een v rbceld van
iet einde
deeze &ugd ; cn bet einde van den rl g
van den rl g zal ngetwyffeld aanmerkelyke eisfchen met zich
fleepen?- Daar twyflel ik niet aan . - En wat zal Frankryk
van ns eisfchen? -- Veel . - H e veel Pr vincien? Geenc. -- En wat dan? - Uwe vriendfehap . -- Ik ver..
lang dezel've meer, dan ik 'er p h p . : . . . . Ell genblikkelyk van gefprek veranderende, vr eg Sir Ge rge aan den Kapitein , h e bevindt gy u? Ik denk, antw rdde deeze, dat
een weinig melkfpys f verseh vleesch myne herftelling bev rderen z ude. --- Charles, z g aan Ge rgette, dat zy cene
De Kapitein getr fGeit melke, en een Schaap d de
fen d r dit blyk van gev eligheid , wilde zynen WVaard zyne
erkentenis betuigen ; maar Sir Ge rge, hem verlaatende , nttr k zich driftig aan zyne dankzeggingen . De Ridder wierd
levendig getr ffen p 't h ren van den naam van Ge rgette,
Welken by v r de eerftemaal h rde uitfpreeken ; en naauwelyks had Sir Ge rge zich verwyderd , f by vraagde met drift,
wie deeze Ge rgette ware . V lg my , antw rdde Charles,
t is myne Zusrer, gy zult haar zien . Zv fp eden zich t
men naar dit beminnelyk meisje, welke in haare kamer bezig
was . Zy gaf een gil van verbaasdheid , p 't zien van den Bidder ; haar br der ftelde haar gerust , en bad haar den dienst
t
r den O m van zynen
vriend verz cht had . Ge rgette fl eg haare twee gr re blaauwe gen p deezen vriend , fl eg ze terft nd nnder, en haastig haar w rk verlaatende, leidde zy hen in de weide, .alwaar
zy zelve de uijeren uitdrukte van de eerfte Geit , welke haar
ntm ette : verv lgens ftelde zy de p t ter hand aan Charles,
en v egde 'er met bevalligheid by : verlics geen
genblik m
deeze rnelk geheel warm aan den O m uws Vriends t
gen . Een tweede blik, fteelsgewyze, p den Ridder geflagen, deed haar bl zen, en zy nam fchielyk de vlugt, laatende aan den vriend haars Br ders de h uding eener nimph
zien, en een hart, , brandende m ngelukkigen t
k men . Onder Wag liet de Ridder zich d r Charles de bevallige w rden van Ge rgette uitleggeu , f liever herhaalen,
feh n by ze reeds in 't binnenfte van zyn hart geplaatst had,
Zy kwamen beiden by den Kapitein, en d
m
vergeevende , fprak hem met z
d
van de beminnelyke Ge rgette, dat de Kapitein hem v r gek
hield. Hy was 't
k in de daad, z
ral
de eertte liefde, c ne gckheid is .
De Ridder , t t zyn zestiende jaar in c n krygfch l pgev ed, en zedert drie jaaren dezelve verlaaten hebbende, bezat een geheel nbedreeven hart ; Ge rgette , zestien jaaren
ud , bezat geene meerdere ndervinding : p deeze jaaren is
dfe eer(te
gwenk beflisfende ; en Ge rgette, de be~a .'i e
Ge
4
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Ge rgette , begreep minder dan
it, waar m haar Vader rte
Franlchen z haatte . Ach! h e verre was zy van dit nrechtvaardig gevrrelen ! De tedere verkr gtheid van den kidder
aan zynen O m, en aan Charles haaren Br der, was bet gefladig v rwerp haarer aanmerkingen . Zy befl t, dat by een
uitmuntend hart bezat, en beminde Frankryk reeds, z nder
dat de Staatkunde eenig deel gehad had aan dit gev clen in
bet hart van de D grer van Sir Ge rge . De eerile by(!enk mst
ndertusfchen , had den Ridder dermaate nt(l ken, dat by
niet phield van met Charles re (preeken ver her geluk van
Ge rgette dikwyls t zien . Maar h e bet flreng bevel van
Sir Ge rge t verydelen? Deeze wierd nverduldig, p 't zien
dat de vriendfchapsband tusfehen den Ridder en zynen Z n
van dag t t dag naauwer t egetr k'-:en wierd .
Wanneer Charles, in zyn byzyn, eenige Franfche w rden
uitrprak , wierd by ftren~_,elyk berispt ; de
m en neef hadden
g ed hem v6dr t h uden , dat de daadelyke vercer,iging der
Franlchen en Awericaancn v rderde, dat zy eene taal Ipraken . Wel nn, ntw rdde by hun, iaaten de Franlchen nze
taal leeren
Charles beweerde, dat, m die t leeren, bet
v r de Franlchen n dzaakelyk ware dikwyls met eenen En ,
gelsc'iman t fpreeken ; hier p maakte eene verfchrikkelyke
blik van Sir. Ge rge een er de aan alle verdere tegenfpraak.
De nmaatige ftrafheid des Vaders had eene uitwerking geheel v_rlchillende van zyn , )gmerk : de twee vrienden zagen
eikaar minder penlyk, en beminden elkaar fterker . Het was
In eene hunner heimelvke byeenk rnften dat de Ridder aan
Charles durfde v rfteilen, Ge rgette 'er by t r epen . Gy
mutt, zeide hy,
ze y lk zyn in d© Engelfche en Franfche
lesfen, welke wy nder ns drieen elkander geeven zullen ;
zy weet n g veel minder van myne taal, dan ik van de haare,
en z ik in myne uitdrukkingen bet ntzag v r deeze beminnelyke muster m gt t baited gaan, zal myn vriend my t>crispen . Sch n de g ede Charles geen gevaar zag in deeze byeenk mften , aarzclde by egter
m bet Ge rgette v r t
flaan ; maar de Ridder hervatte zynen v rflag met z veel
aandrang , dat by h t eindelyk in 't werk Relde . Maar, riep
fly
Ge rgette nit, p het eer(le w rd , myn 1'ader ?
zal her niet weeten . -- En z de Ridder my dan eens beminde ?
fly zal u niet beminnen , hervatte de penhartige Charles , verrukt d r 't vermaak van zynen vriend
dienst t d en . Hy had gelyk, de Ridder aanhad reeds zyne
Zuster ; en Ge rgette zelve haare vreeze betuigende van bemind t zullen w rden, fprak de waarheid niet . In deeze gefleldheid van genegenimeid en vriendfchap warm weinige dagen gen eg m deeze drie perf nen nader by elkaer t brengen . Ziet daar dan de tri der vriendfchap , welgevestigd,
buiten wecten van den vader ; de eertle z rg der vrienden
was
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rnaamfl•e nderwas elkander t
werp hunner byeenk mflen . De getr uwe Ridder was terfi nd
r zyne fnelle v rderingen
p 't punt van zich t
in de taal van Ge rgette ; maar by begreep fchielyk de f ut
welke by begaan z ude, en men ging ver t t bet zamenv egen van werkw rden .
Het is zeer aartmerkelyk , dat h t werkw rd beminnen,
(een gevaarlyk w rd , wanneer de meester en de leerling
j nge lieden zyn,) h t eerfle is in alle taalen . Ge rgette en
de Rdder fpraken den tegenw rdigen tyd met ntr ering
uit ; maar de Ridder, fl utm ediger, weigerde v lftrekt den
rgette hem
t ek menden tyd uit t
niet kwalyk af. Deeze verflandh uding, van de eerfle lesren
af, geeft gen egzaam t
rderingen zy maakten in de v lgende . H t zal gen eg zyn t
rgette van dag t t dag nrustiger wierd , en nicer v rz rg
gebruikte m v r haaren vader haare heimelyke byeenk mflen
met haaren br eder, en deszelfs vriend, t
. Men
m et daar m niet denken, dat de eene aan haaren pligt, en
de ander aan de gastvryheid, t
rt deed ; zy bezaten beiden
een eerlyk hart, en Charles was altyd getuige van hunne wederzydfche genegenheid . De Ridder was al t
van zyne liefde m dezelve niet veral t
en blyken By
was meet p zyne h ede mtrent Sir Ge rge, maar 't was id
den fch t van zynen
m , dat by zyn hartsgeheim met geneugte uitft rtte ; en deeze waarde m, veinzende de liefde
van den j ngeling f t
rmde, z nder hem zulks
t
ntwerp van eenen huwelyltsv rflag ;maar by
m est eerst Sir Ge rge's v r rdeelen tegen de Franfchen uit
den weg ruimen : de nderneeming was m eijelyk en gevaarlyk.
De berigten , welke de Kapitein van Newp rt ntving, en
welke by zynen Waard mededeelde , hadden tusfchen hen
eene f rt van Staatkundige nderhandelingen pgerigt, welke
nu beter Eland hield , din in den beginne . Elk v rval in den
rl g verfchafte Sir Ge rge nieuwe ft f m uit t
gen bet geen by de heerschzucht van Frankryk n emde ; kwamen 'er eenige ichepen f tr epen deezer Natie, by kwam altyd weder p bet zeggen en wedden, dat de Franfchen geheime
bet een f ander gedeelte van
't vaste gmerken
land vanhadden
Americategen
. De Kapitein wedde niet, maar
hield flandvastig flaande, dat de Franfchen zich z uden verwyderen p 't genblik , dat de Pr vincien beveiligd z uden
zvn . Sir Ge rge , ndertusfchen , by bet fcheiden van ieder
byeenk mst wat meer k ppigheid bet nende, 't welk vry hevigen w rdenftryd ver rzaakte , fcheelde het veel , dat de
du
Vriendfchap.
Middelerwyl vernam men dat bet Franfche leger, nder be15
vel
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vel van den Graave van R chambeau , langs e n gr ten m .
`ve ; , zich gev egd had by dat der t~mericaanen , nder Y rkT wn , en dat de Zeemagt van d Antilles p st vatte aan
den m nd der baai van CheCapeak. Sir Ge rge, altyd verblind
d r her v r rdeel , zag in dit gr t ntwerp Diet's dan liet
v rneenien, 't welk by Frankryk t egefchreeven had , naame,lyk, m een gedeelte van 't Vaste Land t
verheerfchen ; en
in den v rnacht e n b de van Newp rt ziende aank men,
twyffelde by Diet f deeze b de bragt een rder van p ntb d v r den Kapitein en zynen Neef.
D b de verv egde zich by hem ; by z ekt den Ridder by
zynen O m ; deeze rustte, en zyn Neef was Diet by hem ;
by z ekt hem veral t vergeefs , en k nit eindelyk in de kamer van Charles , waarvan by driftig de deur pende . R
gr t was Tyne verw ndering en gyamlchap, zynen Z n, zyne D chter, en den Ridder aldaar by elkander t vinden ; by
fleept zyne D chter weg, haar mishandelende, verjaagt Charles, en verlaadt den Ridder met feheldw rden ; deeze neemt
de wyk naar zynen O m, alwaar Sir Ge rge zich weldra by
hem v egde ;aldaar braakte by de verfchrikkelykfle vervl ekingen uit tegen Frankryk en de Franfchen . De Kapitein be-int,
w rdde deeze drift met e n taai geduld ; en t en zyn \Vaard,
buiten zich zelven van verm eidhe&d en w gde, niet meerk u
fpreeken , bekee by ernflig zynen Neef, en eindigde met hem
weg t zenden . Alleen zynde met Sir Ge rge , erkende by,
dat de Ridder misdreeven had, met zyne rders t buiten t
gaan ; maar m k rt t gaan, v egde by 'er by, gy zult hem
Diet me- r zien , dewyl by zich by 't leger m t verv egen .
Zyne liefde v r uwe D chter is my bekend ; maar ik ken
Q k de eerlykheid van beiden, en Charles heeft het3 n it all n gelaaten
Ziet daar die edelm edige Franfchen ,
m mpelde Sir Ge rge binnensm nds . Ja, dat zyn ze, hervatt de Kapitein , en ik wed , dat zy na den uitiag van de
gr gte nderneeming , uwe Pr vincidn zullen verlaaten, m
hair gelukkig en verwinnende t laaten nder her gebied der
Vryheid
Z udt gy gr f durven wedden, riep Sir Ge rge uit?
Alles wat ik 't lieffle in de waereld h b ; myDen Neef.
Wat wilt gy daar m de zeggen ?
Hy
bemint uwe bek rlyke en achtenswaardige D chter ; bel Qf
my haar aan them ten huwelyk t geeven , z 'er Diet een
Franschman in uwe landllreeken blyft, na dat nze vereenigde wapenen ze vry gemaakt hebben
My dunkt, hernam
Sir Ge rge, dat 1k u, dit bel vcude, Diets bel ve .
Fiat, p 't w rd van eenen,
Bel f my dan dat niess .
en zy drukten elkander de hand .
Fngelscl;man
De drie vrienden, verIr id en ntfleld, verwagtten, ieder
aan zynen klnt , d verfchrikkelyke uitwerkingen van Sir Ged ;e ' s gram chap ; Ge rGctte ecnen bitteren traaueilvl ed den
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viyen l p geeveiide, beklaagde zich in haare kamer, t en zy
haaren vader zag iuk men . Op dit
< enblik meende zy t
fterven . Sir Ge rge beval , met eene d ne en flerke Bern ,
aan haare br eders t fchryven, en hen t verwittigen van al
bet gebeurde in hun afweczen ; by v cgde by dit bevel niets
anders , dan dat d brief 's : nderendaags 's m rgens gereed
m est zvn ; waar p by vertr k .
De Ridder weder by zynen O m k mende , vend hem pgehelderd n zelfs vr lyk ; by wist niet , waaraan deeze fchielyke verandering t e t fchryven ; de Kapitein zeide hem dan t
gy vertrekt m rgen naar bet leger ; ik zal u eenen brief medegeeven ; maar ik cisch uw w rd van cer ; dat gy denzelven
niet zult penen, dan wanneer gy kennis hebt, dat de Land .
en Zeemagt deeze ftreeken verlaatcn . De Ridder gaf zyn
w rd, en ging alles in gereedheid brengen t t zyn vertrek .
Ge rgette bragt den nacht d r met 't fchryven , verfchryven ; verlcheuren, en weder p nieuws fchryven van den brief
aan haare br eders : in welk eene verlegenheid was zy, zy
nicest haaren vader geh rzaamen ; zy m est alles melden, en
zy twyffelde niet, f Sir Ge rge z ude deezen m eijelyken
brief m eten leezen ; zy wist n - niet, wic de brenger zyn
z ude .
Sir Charles hielp zynen vriend, en nder deeze bezigheid
brak de dag aan . Zyn Vader kwam 's m rgens vr eg by hem,
en belastte hem , Ge rgette p t z eken, en by den Kapitein
t brengen, alwaar by ten ntbyt z ude geevcn aan deh Bidder v r deszelfs vertrek. Bet beflemde uur verfehynt ; Gergette k mt beevende v r de eerflemaal by haaren Vader,
den Kapitein , den Ridder, en haaren Br eder . H t ntbyt
wss zeer treurig .
Sir Ge rge vraagt verv lgens van zyrfe
D chter den brief v r haare Br ders , zy krygt hem beevend nit haaren zak , en geeft hem ngezegeld ver . Waar m
Zet 'er een zegel
is by niet t egenaakt , vraagde by P
p . Ge rgette geh rzaamt , en geeft hem p nicuw haaren
Vader ver . Gy m et hem my niet geeven, zegt lay, maar
den R%dder ; by vertrekt terlli nd naar 't leger . Zy ftrekt
haare hand uit naar den Ridder, haare knieen beeven, zy laat
den brief vallen, en zygt zelve in nmagt neder. De Bidder
werpt zich meK een vl ed van traanen aan haare v eten . Dit
feh uwlpel, 't welk den mftanderen bet hart verfcheurde,,
verzctte den tr ts van Sir Ge rge, en zyne
gen flyf p den
O m vestigende , fprak by niet, als deeze veel betekenende
w rden ; k wensch 7nyne weddingfchap t verlie ,en .
Men hragt Ge rgette uit haare flaauwte by , en de Kapitein
had de wreedheid van t v rderen , dat zy zelve den brief,
Welken zy gefchreeven had , zynen Neef ter hand ftelde .
Nauwlyks'had deeze denzelven in handen, f by nttr k zich
d ur
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d r de vlugt aan de ysfelyke gem edsgefleltenis, welke hJ
niet uitflaan k nde, en vertr k .
Her hartzeer , de dr efheid, en bet geween, van z veele,
d r bet fcheiden tr stel ze, lieden, laat zich Diet affchildeten . Laaten wy den Ridder v lgen . De belegering van Y rkT wn duurde Diet lang ; den der Br eders van Misr Gc rget.
t was gekwetst , en de Ridder dr eg c ne waarlyk br ederlyke z rge v r hem . 1'a dat h t verdrag van vergaave getekend was , begaf het Franrehc legrr zich t feheep, en
zeilde naar de Antilles . De Ridder pende daar p den brief
van zynen O m . By behelsde flegts deeze w rden : „ Wan• veer her gehecle Franfche leper her Vaste Land verlaat,
• m et gy met de Z ns van Sir Ge rge a rerft nd verv e• gen by uwen vriend , en by al war gy 't meest bemint ."
De Ridder , v l van h p en liefde , verkrygt een vrygeleibrief , neenit de Br eders met zich, en k mt by Sir Ge rge aan ; by had v raf zynen O m kennis gegeeven, z dat,
by hunne aank mst, de O m , Sir Ge rge, Sir Charles , en
M isr
Ge rgette, de drie krygshelden ntvingen . Sir Ge rge
zich t t den Ridder wendende, b d hem zyne D chter aan,
zeggende : ik heb myne tiveddingfchap verl ren , zie daar ulve
bruid
Her gen egen van ait gelukkig huisgezin gr eide
aan met dit huwelyk, en met de herftelling van den Kapitein .
K rt m , na verl up van zes maanden , aken d j nggetr uwden , met Charles hunnen Br ader, ver naar Frankryk ; Sir
Ge rge Olivier, zynen misflag herllellende, verlaadde hen met
gefchenken, en wilde dat her kind van zyne D chter z ude
gen emd w rden, Ge rge L uis . Deeze eerlyke Planter wilde
zyne nrechtvaardigheid
k verbeteren . „ De Franfchen,"
zeide by n ph udelyk aan zyne kinders, „ zyn edelm edig,
• gelyk hun K ning ; bemint hen, gelyk ik hen bemin, zedert
„ ik hen heb lecren kennen . Wy hebben veel t d en, in_
• dien wy nze fchulden zullen afd en tntrent ben, en hun• nen K ning ."

ZEDELYI{E

BEDENKINGEN.

liets d er den Alensch de waarde eener zaak rest en beter
N kennen ,
dan derzelver gemis . Men fcbat Dimmer de gez ndheid h ger , dan wanneer men ziek is : best kent melt
de rust , wanneer men ntrust w rd . De waarde van den
z eten Vrede leert men Diet eer p zyn regren prys fchatten •,
dan wanneer men d r bet al verniclend
rl gszwaard vcrv lgd w rd . Onbefchryflyk zyn de aand eningen , wanneer
iemand uit eeien verzckerden 4aat gebragt w rd in een allerd;eigenst gevaar,
H e gr ut w rdul alle d ze V rrcg-
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regten , wanneer men ze m et derven , en h e gering vaak
ge!bhat, z tang men ze bezit !
Het beh eft geen bet g, maar fpreekt van zelven, dat men
Hem , d r wien de Natuur herleeft , de velden met vrugten
gst beladen zyn , alle eer en dank_
bedekt, de b men met
baarheid verfchuldigd zy .
Het
rl g is bet verderfelykst M nfler dat 'er p den
aardb dem is . H t fchadelykfte v r de Maatfchappy, en bet
vernielendfie v r al bet Menschd m . Het verbreekt de Neil_
zaamfte Wetten ; verfeheurt de heiligfle banden van tr uw,
en pent de deur t t de baldadigffe ngeb ndenheden . Een
bederver van alle g ede en geregelde Zeden, en dus de verderfelykfle Pest , waar mede een Land , f Gemeenebest ,
kan geftraft w rden . Her is de kalmte van den Vrede
alleen, die een V lk van dit alvernielend kwaad genezen,
en 't ntheffen kan van al bet drukkende, en verdervende,
d r her zelve aangebragt.
Die gen t,m dienst met ndankbaarheid beantw rd , is eeta
fn daart: Maar h e velen van dat f rt vind men niet in de
zamenlevfngc !
Het is diet m gelyk , dat de burgerlyke Wetten een Gengelegenheden kunnen bevryden ; de
menebest van alle
heilzaamfle zelfs zyn daar t e niet in flaat . Maar ze kunnen
egter, wel uitgev erd , zeer veel t ebrengen t t heil en 't
geluk van eenen Staat .
Wee u , gy Wetgevers ; wee u, gy Regters ; wee u, gy,
die als Handhavers van bet regt , en , w bet zelve uit t
v eren, gefteld zyt : wanneer gy bev nden w rd de eerlie
Overtreders t zyn I
Dat de jeugd dwaalt, en d r hare driften verv erd w rd ,
kan n g eenigermate ingefrhikt w rden ; maar dat zy , die
h g bejaard zyn , z theden begaan, daar de dartele Jeugd
zich n g ver fchamen z u, is v rwaar ten eenemaal nverfeh nlyk .
Hy verdient in waarheid de eerfte plaats nder de V rften,
die zyne gr theid z ekt in bet geluk , in den bi ci zyner
Onderdanen . Mar die p de vernedering der Inw neren zyne gr theid b uwen wil , verdient den naam van eenen lafhartigen Dwingeland .
In alle Standen, hinnen eene Naatfehappy, hebben cenige
welv eglykheden plaats , welke dienen in agt gen men c c
w rden ; f de menfchen, die zulks nalaten, maken zich, f
befp ttelyk, f febuldig aan 't verwaarl zen van nz ndige
gew nten .
H p en Vertr uwen zyn twee gezusters, die alt s el .
kanderen dienen t verzellen ; H p, z nder Vertr uwen, is
een Geb uw z nder F ndamenten , dat vergaat z dra bet
geb uwd is . Dan H p, met Vertr uwen gepaard, fchenkt
den
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den Mcnsch h t beaendigst g ed F~ aarde ; vervuIlende hct
hart met de z etfte gewaarw rdingen .
In bet weren en tegengaan van alle rb ttamelykbeden ;
in h t weren van bet kwaad , en in bet tcgen~raan van alle
zulke wanbedryven, die de rust in de Maarchappy f ren,
die tegen heilzame Wetten fryden, en tegen de g ede rde
aanl bpen , m eten zulken , die gefeld zyn , 't zy m bet
kwaad t befraffen , het zy ni bet dadclyk met de ferke
hand tegen t gaan , v rbeelden wezen van een g ed g drag, en zich zelven v ral niet befmetten met zulke misdaden , m welke uit t r eijen zy zyn aangefeld gew rden.
Ongelukkig dusdanig cene Maatfchappy , waar men zulke
V rgangers in bet kwaad heeft !
Welke indrukken maken g ede v rbeelden niet , v ral
wanneer men ze ziet in zulken, waar p het
g van al de
Dan h e verderfelyk is bet niet,
waereld gevestigd is .
wanneer, by tegenfelling, in zulke perf nen kwade v rbeelden plaats hebben . Indien dit nder eene Maatfchappy
algemeen fand grypt , dan is zy d rgaans niet ver f van
Karen ndergang ; m dat e n v rbeeld van kwade zeden
nder aanzienelyken , wet dra van bet gemeen w rd nagev lgd , dat zich verbeeld daar t e, z niet eer, ten minfen
z geregtigd t zyn als d 'gr ten , die h t daar in v rgaat .
En wat is 'er nadeliger , wat verderfclyker, dan eeu algemeen bederf in zeden .
De Eerbaarheid en Zed,*gheid is h t fieraad der Vr uwen
en eene fchaamtel ze Vr uw nteert d Menfchelyke natuur.
Wanneer de Mensch zich aan de wellusten des vleefches
vergeeft , dan is ' r geen wet z heilig die hem beteugelen
kan, en bykans geere ndeugd z fn d, welke by nict durft
bedryven .
Hy, die ntr uw is aan zyne wettige Huisvr uw, is c n
gr t meineedige . Hy heeft v r G d en al de Wacreld aan
haar tr uw gezw ren . D ze tr uw t vcrbreken , is de
fn dfe misdaad , die men tegen de Menlchelykheid bedryven kan . Dan wee die Vr uwen, welke p andere Mans
l eren , en de geheiliglte banden van bet huwelyk vcrbreken .
-- Indien eens elk bet teken van deze meineed aan bet
v rh fd dr eg , h e vele duizenden z uden 'er getekend
zyn l
Het zyn , myns
rdeels, d verfchrikkelykfe m nfters p
den aardb dem, welke anderen z eken p t ft ken t t tnuitery en pr er ; welke zich t elegen m de algemene rust
t f ren . Alle andere f rten van- Misdadigers , die, m de
fn dfe gruwelen , d r de Regters ver rdeeld , en ten
fch uwfpel van anderen ten zwaarfen gefraft w rden, zyn
minder misdadig , en p ver na z nadelig niet, als zy,
die , d r de gemeene rust t f ren , niet zclden c ne ge.
hele Maatfchappy niet dan ndergang dreigen .
C . V. D . G .
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BYZONDERHEDEN VAN DEN PERSIL\ANSCHEN DICHTER, ANVARI .

(Ult

HERBELOT'S Bibli theque Orienrale .)

/~ NvARt, een der uitmuntendlle Perfaanfche Dichteren, zette
A
A
zyne Letter efeningen v rt in de Stad Th us, in de leer-

plaats Manf uriach gennaind , waar by als een arm Student
leefde . Gelukkig v r hem t g v rby de plants zyns verblyfs de bet van den Sultan SANGIAR , Opperv rst der SELrt, en zyn
g viel
GU.ICIDES . ANVARI hev ndt zich aan de p
p een Bidder , heerlyk uitged scht, t paard rydende . Hy
vr eg wie deeze Man ni gt zyn ; en vern men hebbende, dat
by een der Dichteren des Sultans was , dagt by by zichzelven,
de kunst van verzen maaken m et aan 't H f van dien V rst
wet zeer h g geagt weezen : dewyl een zyner Dichteren in
Deeze
een z gr tfchen t efel t v rfchyn k mt .
gedagte maakte zulk een diepen indruk p zynen geest, dat
by n g dien zelfden nagt een Dicht(luk vervaardigde , ter
cere van SANGIAR, en 't hem 's anderen daags aanb dt .
De Sultan, zeer wet in flaat m ver de verdienften van
rdeelen , v ndt ANVARI'S vers een meeseenig Dichtwerk t
tertluk, en vr eg den j ngeling, f by zich aan 't H f wilde
verbinden , f een gefchenk ntvangen . ANVARI antw rdde
hem terft nd in verzen, dat by geene andere eerzugt hadt dan
verb nden t zyn in den dienst van een z gr t V rst . D-Sultan hieldt hem zints dien tyd by zich , en list hem v rts
aan 't H f zyne Letter efeningen v ltrekken .
ANVAR I w rdt geh uden v
r den eerflen die de Perfiaanfche
Dichtkunst gezuiverd heeft ; niets, 't geen naar dartelheid f
nkuischheid ('maakte , in zyne werken laatende invl eijen .
RAscilIDI , e n ander ber emd Dichter , heeft hem, uit deeZen h fde, zeer h g gepreezen, fch n by hem in andere
gevallen zeer tegen was . Deeze Dichters v nden zich p zekeren tyd aan twee verfchillende Partyen in den Staat verkn gt. ANVARI was in de Legerplaats van den Sultan SANGIAR, wanneer deeze gene (lerkte bezette, waar in RASCHIDI ,
met den Sultan van Khuarezemiens, zich nthieldt. De twee
rl gden p hunne wyze, elkander verzen t efchieDichters
tende aan 't eende der pylen vastgemaakt, terwyl de gene
Sultan zyn beleg v rtzette,en de ander de aanvallen afkeerde .
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ONDERZOEK , OF DE VROODIEN IN IHET TOEKOOMEND
LEEVEN DTALKANDER ZULLEN RENNEN .

de Christen G dsdienst verfcheidene tr stgr nL eevert
den p , die bet gem ed van den neergeflaagen Sterve-

ling kunnen pbeuren, als by gedrukt w rd d r her verlies van waarde bl edverwanten f dierbaare b ezemvrienden ; dan mag men
k rder deeze gr nden van tr st
bet v ruitzicht tellen, dat wy zullen, van wier zalige
verhuizing wy eenige gegr nde h pe v eden, niet v r
alt s verl ren hebben . Dan z ras dit denkbeeld rs
begint t ftreelen, ryst aanft nds de vraage, f wy dan
in de zalige gcwesten der nfterflykheid waarlyk her v rrecht zullen genieten , m met eene wederzydfche herketlring malkanderen t
ntm eten . - Ik vermeete my net
dit Stuk t t den trap van v lflrekte zeekerheid t zullen
brengen : d ch wil echter myne p ingen aanwenden, m
de waarfcbynlyke bewyzen, die ik hier v r vinde, v r
t draagen . M gelyk zal ik niets nieuws ter baane brengen . D ch waarlchynlyk k mt dit blad in de handen van
eenen Leezer, then dit nutrig kan weezen .
l k zal
dan eerst de bewyzen, die ik v r dit Stuk hebbe, pgeeven, - en daarna aant nen, welk gebruik men daar
van t maaken hebbe, z wel t zeedelyke verbeetering,
als ter vertr sting in treflende mftandigheeden .
'Er zyn , v lgens myne gedagten , twee v rnaatne
gr nden , waar uit men mag pmaaken , dat de Vr men
in eene Zalige Eeuwigheid malkanderen zullen kennen .
De eerfte gr nd van bewys w rd ntleent uit her denkbeeld, dat de daaden , die wy in dit tegenw rdig leeven
verrichten ; de l tgevallen , die ns bejeegenden ; de betrekkingen , in welke wy t t anderen ft nden, in het t ek mend leeven niet nit de geheugenis zullen gewischt
zyn, maar inteegendeel t t eene ft fle van verdenking,
nderlinge t'zaamenfpraak zullen verftrekken .
en
Her geheugen, dat edel gefchenk, waar meede de SchepV 11 . DEEL . DIENGLLW . N O . .
her
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per des menfchen geest heeft begiftigt, geheel werkel s
t Itellen , en dat in den ftaat der h gfte v lmaaktheid ,
die de mensch kan bekiinimen , ichynt cene v lllrekte teegentlrydigheid . - Was men in bet ander leeven nkundig van de inwendige gefleldheid der vrye daaden , in
deeze beneedenwaereld verricht ; niemand z ude dan geleegenheid hebben, m de handelwyze, die de G dheid
in een ander leeven zal h uden, t rechtvaardigen. -Met de erinnering nzer bedryven is die van
ze l tgevallen, van de betrekkingen , waar in wy ns bev nden
hebben, umiddelyk verkn gt, m dat deeze mitandigheeden nzc daaden f g ed, f kwaad, f bel n-, f
Onze gr te
itrafbaar,, f verfch nlyk maaken .
Leermeester zelve geeft duidelyk gen eg t kennen, dat
in den t ek menden ftaat bet eene f rt van menfchen
de daaden der liefde, aan de miufte zyner br ederen verricht, zich zal erinneren , terwyl bet ander f rt bewustheid zal draagen van de nbermhartia behandeling aan
zulken gepleegt . (Matth . 25 : 4 0 , 45-) En anderen v ert
by fpreekende in : „ Wy hebben in uwe teegenw rdig„ heid gegeeten en gedr nken,, en gy hebt p nze flraais bet in de
„ ten geleerd ." (Luc . 13 : 26 .)
eeuwigheid eerst recht de tyd m de werken der G dheid
met verhelderde
gen t befch uwen : dan m et
k het
flan dcr V rzienighcid zich daar v r bet veraand der
(Uezaligden ntwikkelen ; dan m et men daar zien, waarm de Albeftuurder deezen - en geenen anderen weg met K ningryken, met Gemeenebesten, met kerklyke
en burgerlyke Maatfchappyen , met Huisgezinnen en byz udere Perf nen, heeft willen bewandelen ; dan m et men
daar ntdekken , m welke reedenen de wyze en liefderyke V rst, de getr uwe en ieverige Staatsman, de nuttige
Leeraar der Kerke, de v r hun Kr st z dierbaare
Huisvader en M eder, in het ntluiken der jaaren, in de
v ile kracht des leevens van hunnen p st wierden ger epen, m bet tydlyke met bet eeuwige t verwisfelen ;
waar m een hardnekkig Z ndaar zyne gangen in b ter
heeft gewasfchen, terwyl een vriend van G d en de deugd
byna ieder dag niettwe beflraflingen heeft m eten nderAlle deeze fchikkingen , waarvan veele
vinden .
gen taus z d cker zyn , inz nderheid
v r flerfelyke
21s ze
p byz ndere gevallen, en perf nen , w rden t egepast, zullen zich namaals in cen helder licht vert nen .
ten Alleen~., De wysheid en g edlxeid vac den Gr
I
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heerfclier cifchcn, dat zulks gefchicde . -- En zullen
zy,--- die, p de mdekking van zulke geheitnen, d r
verw ndering, dankbaarheid, en blydii:hap gev clig gek daar m cen lichaam ntfintr ilen w rden ; --- die
gen, m anderen hunne denkbeelden en gewaarw rdingen
k ande.
meede t declen ; ---- die z gezint zyn, n)
ren t t l f van den Allerh glten p t wekken ; - zullen zy, eeven als f ze (t m en ngev elig waarent, van
deeze fchikkingen der V rzienigheid, in de beneeden
wacreld met hen geh uden, geheel en al zwygen? Neen
elk der Zaligen zal zyne p gingen aanwenden, m het
Hemclsch gezelfchap t t eere van den Schepper en Verl sfer t d er begrypen, dat by j ist geleid is langs ccneu weg, gefchikt m de beginfels van gel f en deuzd
by hem in t plauten en t verf'rerken , en m zyn tyd .
lyk en eeuwig geluk t bev rderen . Ja by zal aan andek tans in dien kring van v lren t tlen , dat by zich
maaktheid en heerlykheid hevind , waarin by nit h fde
van zyh geh uden gedrag v lgens de G dlyke Wysheid
en G edheid geplaatst m este w rden . - - Gelyk nu
M fes en Elias aan de Leerlingen van Jefus kenbaar wierden nit de gefprekken, die p den berg tusfchen hunnen
Leermeester en deeze hen anders nbekende mannen v rk nit deeze nd rlinge t'zaamenfpraak
vielen , z zal
der 1-lemelburgers eerie herkennin'g van Perf nen geb ren w rden . - - Eh der verheerlykten geeft bericht,
dat de V rzienigheid hem verwaardigt heeft, m d r
eene reedev ering p den J dfchen Pinkfierda2 te jerufalem drie duizend menfchen t t bet Gel f in Christus t
by verhaalt dit in teegenw brdigheid van
brengen ;
eenigen, die zich bewust zyn, dat ze p dien tyd d r
de Leerrede van Pet-rus ter mhelzing van den Christett
G dsdienst 2yn bew gen ; -- dan ntdekken zy , dat de
Perib n, dien ze h ren fpreeken de Ap stel Petrus is .
En by kan niet nalaaten, m uit hunne betuigingen weeder p t mnaken, dat by char de Perf nen befch uwt,
die weleer d r hem t t bet Gel f gebragt wierden . En
dit v rbeeld mag men t epasfen p alle daaden en l tgevallen des leevens, die van eenig gewicht zyn, en hetrekking hebben p anderen . - - Hier uit v lt k,
dat wy in de aanitaande eeuwigheid zulke menfchen m eten kennen, met wien wy wel niet hebben mgegaan, 111,111van wien wy echter d r middel van de Gefchiedenis bewustheid draagen . O k wry, dien de Gefchiedenis van den
K 2
Pink-
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Pink1I r :1ag bewust is, z uden uit bet gemelde gefprek wet
ras pmaaken, dat w -y dahir dun Ap stel Petrus ntm etten .
k Abraham en Izaak uit de Olferhande,
Dus z uden wy
Jac b uit zyne w rlieling ; J feph uit zyne tlaaverny en
verheffing in Egipten ; J b uit zyne lydzaamheid ; David
uit zyne mzwervingen ; Paulus uit zyne bekeering p den
weg naar Damascus, en anderen, uit audere daaden en l tgevallen , kennen .
Het tinder bewys v r de aangehaalde felling rust p de
verweeging, dat in den that der v lmaakte heerlykheid en
gelukzaligheid alle die zuivere en reedelyke gen egens zullen geftuaakt w rden, v r welke de menfchelyke Natuur
vatbaar is ; - en men ligtelyk ],an begrypen, dat deeze
kennis eenen merkelyken invl ed zal hebben p bet geluk
der zalige hemelhew ners . Ry elk mcnsch is eene
hegeerte,
m gr te en d rluchtige Perf nagien, die
zich ber emt gemaakt hebben, met kennis t hefch uwen .
Dus v elen wy eene neiging, m die v rnaame manner ,
die in Gcl f en Vertr uwen, in Lydfaamheid en Geh rzaamheid , z zeer hebben uitgemunt , nader t kennen ; z6
met hen m t gaan, dat we weeten, dat zy de v rwerpen zyn, van welke wy h rden gewaagen . De vervulling
van ieder begeerte v ld ening aan ns geevende, z u bet
ns z nder twyfl-el eel gr t vermaak pleeveren die helden des Gel fs en der deugd in de eeuwige tabernakelen
met kennis aan t treffen .
- De herkenning van
Perf nen , met welke wy eertyds mgingen , is p zichzelven aangenaam . Als zy, die in een vreetnd land kennis
met elkanderen gemaakt, en nderlinge verkeexing geh uden hebben, naderhand thuis gek men van die utm eting beginnen t fpreeken, dan w rden zy de zagtfle aand eningen van blydfchap ntwaar. Als dan wy, die in de
w estenye deezes leevens t'zaamen mwandelen, eens in
het huffs van nzen hemelfchen Vader zullen aangeland zyn,
en daar met nderlinge kennis van nzen t cht d r de
beneedenwaereld zullen fpreeken : welk een fireelend gen e
gen zal zulks in nzen b ezem verfpreiden!
En
wanneer ik, 6 Zalige Burgers van den hemel, rder uwe
veelduizenden, dan
kk zulken m gte aantreffen , teegen
„ Gy zyt bet, die, nanst
wien ik zeggen k nde :
„ G d en den Verl sfer, my van de dwaaliug myns wets
„ hebt bekeert ; die my p bet pad naar deeze w Oniug
„ des geluks hebt v rtgeh ipen ; die , my d r uwe g ede
w rden en werken in de betrachng van mynen plicht
17 hebt
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• hebt geflerkt . Gy waard in de hand der V rzienig„ held de middel rzaak myner eeuwige beh u lenis . Heb
• dank v r uwe vermaanmgeu , v r uw l flyk v r'ndien ik zulke uitdrukkingen teegen ic• beeld" :
mand der hemelbew ners m gte gebruiken, f weeder
van deezen f geenen hunner h ren : my dunkt, waarlyk, dit z ude geen gering dcel van myn hemels geluk uitmaaken! En ik twyffele geenfins f Paulus )k zulks be-d elt hebbe, t en by de gemeente van Philippus „ zyne
„ hlydfchap en Kr ne n ewde ; (Phil . 4 : i .) en aan de
• Tesfal nikers fchreef, welke is nze h pe, f blvd• (chap, f kr ne des r ems? Zyt gy die k niet v r
• nzen Heeren jefus Christus in zyne t ek mite ? Gy
„ zyt nze heerlykheid, en hlydfchap ." (I Tesfal . : I9,
2 ) . -- Sch n h t zinlyk gev el der betrckkingen, die
wy p nze bl edverwanten en hartvrienden hebben , in
'den Staat der v lmaaktheid zal vervallen : kan ik echter
niet begrypen, dat de hetrekkingen zelve gehecl zullen ph uden . Zyn zy, van wien we naast G d cens bet lceven ntfangen hebben, niet ecuwig en nver .tndelyk nze uders? Zyn zy, die nit dezelfde Vader en Al eder
Men
fpr ten , niet alt s Br ders en Zusters ? -zal, wel is waar, in den hemel niet tr uwen f ten huwlyk uitgegeeven w rden , maar n chtans kan ik liaar, die
k in de geik nu p aarde myne Echtgen te n eme ,
westen der nflerfelvkheid als zulk eene befch uwan , met
welke ik eertyds d r de zagte band der liefde ten naauwften vereenigt was . En waar m z ude bet my daar ngerl fd zyn, myn nakr st
k dddr myne kinderen t
heeten? Welk eene Staatsverwisfeling de menfchen ndergaan ; bet Been C6ns gcweest is, blyft nverandert . Het
zedelyk bezel dier verbindenisfen zal dan
k in den hemel
m eten plaats grypen . En dat gev el zal dan veel fyner
veel edeler weezen, juist danr m , m dat bet geheel reedelyk is . Streelt bet ns nu niet weinig, wanneer Wy
bemerken, dat zy, waar p wy eene naauwe •b etrekking
gev elen, gelukkig zyn ; is dit gen egen z veel gr ter
naar maate bet gev el der betrekking meer teeder is : welk
cen vermaak zal het dan aan nzen Geest verfchaffen, wanneer we eens bet g :.luk genieten, cm nze Ouders, EchtgeIt ten, Kinders, Br ders , en Zusters, dierbaare B ezemvrienden, in den Staat der heerlykheid weeder t vinden ; als we lien in bet gen t van e n nafgebr kenen eeuwigduurend geluk m lten befch uwen!
K ;
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N chtans zal bet geen ngen egen by iemand der verheerlykten kunnen baareu, wanneer by deezen f geenert
van zyne nahstbeftaanden in bet eeuwig leeven niet ntm et .
-- Niemand w rd van dat geluk ultgefl ten, ten zy
by zich zelven d r welvermydelyk wangedrag v r dien
Staat v lilr!kt iigefchikt heeft gemaakt. Indien zulk een
mensch gelakkig z ude weezen , dan z ude bet beste plan
der G dsregeering geheel in duigen vallen, waar d r de
cere van G d verduistert, en bet algemeen belang t l ur
gettelt z ude w rden . Dit denkbeeld zweeft den hemelingen geduurij; v r
gen, als zy
it aan bet gemis van
deezen f geenen beginnen t denken . Om dat nu de c re
van den Schepper, en bet algemeen welzyn der Maatfchappy hen b vtn alles ter harte gaat, w rd h t reedelyk befef
der hetrekking, die zy p cenen der rampzaligen m gten
hebben, daar d r z heftuurt, dat 'er n it eene begeerte
pryst, dat zulk een bl edverwant, die nvatbaar is en
blyft v r h t hemelsch geluk , daar van geduurende dien
Staat eeu deelgen t z ude w rde .
Auders kan
men
k zeggen, dat bet ngen egen, nit zulk een Bemis
ut(laande, geen plants in bet hart kan vinden, m dat bet
_geheel vervuld is met vreugde ver d kennis van en mgang met dat gezelfchap, 't welk men daadelyk in den hemel ntm et .
Deeze befch uwing ftrekt eigenaartig
z we] m
ns aan t fp ren ter betragting van nzen Chrisrelyken
als m ns gem ed in treffende mflandigheeplicht
den p t beuren .
Zal de zaligheii d r deeze nderlinge kennis z veel
vcrmeerdgrt w rden, zal bet l n nzes arbeids dus z veel
nicer uitniuntend weezen, dan vinden alle, die dit denkbeeld k esteren, eene meer fterke beweegreede m met verdubbeldeti yver p de L pbaan der G dzaligheid v rt t
Denken wy, dat nze g ede vrienden,
flreeven .
die ns met een deugdzaam gedrag v rgingen in de gewesten der zalige nfterf'lykheid, niet alleen zyn aangeland,
k dat wy hen dAdr weeder zullen ntm eten : dau
maar
krygt hun v rbeeld meer invl ed p ns . Begeerig zynde
nn hen, die in den Heere zyn ntllaapen, in de eeuwige tahernakelen weeder t zien , beh ren wy immers die v etiIappen , die zy ns p bet pad der deugd agterlieten, beftendig t drukken, en wy m cten, m p dezelfde plants t k men, denzelfden weg bewandelen .
Dit denkbeeld
m et
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ns in 't byz nder beweegen, m, by bet ingaan van
vriendfchap en echtverbindenis, zulke vrienden en echtge.
Il ten t verkiezen, van welke wy m gen ver nderflelleu,
dat zy G dsdienflige gr ndbcginzels bezitten . Zullen t ch
de Vr uwen malkanderen in de eeuwigheid wedervindcn,
dan verliezen wy dcugdzaame vrienden en echtgen ten alleen v r eenen k rten tyd, en vertr sten ns z veel t gereeder, als de d d dezelve van nze zyde , f uit ze armen
rukt : terwyl wy anderen, die zulke beginzels Diet v eden,
v r all s m eten vaarwel zeggen , en by hun verlies eencn
Flier vinv rnaamen gr nd van pbeuring derven . den wy eene flerke drangreede, m andere menfchen rechtvacrdig en liefderyk t hehandelen, hen d r leerzaame gefprekken t t kennis en deugd p t leiden, en d r eenen
heiligen leevenswandel ns licht t laaten fchynen v r de
menfchen : daar zulks nder den G dlyken zeegen aanlcidiug
kan geeven m de zeedelyke verbeetering en zaligheid van
zulken, die nze g ede werken zien, t bev rderen . Met
welk eene blyde erkentenis z ude zulk een, die d r ns
p deeze wyze t rechte was gebragt, ns in den Staat der
heerlykheid begr eten ! Welk eene vreugde z ude de nagedagtenis van zulk een werk in nzen b ze ;n verfpreiden
H e dit den eencn z wel als den andercn aanzetten , m
met vercenigde krachten her lied des Lams ter cere van G d
en van zy uen gr ten Z n p t zingen ! - Laat deeze
bedenking u aanfp ren, Leeraars en V rgangers van
Christus Kerk, m beiden d r leer en wandel t ftichten! En gy alle , die d r de V rzienigheid met Kinders
zyt gezeegent, laat deeze verdenking a ten kragtig(len
dringen, m hen eene g ede pv eding t bez rgen, en
uwe fpruiten p t kweeken in de leeringen en vermaaningen des fIccrcn! Dan zal Diet alleen uwe nagedagtenis p
k in den dag der eeuaarde l flyk zyn, maar gy zult
wigheid van veelen gezeegent w rden .
Dit denkbeeld, z v l van aanfp ring, bem edigt het
hart van den gel vigen en deugdlievenden Christen- , als
de d d hem r ept, m deeze Met de andere waereld t
verwisfelen . Verlaat by zyne Vrienden, by fcheidt echter
niet v r eeuwig. Steekt by ver naar bet Ryk der Zaligheid, by zal in die nbekende gewesten, nder de algemeene vergadering der rechtvaerdigheid,
k zulken nantreffen , waar meede by v r deezen d r banden van
bl edverwantfchap en gezelligheid verb nden was . -Zeide de beste Menfchenvriend, t en Hy zyne bedr efde
K 4
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leerlingen ver zyn aanftaande affcheid wilde tr sten ;
„ n g een klcine tyd en gy zult my weederzien : want ik
„ leeve en gy zult leeven," - als de gel vige nav lger
van Christus gereed flaat , m van deeze waereld t fcheiden, mag k by de fLnart der treurende mftanders verzag
ten, d r hen t erinneren, dat ze hem in c n alder leeven weeder zullen vinden .
Treurt date niet t zeer,
Christhnen, ver het verlies van Ouders en Bl edverwanten , van Echtgen ten , en Kinderen, van waerdige B ezemvrienden , wier zalige verhuizing gy m gt ver nderitellen : maar dr gt uwe traanen af, en v lgt hun Gel f
en Wandel na . Dan zal de fchat, die u tans ntdraagen
is, naderhand weeder in uwen fch t w rden gew rpen .
En fch n Gy in den ftaat der nfterfelykheid niemand naar
den vleelche zult keilnen, dat is, fch n het zinlyk gev el
der betrekkingen daar geen plaats zal vinden : bet zal a echter bewust zyn, dat de Perf nen, die gy daar ntm et,
certyds uwe naastbeltaanden en hartsvrienden waaren . Gy
zult p eene reedelyke wyze ndervinden, dat zy bet dan
si g zyn . Hunne ntm eting zal u verblyden . Alt s zult
g_y u verheugen in het gezelfchap van die verlichte , geheiligde , verheerlykte Hemeibew ners ; d ch allermeest in
bet gezelfchap van Hem, die zich niet gefchaamt heeft nze br der t w rden, die alt s de beste weld ener der
menfchen blyven zal, en in wien gy, daar Hy bet beeld des
nnzienlyken G ds is, de G dheid zelve eeuwig zult aanfeh uwen .
URANOt IIILt[S .

WAAkNEEMING , WEGENS DE GOEDE UITWERKING VAN
DE 'Radix Valeriana, MET Opium, IN HEVIGE AAL\VALLEN VAN KRADIPTREKKINGEN , DOOR SCHRIK
D r * * * M . D.
VEROORZAAKT .

en Meisje, van mtrent I8
E
ke c nilitutie , verviel , naa eenen hevigen fchrik , in
zwaare ftuiptrckkingen, met flaauwten, die cenige minuuJaaren, van eene zeer zwak-

ten aanhielden . Men had haar terft nd naa den fchrik eene
flerke aderlaating gedaan , en p deeze penbaarde zig de
cerftc aanval van flaauwte met kramptrekkingen .
vIen had terft nd d Incest nl Relylze v rz rge gen men ,
en aan haar de dienftigfte middelcn t egediend ; dull, niette-

gela-
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genfaande dit alles, wierden de aand eningen h e langs h e
heviger , z dat, naa verl p van eenige weeken , wanneer ik haar de eerffe maal zag , daaglyks drie a vier aanvallen kreeg . Veele zeer bepr efde miadelen waren reeds vruchtel s nangewend, en nder veele bekende
Nervina had men haar k de Fl res Zinci , in een steeds vermeerderde h eveelheid v rgefchreeven Ik v rd dat haare
Zenuwen zeer aangedaan waren , en my t binnen brengende de v rafgaande
rzaak, befl t ik, d r bet gebruik van bet Opium, deeze gr te graad van gev eligheid
t m eten verminderen , en fchreef, ten then chide , de
v lgende p eijers v r : R ecip . puly . Rud. Valerian
. unc. fem .
Opii puri, gr. Viii M . F . pulveres, N . Viii ; bier van liet ik
haar alle 3 unren een p eijer neemen , z dat zy in de
sq4 uuren t t vyf p eijers gebruikte . Geduurende de eehe
a§t dagen befpeurde men geese de mince beterfchap, en
dit verminderde by de Patient bet vertr uwen , 't welk zy
i i den beginne in dit middel gefteld had ; dan men z gt haar
t
verrceden met bet gebruik van bet zelve aan t h uden,
en vermeerderde de h eveelheid Opium t t 12 grein ; laatende de h eveelheid der p eijers, en die der Vulcria7ra, dezelfde . Dit fcheen eenige g ede uitwerking t d en, d g
fleclits v r eenigen tyd , z dat ik my gen dzaakt v nd
tie h eveelheid Opium t t 16 grein t vermeerderen . Dit
deed de gewenschte uitwerking ; de t evallen wierden minder hevig , en kwamen zeldzaamer, t t dat zy cindelyk
geheel wegbleeven, en de Lyderesfe , ver niets, dan ecre
gr te zwal.te , verd ving in het gev el, en m eijelykheid
in de beweeging der ledeniaaten, klaagdc . Dceze
Stup r en 4t nie , die , myns bedunl :eus , gedeeltelyk
d r bet gebruik des Opiums , gedeeltelyk d r de fterke
werkingen der Zenuwen , waren ver rzaakt , dit alles
wierd d r bet gebruik van een Dec &,m C rticis, en d r
herhaalde lichaamsbeweeging , naa verl p van tyd , gelukkig herfteld, en de Lyderesfe bevind z g thans v lk men we] . Het geen deeze Waarneeming my geleerd
heeft, en waar m ik dezelve hebbe medegedeeld, is, in
de eerfte plaats, dat bet Opium, in z mmige gevallen,
zal bet de verlanade uitwerking hebben , in gr te h e.
veelheid m et t egediend w rden ; en dat men, by z mmi.
g e Lyders , wanneer men trapswyze daarmede pklimt,
geede naadeelige gev lgen t vreezen heeft . Ten
tweeden , dat men in de geneezing van Zenuw-t evallen , zeer hinge bet gebruik van een en bet zelfde middel
K 5
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m et v rtzetten,en niet, z nder de uiterfte n
dzaaklykheid , met de middelcn afwisfelen . - Eene waarfch uprar`l.yk van bet
wing , die zeker nt eielyk, echter in d
gr tfte aanbelang, is , en d r de ber emdfie Maimneu in
de kunst aangepreezen w rdt.

NATUURLYPE HISTORIE VAN; DEN LEPELAAR .
(V lgens den Heer DE BUFFON .)

D e Lepelaar

heet, in 't Hebrecuwsch , Kaatla ; in 't
Grieksch, Aev+e pcJ'ms ; in 't Latyn , Platelets ; in 't Italiaansch, Beccar vcglia ; in 't H
gduitsch, Pelecau, f
L efflcr ; in 't Enge(seh , Sp nbil ; in 't Fransch , Spatu .
lc ; in 't Rusfisch, Calpetra ; in 't P lsch, Plascava s .
Sch n de Lepelaar eene zecr kenmerktekenende en
zelfs z nderlinge gedaante hebbe, licten n gthans de Naamlystmaakers niet rats, then t vertnengen, nder nv ege .
lyke en vreemde benaamingen, met geheele andere V gelen ; zy hebben hem den Mitten Reiger en den Pclikaa;a
geheeten , fch n by van eene geheel andere f rt zy dan
de Reiger, en zeer veel van den Pelikaan verfchilt . Dc
naam van Lepelaar,
ntleend van de z nderl:inge gedaante des Beks van deezen V gel, is de rechtc . DeezeBek,
plat in de geheele langte, verbreedt zich, na het elude,
p de wyze van een Lepel f Spatel, l pt uit in twce
r nde , lepelswyze , vlakten , driemaal z breed als de
bek zelve . Deeze Bek , z
z nderling in gedaante, is
even z nderling in zelfflandigheid, zynde niet vast , niaar
buigzaam als leder, en das weinig gefchikt t t de wer••
king, welke CICERO en PLINIUS 'er aan t efchryven ; p
den Lepelaar zeer ten
nregte
verbrengende , 't geed
ARISTOTELES met veel gr nds van den Pelikaan gezegd
heeft ; t
weeten , dat by nederfchiet p de rder 't water duikende V gelen, en den gevangen pr f ntwrinet
d r den k p (lerk t kiemmen (*) ; van bier heeft rnen,
d r een mgekeerde dwaaling, den naam Palclea, eigcn1vk p den Lcpelaar v egende, aan den Pelikaan t egekhreeven. SCALIGER, in flede van deeze misvattingen
rcpt

(*) AMISTOTELES , llist . Animal . Lib IX . Cap . Xrv' .
CI •
cex , de ATat. De r . Lib . 11. PLIrnJS, Lib . X . Cap, LVI .
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regt t brengen , v egt 'er andere nevens ; den Lepelaar
en den Pelikaan ndereen vermengd hebbende, zegt by ,
v lgens SUIDAS, is de Pelican s dezelfde als de Dcnd'i~„c laptes , f B mbreeker , dat is de Specht ; this brengt
by den Lepelaar van den waferkant, na het diepst der
b sfchen ver, en laat hem daar bet H ut vernielen , met
een Bek , alleen gefchikt m in bet water t regt t k men (*) .
Ziende, welk eene verwarring men in de Natnur gebragt
heeft, d r deeze menigte van weetenfchaplyke misvattiugen, d r deeze valfche gcleerdheid , verzameld z nder
kennis der v rwerpen, en dien mengelkl mp van zaaken
en naamen, n g meer verd nkerd d r de Naamlyst ptlellers , heb ik niet kunnen nalaaten t
ntdekken, dat de
Natutir, veral fch n en eenv udig, zeer veel gemaklyker zich laat kennen, gelyk zy is, dan verlaaden met
ze dwaalingen , en ranglchikkingen , en dat men ngclukkig m deeze meer vastigheids t geeven en t
ntv uwen, den tyd verl ren heeft, dien men hadt m eten gebruiken m t befch uwen en t tekenen .
De Lepelaar is geheel wit, van gr tte als een Reiger;
d ch min h g van P ten en k rter van Hals, die bedekt is met kleine k rte veeren : die van het Achterh fd
zyn lang, recht, en v rmen een agter verleggende Kuif ;
r nds m de O gen en aan de Keel is een harde plek ; de
P ten en de Schenkels v r een gedeelte vederl s, en
zyn bedekt met een zwarte , harde en fchubagtige huid
een gedeelte van bet vlies v egt de vingeren by dcrzelvcr
rfpr ng zamen, en zich verdunnend uitflrekkende, l pt
bet t t bet uiterfle der vingeren, p de geelagtige gr ndkleur van den Bek , welks cinde z mtyds geel met r d
vermengd is, zyn zwarte dwarstlreepen . Een zwarte rand,
met eene h lligheid , v rmt , als 't ware, een verheveii
b rd r nds m dien zeldzaamen Bek , en men ziet van
binnen, in de B venkaak, eene lange fleuf ; een kleine,
na beneden mgekr mde, punt, maakt bet uiterfle einde
van die f rt van Spatel f Lepel, welke drie- en twintig
linien in de gr tfle breedte heeft, en van binnen gegr efd
is met kleine h lligheden , die de ppervlakte ruimer van
binnen d en w rden, danp dezelve van buiten is . Digt by
den K p is de b venkaak z breed en dik, dat ze bet gehee(T~ itilesn ires de i'Academie des Sciences, depuis 1666, jusgtce

,3) 1669, T m . 111 . Part . 111 . p. 23 .
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heele v rh fd fchynt t beflaan de breedc kaaken zyn
rfpr ng inwendig, aan de kanten, v rzien
digt by den
van kleine gegr efde verhevenheden , welke dicnen, f m
de fchulpvisfchen, t t welker pzameling de lepel zeer geichikt is, t verpletten, f den glibberigen pr i vast t
h uden ; want het is zeker dat deeze V gel p v rfchen,
fchulpvisfchen, water-infeEten en w rmen aast.
De Lepelaar bew nt de Zee- evers, en w rdt zelden
binnen in 't land gev nden, f bet m et aan eenige Meiren
zyn, en in 't v rbygaan aan de kanten der Rivieren ; m erasfige plaatzen geeft by de v rkeuze , men ziet ze p die
van P it u, Bretagne , Picardie en H lland; eenige plaatzen than zelfs bekend, d r de menigte van Lepelaaren,
welke daar met andere Waterv gelen in menigte vergaderen, z danig was eertyds de Zevenkuizerplas, niet verre
van Leyden (*) .
In bet pperfle van het b .' geb mte, niet verre van
den waterkant , vervaardigen de Lepelaars hun nest van
takken : zy brengen drie f vier J ngen v rt ; p deeze
b mer maaken zy een gr t geraas, ten tyde dat zy hun
nest b uwen ; alle av nden keeren zy derwaards m t rusten en t flaapen .
Van de vier Lepclaars, d r de Heeren van de Academic der Weetenfchappen (t) befchreeven , en die alle wit
warm , hadden 'er twee cen weinig zwart aan den tip der
vleugelen ; 't welk geen nderfcheid van Sexe aanwyst, gelyk ALDROVANDUS gel fd heeft : dewyl men dit kenmerk
in een Mannetje en Wyfje beiden aantr f. De T ng des
Lepelaars is zeer klein, en heeft niet meer dan drie linien
in alle afmeetingen .
De Lepclaars dringen in den Z mer t t in best-Bethnie
en in Lapland d r, waar men , v lgens LINNJEUS , 'er
eenigen vindt ; in Pruihfen, waar zy desgelyks fchaars ntm et w rden, k men zy, geduurende de Herfstrcgens, Hit
P lera ; RZACZYNSKI zegt, dat men ze, fch
n zeldzaam,
in V lhinie ziet ; cenigen gaan
k, in de maanden September en OEZ ber, na Silefie ver ; zy bew nen, gelyk wy
gczegd hebben , de westlykfte kusten van Frankryk ; men
vindt ze weder p die van Africa, t Bisf-i, by Sierra
Le na ; v lgens GRANGER in Egypte, en aan de Jdaap de
G ae.

T m . 11 . P. 42 . JONSTON, p . 152 .
ires
de 1'Aradeinie, als b veu , p . 27,
(t) Mern
(*) ALBIN,

2g .
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G erle H p, waar zy z wel van Slangen als van Visfchen
lceven , en den naam van Slan,envreeters draagen . De
Heer COMMERSON heeft p Madagascar Lcpclaars gezien ,
waar de Lilanders hun den naam geeven van Tangali-ambava, dat is z veel als Spade-bek . De Negers, in eenige
Landllreeken, n emen hem Uang-van , en in andere h u-.
r u-d ul n V gel des Duivels : vermids zy hem nder de
kwaadl'pellende V gels tellen , en zich verbeelden , dat zyn
gelchreeuw den d d van iemand in bet D rp aankundigt .
Deeze f rt van V gelen is, derhalven, fch n Diet zeer
talryk, zeer-wyd verfpreid, en fchynt zelfs de ude wereld
d rgereisd t hebben . De Heer SONNERAT heeft de Lepelaars t t p de Philippynjche Eilanden gev nden : dan ,
h ewel by ze in twee l rten nderfcheidt, fchynt bet . ntbreeken van de Kuif, bet v rnaam verfchil tusfchen de
eeu en andere f rt , ns t t gees byz nder f rt aan t
duiden . T t heden t e kennen wv met meer dan cene
f rt van Lepelaar, d r geheel de Oude Wereld been van
bet N rden t t bet Zuiden .
Men vindt ze k in de
Nieuwe Wereld , en fch n men daar de f rt in twee
nderfcheiden hebbe, m et dezelve t t .66n gebragt, en erkend w rden , dat de Lepelaars in America, met die in Lur pa, zulk eene gr te vereenk mst hebben , dat de kleine verfchillendheden van den invl ed der Lugt(lrceke afhangen .
De Anericaavtfchc Lepelaar is alleen , in alle zyne afmeetingen , lets kleiner dan de Lur pifche ;
k verfchilt
dezelve d r de r sverwige f incarnaat kleur , die
bet wit van den Hals, den Rug en de Zyden d et fchitteren ; de Vleugels zyn fterk gekleurd, en het r d gaat
t t carm fyn p de Sch uders, en dekveeren van den
Staart ; de zyden van de Vleugelpennen zyn fch n Carmyn : de K p en de Hals zyn kcal . Deeze fch ne kleuren treft men alleen aan by ude Lepelaars : want men
vindt 'er die veel min r d hebben ver bet geheele Lichaam , en bykans geheel witten , wier K p D g Diet ltaal
is ; en wier Vleugelpennen deels bruin zyn , zyn verblyfzels van de Jeugdige Pluimadie .
BARRERE verzekert dat bet met de Pluimadie der Lepelaaren in //merica gnat even als met die van veele andere
V gelen , die, in hunne eerfte jaaren , geheel grys f wit
zyn , en ~erst p bet derde jaar r d w rden : bier uit nntilaat, dat de R skleurige V gel van Brafil f de 4jaiua
van
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van MARCGRAVE, in diens eer(len Leefty-d befchreeven als
met vleugelen van cene zagte Incarnaat kleur ; en de Carr fyne Lepelaar van Nieuw Spanje, f de '1'lauhquechul
van FERNANDEZ in diens verder gev rderden uderd nl
vermeld, een en dezelfde V gel zyn . MARCGRAVE zegt,
dat men ze in menigte aantreft by de Rivier van Saint.
Franpis f de Seregrippe, en dat bet vleesch g ed is m
t eeten . FERNANDEZ ichryft 'er dezelfde h edanigheden
aan t e als wy in nzen Lepelaar aantr ffen, naamlyk dat
zy aan de Zee evers zich nth uden en van kleine Visfchen leeven, welke bun leevend m eten gegeeven w rde,n, als men ze in den gevangen that wil h uden, met
eene bygev egde verklaaring zyner ndervinding, dat deeze V gel geen d de Visfchen aanraak (*). De Eur k nder de Huisv gels h uden,
pifche Lepelaar kan men
en v lgens BELON hem V gel-ingewanden t eeten geeven .
KLEIN hadt langen tyd een in zyn twin gehad , fch n de
vleugel d r bet fchietcn gekneusd was .
Deezen R tlverwigen Lepelaar vindt men in de Nieuwe Wereld gelyk de Witte in de Oude, in eene gr te
uitgeftrektheid van bet N rden t t bet Zuiden ; van de
kusten van Nicuw Spanje en Fl rida, t t aan Guyane en
.8rajil ; by w rds
k p _7anaaica gezien, en waarfchynlyk
k p andere nabygelegen Eilanden : maar de weinig talryke f rt is nergens vcelvuldig by een . Op Cayenne,
by v rbeeld, zyn de gr tfl:e benden negen f tien,
d rgaans vindt men 'er twee f drie byeen . 's M rgens
en 's av nds zyn de Lepelaars aan den Zee ever f aan
de kanten der Rivieren ; d ch p 't midden en heetf e
van den dag verfchuilen zy zich in bet h gfte der b men aan den waterkant . Zy zyn niet zeer fchuw, zwemmen in Zee digt by de Can es , en laaten zich p 't land van
z naby naderen . dat men ze zittende f vliegende kan
fchieten : hunne fch ne Pluimadie is dikwyls bem rscht
d r den m dder, waarin zy zich zeer diep begeeven m
nas t z eken . De Heer DE LA BORDE, die ns deeze
waarneemingen ver de Leevenswyze der Lepelaaren medegedeeld heeft, bevestigt bet gezegde van EARRERE , wegens de Kleur, en verzekert ns, dat de Lepelaars van
Guyane eerst met den tyd en mtrent bet derde jaar, die
fch (*) 't Is waarfchvnlyk, nit h fde van deeze byz nderheid,
dat NIEREMBERO deezen V gel Elvis Viviv ra , f Leevendverflindenden V gel genaamd heeft .
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tch ne r 3e kleur aanneemen ; en dat de i n-en bykans
geheel wit zyu (*) .
De Heer BAILLON, wien wy v r een gr t aantal g ede waarneemingen dankzeggen, fpreekt van twee f rten
van Lepelaaren, en vermeldt dat ze beiden, in de Maanden N vember en April, d rgaans v rby de kusten van
Picardie trekken ; dat n ch de eene n ch de andere
daar verblyven , maar alleen twee f drie dagen zich nth uden by de Zee en de mftreeks gelegene m erasfen ;
zy zyn niet veel in getal, en k men v r zeer wild t wee.
Zen
De eerfte is de Gesr ne Lepelaar, helder wit van kleur
. De tweede is gekuifd, veel kleinder dan de
z nder Kuif
andere ; en de Heer BAILLON is van gev elen, dat deeze
verfchillendheden , sevens eenige andere, in de kleur van
den Bek en der Pluimadie, gen egzaam zyn, m 'er twee
van elkander nderfcheidene f rten van t maaken . Hy
badt zich desgelyks verzekerd, dat alle Lepelaars graauw
ter wereld k men, gelyk de Reigers, Mar welken zy zeer
gelyken in gedaante, vlugt, en andere byz nderheden . Hy
fpreekt van de Lepelaars van Saint-D ming , als eene dercie
f rt pleverende ; d ch bet fchynt ns, m v rheen bygebragte redenen , t e , dat bet alleen verfcheidenheden
zyu, welke men t t den en dezelfde f rt kan brengen,
dewy! bet Inftinc`l, alle de natuurlyke hebbelykheden, daar
uit herk ml±ig, in allc deeze drie V gelen, dezelfde'zyn .
N g heeft gemelde Heer BAILLON in vyf Lepelaaren ,
d r hem ntleed , waargen men, dat ze alle de maag v l
hadden van kleine Schulpvischjes , andere kleine Vischjes,
en Waterinfe&n : en dewyl ze bykans geen T ng hehben ,
en de Bek n ch fnydend is n ch getand, blykt het gen egzaam , dat zy geen Aalen f andere Visfchen , die zich verdeedigen kunnen, inflikken ; dat zy alleen van zeer kleine
dicrtjes leeven,'t geen bun in de n dzaaklykheid brengt,
m Iteeds p het z eken van v edzel uit t zyn .
'Er is waarlchynlykheid, dat deeze V gels, in zekere mflandigheden, bet zelfde geklepper maaken met bun l ;ek als
de Oijevaars ; want de Heer BAILLON, 'er een gekwetst
hebbende, h rde by dit geklepper, en zag dat bet verrzaakt wierd d r de twee flukken van den Bek zeer
ras tegen elkander t flaan : fch n de Bek z zwak is,
dat dezelve den vinger, nit dan zagtlyk, k nne knypen .
I

(") Menn ire : de m .

nE LA BCRDE ,

Medecix du R i a Cayenne.
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BRIEF VAN DEN HEER EETTLINGER , AAN DEN ABBt
MONGEZ, OVER HET VERMAAK, UIT HET BEOEFENEN DER INSECTEN, TE SCHEPPEN .

erwyl , naa eenen langduurigen Winter , de alt s aanT aenaame V rtyd dubbel aangenaam is ; en de als
verj ngende Natuur, in haar jeugdig gewaad ged scht ,
t v rfchyn treedt , zullen de veel duizenden van Infe&en , die een langen winternagt hebben d rgehragt,
z ich weer vert nen, en het g der pmerkzaatnen trekder pmerkzaamen, zeg ik, want h e veeken ;
len v.-rwaardigen dit deel der Scheppinge nauwlyks met
eenen
gflag, h e veelen fch rten den news Diet p,
ver dezelve gefpr ken w rdt ! De Heer
wanneer
HETTLINGER, die in de be efening der Infe&en een g d
deel zyns leevens flyt, en de aangenaamheden daar van
by ndervinding kent, heeft des, in eenen Brief, de v lgende aanmerkingen pgegeeven, welke wy Diet ngepast
v nden, v r nze Landgen ten, vertaald in ns Men.
gelwerk t plaatzen ."
MYN HEER!

Indien de p gingen van eenige gr te Mannen, m de
Natuur t v lgen in haare werkingen, indien hun beflaan
m haare handgreepen en zamenverbindingen der fl ffe t
ntdekken, hun verpligten t t m eilyken arbeid, die Diet
verg lden kan w rden dan d r den r em van gewigtige
waarheden aan den dag gebragt t hebben, z zyn 'er andere nafpeuringen, die, z nder ns bl t t flellen aan z
veele verm eienisfen, t t het zelfde fireelend einde fl :rekken ,
m de kundigheden der Menfchen uit t breiden, en meer
en meer in flaat t fl:ellen w de Wysheid des Scheppers
t bew nderen, en haar Werken t kenuen . Van deezen
cart is de Natuurlyke Hist rie der Infec`ten .
De be efening daar van w rdt verwaarl sd, en Diet gefleld p den prys, welken dezelve verdient . Ondankbaaren ! wy jaagen, wy vernielen de kleine Schepzelen, z
belangryk in kleur, in maakzel, in hebbelykheden, in eigenfchappen en z dierbaar d r het g ede , 't geen zy ns
verz rgen . De tedere Mensch, die zich ver de Muggen
era
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en Vliegen beklaagt, en veefigt z u wenfchen dat 'er gecn
inlee`t p dell Aardb detn gev nden wierdt, dcnkt diet,
dat by van dergelyke Schepielen de beste Kaarslcu krygt,
m zyne kamers t verlichten, dat zy hem het Purper en
Zyde bez rgen , waar mede by zich pciert, dat by nail
de SpaaiJclae Vliegen dikmaals t danken hebbe, dat by
n ,, leeft , f dat zyne dierbaarfle Panden aan den d d
ntrukt zyn.
Van waar ntihaat die verfm ading en afkeer van de Infeeten, terwyl dit fchitterend deel van het Dierenryk nze
aandagt , in 't byz nder, beh rdle t trekken ? Is het
vrees v r derzelver fteeken,wederzin van derzelver flank
en vuilighei'd, veragtibg van derzelver k1einheid , 't bezef
der ngemakken , welke zy n5 ver rzaaken , f we] bet
denkbeeld, dat deeze kleine Weezens, ndef de trapswyze verminderende v rthrengzelen der Natuure beh ren ?
Dit alles heefe geen gr nd .
Uitgen men de Trantula en de Sc tpi en, ken ik in
,Eur pa gee'n I'nfeft , dat een gevaarlyke w nde kan geeven ; en n g kan men deeze gemaklyk gencezen, d r 'er
tertl nd een druppel lyven lie
p t
d en . De flecken van eenige andere Infeeten, als de I~esp , d By, de
Kelderfpin, en dergelyke, zyn fmertlyk ; d ch zy hebben
n it zwaare gev lgen . Eli is dit alies, misfchien, ten
nzen pzigte , eene nv lmaaktheid der Natuure , wel-ke
wy z gereed en gewillig drawer m eten, als dat wy het
bedaan der R zen gaarne zien , fch n derzelver d rnen rs z rnwylen w den .
De fterke reuk , de gewaande fchriklyke ge,laantc van
eenige infedten , als mede derzelver m rsfigheid, banger
veel f van de Grilligheid der Menfchen, en hun weinig
met zichzelven beftaanbaare Handelwyze .
Van de
Grilligheid, weinig Menfchen klaagen ver den flank van
Labberdaan en St kti'iscla, indien de Fever zulk een lugt
vau zich gaf , men z u dat Infedt ndraagelyk vinden
dewvl het de m de niet is dezelve t eeten , gelyk men
die Visichen t t fpy*cn gebruikt . - _ . -. Dit ze,fde grvpt
plaats ten pzigte van de afzigtige gedaantc z rnrr- ; g r Infecten : dit afzigri ;e is een uitwerlczel van ne grillhei l .
My dnnkt dat de waare fch nheid beftaat in de v le aakte gedaante, d r de Natuur v r elke f rt vr n weezens
gefchikt ; en de leelvlzbeid gelegen is in de afwvki , , van
die gedaantc . Eel) PI2' Nrnt is fc'~ n als cent I~hcr/. : ;rt,
ten Spinraell p'is fchnwi AN cell
dce ,/ :
VI 1 .
1
.
V~B( ) - 4-
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V gelp ten hadt , dan z u dezelve fchriklyk weezen
maar dewyl wy bepaald hebben, dat zulk eene zaak fch n
en aangenaam , eene andere leelyk en walchlyk is, m esten wy ten mintten vereenk m[Iig met nze beginzelen
handelen, en z nder uitz ndering zelfs fchuwen, 't geen
de kenmerken van de laatstgemelde h edanigheden draagt .
Eene Juffr uw, nder de fchaduw van een b m gezeten,
heeft bet ngeluk dat 'er een Rups p haar arm valt, zy
fchreeuwt, wends 'er de
gen van af, en tragt zich p
't z rgvuldigst daar van t
ntd en . Indien zy m ed gen eg hadt m dit kleene Beestje van naby t befch uwen,
zy z u zien, dat bet, in zyne f rt, z fch n was als
haaee welgev rmde band ; die zelfde Juffr uw zal denzelfden dag een Snep met zyn drek als eene lekkerny eeten, en
wat is dit anders dan een hakzel van Spinnek ppen, Slekken, W rmen, enz . De Kreeft, v lgens nze denkbeelden , een leelyk Infect, en by uitfteekenheid vuil, is egter
welk m p alle tafels ; ik n em de Kreeft veil, dewyl dezelve tusfchen zyne geledingen andere Infe&n draagt, die
t t de Luizen beh ren , en welke wy egter uitzuigen .
Men zal m gelyk vraagen, waar t e al die phef ? Zeker
de Heer sPALANZANI, en z veele andere Natuur nderz ekers, hebben 'er niets mede t maaken ; tnaar ik wilde veele Perf nen, Mannen en Vr uwen, die zich na 't land begeeven , en niet weeten h e bun tyd t flyten, welken zy
daar m p de jammerlykfte wyze verm rden, verhaalen m zich t t de befch uwing der Infecten t verledigen .
Wanneer zy, by bet v rtzetten dier efeninge , geene
nieuwe ntdekkingen deeden,'t geen, n gthans, zeer m gelyk is, gel f ik een g ed werk t zullen verrigt hebben,
met deeze anders nits bedryvende Lieden, eene bezigheid
aan de hand t geeven, die hunne verdrietlyke uuren verdryft, die geene mflagtige t ebereiding n dig heeft, en
niet gev lgd w rdt van eenig Teed ; zy zullen, indien bet
bun gelust, duizend w nderen ntdekken : want bet P.yk
der Infeaen mag, in zekeren zin, een T verryk genaamd
w rden . Hier bedient zich, naar nze bevatting, de Waarheid van verrasfende listen . De Natuur fchynt haaren eenpaarigen en algemeenen weg t t bet v rtbrengen van leevende Weezens t verlaaten . 't Is de ntwikkeling niet
van een Schepzel uit een Ey v rtgek men ; een Dier, t t
zyne v lk mene gr tte pgewasfen , w rds herv rmd in
Befch uw
een ander Dier, daar aan geheel ngelyk .
de deer-raps . Deeze Kups,met zwarte en ruwe hairen bezet,
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zet, brengt een gedeelte zyns leevens d r, met p allerlei
f rten van kruiden t aazen . t t bet tydperk gek men,
dat hy, als 't ware, in zyn d dkist m et gaan liggen,
Diet m 'er in t ilerven, maar een ander weezen t w rden, vervaardigt by in 't digtfle van bet b ut cen zyden
bekleedzel ; bier nder bedekt , trekken alle de deelen zyns
lichaams zamen, zyn hairige huid valt af, en by vert nt
een eenpaarige klump, meet gelykende naar de n t vart
eenige vrugt , dan naar een leevend Schepzel . ATaa dertig f veertig dagen in dien fchynbaar leevenl zen that
d rgebragt t hebben, pent zich dit bekleedzel, en, in
fede van een ruighairigen Rups , k mt 'er een fch ne
Nagtvlinder nit t v rfchyn : in ftede van een verflindenden W rm , cen heetlyk gevleugeld Schepzel , met purper
en hermelyn bekleed . Eenige byz nderheden uitgen men,
is dit de gefchiedenis van alle 'lag , en Nagtvlinders . De
Natuur heeft, aan duizenden van de laatstgemelde f rt, al
de rykheid van kleuren err de fch nfte tekeningen gefch nken . Deeze kleine Gevleugelde Diertjes z u men
veelligt denken , dat v rtgebragt waren m 't
g der
Menfchen t flreelen , en t t vermeerdering van hun gen egen t dienen, terwyl zy, v lgens de fchikking des
Allerh gflen, v r ns nd rgr ndelyk, ter wergild k men, m in de duisternis m t zwerven, en t t v edzel
t verltrekken van Nagtuilen en Vledermuizen ; d ch men
kan, d r kunst de Natuur nderauttende, in zyne kamer, zich met het gezigt dier fch ne Schepzelen ver- Neem een fluk b uts, dat langen tyd p
lustigen .
den gr nd gelegen heeft , weg ; nder 't zelve ziet gy
witte W rmen, een vinger dik, die zich v eden met de
br kken van dit verm lzemd b ut. Wie z u zeggen , dat
deeze nzigtige W rmen , die zich naanwlyks z veel
kunnen beweegen, dat zy hun v edzel bek men,welh,-Pstherv rmd zullen weezen , in fchildv erende gevie-ugelde
Schepzelen, drftagende p hun fchild ntzaglyke dt rens .
't Is bet 1'liegend--hart, 't welk geene de mintle gelykheid
heeft met dien zagten W rm, welke bet v rheen was ; en
z danig is het_geval met alie Schildvlengelige Inf-Ften . Ziet
de Blciauwe Pyvervlieg f Mei-vlieg met een Saphierkleurig dun lichaam en azuuren Vleugelen die z vlug d r
de lugt zweeft ; zy leefde in 't di'epst des waters, nder de
aedaante van een veragtlyk Inf &, van kleur als de aarde,
by eenen fch nken dag k mt bet uit die h fdft fl'e, pat
b ven de ppervlakte aan bet takje van eenig verhangend
kruid
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kruid zich neder zetten , de z n dr gt de graauwe huid
p, die tlegts t t een k ker f fcheede dient, en p den
rug van b ven t t beneden fplyt . De Blaauwe Vyvervlieg
rfchyn in alle haare verrukkende fch nheid,
k mt t
w rdt een lugtbew nfler, haar uden flaat geheel verlaatende . Ziet het Dagdiertje , bet is, even als de
Blaauwe Vyver°vlieg, bykans twee jaaren lang een Water .
Infer geweest ; dit Infect verlaat bet water, bet mkleedzel fcheurt, het Diertje vliegt been ten tweedemaale werpt
bet een mkleedzel af, en zweeft p nieuw d r de lugt,
z ekt zyn wederhelft, paart, legt bevrugte eitjes, en flerft ;
zyn befiaan in then vliegenden that heeft flegts twee f drie
uuren gediturd .
De nyverheid der Mieren, de werkzanmheid der Byen,
de list der Leeuwmieren, zyn algemeen bekend ; d ch h e
veele andere even belangryke tafereelen leveren ns de Infec`ten niet p , die d r 't gr s des Menschd ms n it in
pmerking gen men w rdeli ! Ongetwyfeld z uden Menver hebben, als zy de m eite
fchen, die ledigen tyd t
wilden neemen m zich daar t e tc zetten, de Werkzaamheden dier kleine Schepzelen, nevens hunne Huish uding,
na t
duurig afwisfelend gen egen, verfchaffen .
KORT VEIISLAG VAN ALLE DE REIZEN MET LUCTBOLLEN
CEDAAN ; EN BYZONDEK BERIGT VAN DEN OVERTOCU'r
DAAR MEDE, VAN DOEVER NA CALAIS .
(Uit bet Enigelach .)
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ns, van tyd t t tyd, de
D e veelvuldige
Nieuwspapieren
hebben
Lugtreizen,
zints de uitvinding derLugt ;
b llen, vermeld ; her fl ut beflaan, m 'er de Zee mede
ver t
lt id, eenigermaate, deeze Vinding,
ken
ver welker nutheid z
en gefchreeven w rdt. Wy hebben, it,, ns Mengelwed, d r den vervl ed van fl ffe van cenen anderen
aart, des weinig gewags gemaakt ; d ch in 't Engelseh
eene k rte lyst in handen krygende van de Reizen, in de
rdeelen wy met derzelver verLugtb llen v lbragt,
neeming geenen ndienst aan veelen nzer Leezeren t
zullen d en : en 'er een byz nder Berigt van de laatfle
T chten by t
egen ."
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1 . REIZE . Op den een- en twintigflen N vember, 1783,
tecgen de Marquis D'ARLANDES, en de Heer PILATR1 : DE
OZ1ER , van Chateau de la Muettc, in de lugt, in een
P l, naar de w~, ze van 111ONTGOLrIER,met verdunde Lugt ;
hunne leis duurde tusfchen de twintig en vyf- en twintig
Minuuten .
2de . De eerfte Lugtb l, met ntbrandbaare Lugt gevuld,
het werk van de Pr efneemende 1•l eeren CHARLES en R BE T, gr g met hun, den eerften van December, 1783,
van de Thuilleriers p . Zy bleeven twee Uuren en vyf
Minuuten in de h gte . --- Dien zelfden dag fteeg de
Heer CHARLES alleen in de h gte, ell zug de Zen ten
tweedemaal ndergaan ; zyne Lugtreis duurde vyf- en dertig Minuuten .
3de. Te Ly ns ging de gr te M ntg lficr van Ly ns, den
19 January, 1784 , p reis ; de Reizigers waren de Heeren
JOSEPH DIONTGOLFIER, PILAT-RE DE ROZIER, de Graaveil
)E DAMPIERE en DE LAURAUCIN, de Prins DE LIGNE, de
Jraaf DE LA PORTE, en de Beer rONTAINE . I- let gr t
;evaarte geraakte in brand,, d ch zy daalden, naa mtrent
iyftien Minuuten, ubefchadigd neder .
Ode . De GraafANDREANI, met de Heeren AUGUSTIN GER,I en CH . J s . GERLI, deeded t .1/ilaan, p den 25 Feru^ry des gemelden Jaars eene Lligtreize , van mtrent
wintig Minuuten .
5de . Op den tweeden Maart deedt de Heer BLANCHARD
syne eerfle Prnefneemende Reize, en nthieldt zich, van
let Camp de Mars t Pwys pgefteegen, 66n Uur en vyfien Minuuten in de Lugr .
6de . De Graaf ANDREANI, en zyne twee bcsvengen emde
C chtgen ten, hervatten, p den dertienden van Maart,
itmne Reize t Milaan, kl mmen ter h gte van achth nlerd vyftig vademen, en lagen zeven mylen wegs af.
7de . De Heeren DE MORVEAU en BERTRAND ndernanen , p den vyf- en twiutigften April , t Dy n , eene
ugtreize, hidden zich Un Uur en zeven- en dertig Mituuten in de h gte . Zy zagen de w lken beneden zich
tls een zee g lvende : en beneden k mende, vielen twee
Vlannen en drie Vr uwen knielende by hun Lugth l seder .
8fle . In een Lugtb l van vyftien v et middellyns, de
?1'farfeill is geheeten , gingen den achtften May de Heeen BONIN en n1ARET pwaards , zy bleeven flegts zeren Minuuten in de h gte, en lagen den en eene halve
nyl af.
L 3
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ndernamen, p de a
. Twee Perf l nen t
9('e
vyfbenden van May, eene Lugrb ireize, die mislul,te_
uuZe79i, den drieIcrde . De `-Jeer BLANCH RD decut t
en twiptiglten May, zyne tweede Lugtreiu, en belleedde
'er Can U r aan .
I t de . 1?e Heel e l fl )NIN en MARFT ftcegen met de Mcirfeill is, p den uegrn- en twiiltigften May, weder in de
h gte, zy kl mmen bb~, ger dan de eerlte keer, d ch de
Lugtb l vatte vlam , en zy ntkwamen , met zeer veel
In cire, het gevaar .
I2de . In tegenw rdigheid des K nings van Zweeden,
kl lnmen I p den vierden van Juuy, de Heer FLEURANT en
Madame TIPL , in eene M ntg l ierlche Lugtb l , na de
h nngte ; deeze was de eerfte Dame, die zulk eene Reis
waagde . Flunne reis dutirde vyf- ell veertig Minuuten , en
zy lagen mtrent twee mylen af.
I3de . Een j ng Fransch Schilder,, de Heer a ucHE,verv cade zich in eene Ltlgtb l, p last van den Infant, n N
GAPttieL, in Spanje raar de wyze van MIONTGOLFIER t egetteld ; d ch t t eenige h gte pgekl mmen , geraakte
dezehc in brand , en by ntkwam het ter naauwer n de.
I4de . De Heeren DE MOP V•E AU en DE VIRLY deeden, t
Dy n, den twaalfdett van Juny, eene Lugtreize van e n
U ,jr en twee Minuuten .
I5de . Te Nantes werd, p den dertienden Juny, eene
Lugtb l pgelaaten, die acht- en vyftig Minuuten in de
h gte bleef, met de drib Lugtreizigers, CONSTART, DE
Mi1SSI en MOUCHET .
i6de . De Hceren DARPELET, DES GRANGES en CHALFOUR vingen , den zestienden van Juny , eene Lugtreis
aan , en hielden zich ~t n Uur en vyftien Minuuten in de
h gte .
I7de . Te Ver/ailles werd, den drie- en twintiglten Juny,
een gr te M ntg lfierfche Lugtb l r'pgelaai en , met dc
Hceren PTLATRE DE ROZIEt en PROUST ; zy bleeven flegts
zeven- en veertig Minuuten in de Iugt .
ISde . Niet meer dan vyf- en veertig Minuuten duurde
de Lugtreize, d r de Hceren ROBERTS en den Hert g van
CHARTRES , t
. Cl ud , p den vyftienden July ndern men .
uI9de. De Heeren BLANCHARD en BODY deeden , t
a 4, p den achttienden van July, eene Lugtreize , die
twee uuren en vyf- en twintig Minuuten aanhieldt ; zy 1 :wamen
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men p eene Vlakte, vyf- en veertig mylen van R uaan
f , neder .
2 fle, Die zelfde Heeren fleegen p den zes- en twintigflen July, t B urdeaux, in de h gte, en tr kken de Gar nne en de D rd gne ver.
trite. De Heeren CARNX en LOUCHET kl mmen, t Rh .
des, den zesden Augustus, in de h gte ; d ch bleeven 'er
flegts vyf en dertig Minuuten .
22fIe . De Heer TYTLER, van Edenburg, was, p den
zeven. en twintigften Augustus, de eerfte Lugtreiziger in
Gr s-Brittanje . By bereikte eene aanmerkelyke h gte ;
en dailde welb$ast zeer zagtlyk neder, mtrent een halve
myl van de plants waar by zyne Reiw aanving .
23fte . Te L nden ving, p den vyftienden September,
de Heer LUMARDl, een Italiaan,ceue Lugtreize aan ; bleef
drie Uuren en twintig Miuuuten b ven , by hadt vyf- en
twintig mylen in dien tyd gereisd .
24f1e . De Gebr eders ROBERT en de Heer HULIN gingen, den negentienden September, te Parys, van de Thuilleriers,
p reis, en lagen in zes Uuren en veertig Minuuten h nderd en vyftig Mylen af . Eene allerheerlykfie Lugt .
reize, in de daad .
25 le . De Heeren BLANCHARD en SHELDON gingen , den
zestienden van Oct ber, t Chelfea, digt by L nden, in de
h gte ; de Heer SHELDON flapte 'er t Sunbury uit, en de
Heer BLANCHARD zette de reis v rt t t Rumfey, een affland van drie- en zeventig mylen .
26fte . Op den twaalfden N vember kwam de Heer SADLER , met eene Lugtb l, in drie Uuren van Oxf rd t t

Thame .

2711e . Den dertigllen N vember vingen de Heeren BLANmet Dr . JEFFERIES eene Lugtreize aan, met een B l
die 's .naamiddags uit Park flreet Gr sven r fquare pging,
en kwam , dien zelfden naamiddag , t St ne in Kent aan,
Un- en twintig mylen van L nden .
28f'e . Deeze beide Heeren ndernamen , den zevenden
January, 1785, den hachlyken t cht van D ver na Calais .
Dertien Minuuten ver 6dnen ving de reis aan, en zy bereikten, ten drie Uuren , de verkust, en fireeken een half
uur laater neder , daar ze, t rug gedreeven, zich, p
nieuw, in de h gte hadden m eten verheffen .
Het byz nder verflag van deeze Lugtreize k mt bier
p neder . Op Vrydag den Zevenden January, de Wind
N rd N rd West zynde met gemaatigde k elte, en de
L 4
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lugt h lder, ndernant de Heer BLANCHARD, vergczeld
van Dr . JEFFERILS, van h t Kasteel t D ver y de F4eis
na 't Vasteland . 's M rgeus t n negen unren werden van
't Kasteel drie kan nfch ten gedaan, en een vlag w rd
by het aflchieten van het eertte ftuk pgeheesichen, ten
t ken dat de Lugtreizigers zich gereed maakten ut den
Lugtb l t vullen . 4tittredt tier Minuuten v r de Opkliutntiug w rd eeu Vierde Ruk gel st t t een Fein dat zy
p 't punt it nden tn t vertrekken . Omtrent hen Uur
was de Lugtb l geheel gevu'ld ; het Schuitje, In v rgaande
Lugtreizen gebruikt, werd 'er aan vastgemaakt ; de nverfchr kte Reizigers zetten 'er zich it] neder ; de riemen en
h t zeiltje waarvan men zich p den laatften t cht bediend hadt, lagen 'er in . Negen zakken ballast ; de Franfche uitgave van BLANCHARD'S Lugtreize met den [leer
SHEEOON ; een gr te pgeblaaze blaas met veele liricven
van de v rnaam1te Heeren in Rngeland nan veelen van
den Frtti fchen Adel ; een K mpas ; cenige Natuurkundige
Werktnigen ; cen kleine b ttel Urandewyn ; wat Tweebak ;
twee Zyden vlaggen een Engelfche en een Franfche ; twee
Ku rken-Zwem- Machines, maakte de geheele landing nit.
D2 .Heer BLANCHARD hadt een t ettel• vervaardigd, m
'cr zich in t bergen met zyn Vriend, als zy zich gen dzaakt v nden, het ffhuitje dat vier- en zestig p nden
zwaarte hadt, m het v erttiig t verligten, f t fnyden .
Binnen mtrent twee en een half uur was de Lugtb l gevuld , de I-leer BLANCHARD en de Beer DECHER hadden
dit verrigt .
Dertien Minuuten ver ~6nen , gingen de Lugtreizigers
pwaards . D ,Heer BLANCHARD hieldt de Lugtb l een
geruimen tyd in het v ltnaaktfte evenwigt. Bet diepfte
ililzwygen heerschte nder den verhaazend gr ten h p
T ekykers , t t (Tat de Lngth l, het Land ntvaaren, ver
Zee king : then rees de Heer BLANCHARD vcreinde, gr ette de T eky'cers d r den h ed f t neemen, t buigen,
en met' de vhag t waaijen . De luidrugtigfte t ejuichingen braken de ftilte af ; en men
gde de Waaghalzetl
v l pget genhcid na.
Het vert n, 't welk zy maakten, 't
gfchynlyk gevaar ?t -geen zy liepen, w rdt ns vermneldt in een GetuiE111rift deezen Lugtreezigertsn, naa hunne aank mst t
Cnl.'is, gegeeven, van deezen inh ud .
T den Jaare 1785 den 7 January, 's naamiddngs mtrent half ertn, de Wind N rd West zynde, gavcn zv,
die
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the last hadden m 'er p t letten, ns t kenucn, dat
'er aan den Gezigteinder, na den kant van D ver, eeu
d nker lichaam zich in de lugt vert nde, k ers neemende na decze kust . Wy begaven ns na eenc gelchikte
plaats m t zien , f bet de . Lugtb l niet ware van den
Heer BLANCHARD, welke wy, naa z bang d r tegenwiaan in Engeland pgeh urlen t zyn, alle dagen t gem ete zagen . Welhaast hidden wy ns des verzekexd ;
de k ers was aangelegd p Le Nanet, bet verheeven[te
en zigtbaarl?:e v rwerp aan de Fravfche kust, 't geen
natuurlyk bet merk m est zyn d r zulk een kundig Man
21s de Heer BLANCHAR D, die reeds ; d
r verfcheide Lugtreizen, in Frankryk en Engeland, zich eenen welverdienden eernaaw verw rven halt.
Omtrent twee Uuren zagen wry den Lugtb l in 't midg vyftien
den b ven de Zeeengte, waar dezelve in ns
Minuuten fcheen ftil t itaan, p de h gte van 4.500 v eten b ven de ppervlakte der Zee, in z verre wy, d r
r't behulp der d r ns gebruikte Werktuigen k nden
deelen . Verv lgens zette by zyn k ers na de Franfche
Kust v rt, nu eens h ger ryzende dan ceps z laag
daalende, dat wy v l vreeze wierden, inz nderheid daar
de wind verfcheide ftreeken W,estlyker gefch ten was ;
dit z
hem na de N ardzee hebben kunnen'd en dryven,
't geen by alleen
ntweck d r digt by den wind t Ir
n. In deezerv ege naderde by nze Kust met minder
den
gevaars , n gthans deeze Stad ; de plants zyner befl:emming, misfende . M Wind nu n g me r na 't Zuiden en
zelfs tnt West- Zuid-West fcbietende, hadden wy gelegenyheid m de uitmuntende bekwaamheid van den Heer
BLANCHARD t t bet d ers eener Lugtreize
p t merken,
in bet beftuur van den Lugtb l, waar d r by n g Westlyker geraakte, eene mftandigheid, die, wel is waar,
zyne reis vertraagde ; d ch zyne veiligheid vergr tte, en nze vrees verminderde .
Eindelyk hadden wy, mtrenn drie Uuren, bet gen egen
m een kan nfch t t h ren van bet F rt R uge, ten
fein ftrekkende, dat de Lugtb l de Kust bereikt hadt . Op
't eigen
genblik meenden wy t zien dat de Heer BLANCHARD p
ging deedt m neder t daalen ; d ch de Wind
dreef hem weder Zeewaards, dit n dzaakte de Reizigers
p nieuw t klimmen , en de reis v rt t zetten verder
dan nze m etrasfeu, waar zy niet veilig k nden nederftrykcn, uit h fde van bet water waarmede zy gevuld
L 5
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zyn, waar d r Vreemdelingen ze k nden aanzieti v r
een gedeelte van de Haven f een Zeeb ezein .
Ten half vier Uuren . zagen wy den Lugtb l mftreeks
bet f3 sch van Guinesr nederdaalen, twee mylen en een
half van de Kust gelegen . Niet in flaat zynde va den
netten tyd . der Landingel . t bepaalen 6, vaardigden wy - eene
bezending f m dit •te verneemen en de Reizigers t verz eken dat zy hier z uden k men, gelyk bun eerfle, gmerk geweest was, en den, Lugtb l , met zich t brengen .
Op bet Stadhuis .- gegaan~, hebben,wy dit Getuigfchrift
vervaardigd, getekenl d r ns en de v rnaamfle Inw nders deezer Stad ; die mevens us getuigen geweest waFen
der gedaane waarneemipgen ;
k is 'er befl ten p m rgen aan den Heer BLANCHARD bet Burgerregt deezer Stad
aan t bieden, -in een g uden d r, vercierd met een Medaill n ; zyne Reis zinnebeeldig vert nende, en fchetzen
de , het welgelukken eener nderneeminge, van welke men
niet kan naalaaten zich de gr tileiv rdeelen .te bel ven ;
en desgelyks t betuigen de h gagting welke wy t edraa=
gen aan Dr . JOHN JEFFERIES, den Reisgen t van den
Heer BLANCHARD, die met hem then gevaarly(ten t clit
ver ' Zee ndern men en-v lv erd heeft, met verz ek dat
by het ten
ede - h ude, dat wy .niets, meer kunnen d en
ten pzigte- fan eenem Reiziger van zyne verdienflen , z nder :byz nderen last van bet H f.
O k is 'er befl ten, nze Staatsdienaars t verz eken, t e t flaan, dat
de Lugtb l, die t t deeze Lugtreis ver Zee gediend heeft,
neven's . .het fchuitje waarin de Heeren BLANCHARD en JEFFEReEs gezeten hebben, in de H
fdkerk deezer Stad m ge : geplaatst w rden, t t een Gedenkteken van deezen alt s gedenkwaardigen T cht, met een Byfchrift m den
Naak meling des t nderrigten .
DE $IENASISSE,
BEHAGUE, Maj
&c . &c. &C .

C mmandant .
r.

By dit Getuigfchrift .m lten wy n g v egen , dat de
Heer BLANCHARD , geduurende den Overt cht, al zyn Ballast de geheele Franfche . Uitgaave zyner Lugtreize van
L nd n na Ramfey hadt weggcw rpen, als by n g meer
Verdais zes mylen van de Franfche kust f was .
-v lgens, fmeet by al den t eflel ;t t het fchuitje beh rende,
in Zee . -~-- .llesniettegenftaande flerk daalende,
ntdeed
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deed by zich eerst van een,v rts van zyn tweede, an .
ker ; eindelyk tr k by verr k , r k en camiz l uit . Dr .
JmFFERIES deedt desgelyks . Wxnneer zy ieder een Kurken
Zwe4n Machine aangetr kken hadden, was bet laatf'e red.
nliddel w het V 'rtuig ligter t mauken , zich in de gereedgemaakte t evlugtplaats t begeeven, en bet fchtmitje f
t inyden ; d ch zy bemerkten dat de kwik fchielyk daalde, en zy met fneller vaart m h g ja h ger gingeit
dan zy t t n g geweest waren . De lugt veel k uder zynde t en zy bet land bereikt hadden, v elden zy bet gem is
htinner klederen veel meer dan v rheen . Geen t uw alt s hadt by vergelr ndeu m 'er zich by 't nederdaalen
varr t bedieueh, by greep den talc van even h
gen b m,
en liet z veel lugts uirgaan als gen eg was m beneden
t k meii. Veelen , t paard gezeten , r'eeden na hem t e,
en hielpen hem z veel zy k nden . ---- De Heer BLANCHARD, die, iu-wat hem p deezen Overt cht bejegende , n it de tegenw rdigheid van geest verl r , ledigde
zyn Lugtb l ; v tts begaf by zich t paard, p 't verz ek
van den Heer MOURAN, van Stadswege t t hemp afgevaardigd , na bet Lttndped van den Markgraaf DE bESENDROIS, 't welk by, 's anderen daags 's m rgens ten negen uuren verliet ip een k ets met zes paarden , bel fd
hebbende nder den weg in bet Kasteel d'4rdignan t
zallen t even. 't Was tusfehen een en twee uuren 's
nages dat by Calais bereikte : zy lagen- eerst hunne pllgtpleeging f by dbn C mmandant DE r31ENASrSSE, die last
gegeeven halt m de p rten vn r bun pen t b uden .
Zy fliepen ten huize wan den Heer SIOURAN. Op den
v lgenucn dag kwamen alle Lieden van nanzien hun, wegeps hanne beh ude verk mst , begr eten . Zy werden
Met de Shads wya bedch nken, cene eer die alleen, by
z nderltnge gelegenheden, Pert nen van rang w rdt aangedaan . Men n digde hun p een pemthaar middagmnnal,
en de Heer BLArgCHARD,eenige bez eken begeerende ,If t;e
leggen, leende de Maj r der Stad hem zyn k ets ,n met de
Stadsb den, die hem vergezelden waar by ging . De Heer
33LANCHARD verhet Calais den achtften 's av nds ten negen uuren, vergezeld van PILATRE DE ROZIER, en kwam
den elfden t Pai ys . Zyue inhaaling, t dier Stede, hadt
niet weinig van een zegeliraal ; de vlaggen waaiden , bet
gefehut werd gel st, de kl kken luiden, enz . De Magif}raat ging hem ftaatlyker wyze t gern ete, en leverde hem,
nevens zynen Reisgen t, bet Burgerregt in een g uden
d s
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d s ver . K rt bier p werd by t he;fallles den K ning aangeb den, wien bet niet alleen behaagde alles g d
t keuren, war de Magiftraat van Calais gedaan had-t ;
maar deezen fl utm edigen Reiziger een geichenk deedt
van ia,
Livres, en een jaargeld van ia
Livres bel fde .

UITTREKZEL VAN EENE REIZE , DOOR DE CAPITZINS COOK,
CLERKC EN GORE, NA DEN STILLEN QCF.AAI*, IN DE JAARRN

MDCCLXXVI, MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, MET DE SCHEI EN DE Ret lutl n en Disc very, OM ONTDLEKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOEN .

.)
(Verv lg van hladN. i22
YY anneer wy met de Schepen de O Etkust van bet Eiland langs zeilden, hadden wy,by elk D rp, dEn f
meet witte h gverheevene v rwerpen ntdekt, zich vert nende als Pyramiden ; een deezer, welke ik ten minBen vyftig v eten h g fchatte, was van de ankerplaats t
zien, en fcheen niet verre van de valei. Hier van een nader gezigt t neemen, was een der h fd gmerken myner wandelinge . Onze Leidsman begreep v lk men dat
wy derwaards wilden . D ch dezelve was in dierv ege
gelegen, dat wy 'er niet wel by k nden k men, dewyl
bet gemelde Meit tusfchen beide lag. N gthans was 'er
een ander van dezelfde f rt nader by, alleen een half
myl landwaards in gelegen, aan denzelfden kant als wy
ns bev nden ; wy tr kken derwaards . '1 r byk mende,
zagen wy terft nd, dat het een Begraafplaats e4f M rai
was ; de gelykheid van dezelve , in veele pzigten, met
die, welke wy p andere Eilanden in deezen Oceaan gezien hebben, en byz nder p Otaheite, k n niet nalaaten
ns t treffen , en wy bev nden welhaast , dat de nderfcheide deelen uit welke dezelve was zamengefteld,
k
dezelfde naamen dr egen .
De M rai was eene langwerpige plaats, van eene vry
gr te uitgeftrektheid, mringd d r een fleenen wal mtrent vier v eten h g . De ngefl te plaats was bier en
daar~ geplaveid met kleinder fleenen : aan 't eene einde van
de M rai ll ndt, liet geen ik de Pyramide n emde, in
de
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tie Landtaale, Hennana geheeten : deeze bleek v lk men
van bet eigen maakzel t zyn als de gr te, d r ns van
b rd gezien . Aan bet gr ndftuk was dezelve mtrent
vier v eten in 't vierkant, en het geheel gevaarte mtrent
twintig v eten h g De vier zyden waren zamengefteld
tilt kleine ft kken , d rvl gten met biezen en takken leverende dus een werk p, zeer gelykende naar ruwgemaakt mandwerk, van b ven t t beeeden h l van binnen .
Bet fcheen in eenen eenigzins vervallen ftafit ; d ch gen eg was 'er aan vergebleeven m t t nen, dat het
rfpr nglyk bekleed geweest was met een dun, ligt gr en ~
d ek ; 't welk dit V lk t t G dsdienltige einden fchynt
t gebruiken • eenige lappen daar van hingen p veele pfaat'
Zen van de M rai, en men hadt bet my by de eerfle landing aangeb den. Aan wederzyden van de Pyramide ft nden gr te ftukken p dezelfde wvze gevl gten , Hereanee
genaamd, in denzelfden vervallen Nat, met twee duune
ft kken na elkander t e hellende ; p een plants ter h gte van vyf f zes v eten lagen eenige vrugten p een
plank . Deeze n emden zy Herainewy,, en berigtten ns
dat die vrugt eene fferande was ann hunnen G d ; dit
kwam vereen met de Lhhatta p Otaheite . V r de He.
nana
ft nden eenige ftukken h ut, eenigzins in de gelykenis van eene menschlyke gedaante gewerl:t, die met
een fteen bykans twee v eten h g, mw nden met het
v rgemelde d ek, H h gen emd w rden , en geheiligd zyn
aan T ngar a, den G d deezes V lks ; dit bragt ns meer
en meer t binnen wat wy ntm et hadden- p de M rals
van andere Eilanden nlangs d r ns bez gt . Niet verre
van deeze Pyramide, d ck aan den buiten kant van de M f•ai, ft ndt een klein huisje, niet gr ter dan een h ndeh k :
zy n emden bet Hareepah , v r 't zelve was een graf,
waar in , v lgens bet gegeeven berigt, eene Vr uw begraaven lag.
V rts v nden wy anti den kant van de M rai een huis,
mtrent veertig v eten lang, en tier breed in 't midden,
na elk einde nauwer t el pende, en tntrent tien v eten
h g . Dit geb uw, fch n veel langer, was veel laager
dan hunne gew ne W nhuizen , het werd Hemanaa gen emd . De ingang was p 't midden, aan de zyde binnen
de M rai . Aan de andere zyde van dit huis, tegen den
ingang ver, ft nden twee h uten beelden , uit den ftuk
geh uwen , p v etftukken , in 't geheel mtrent drie v e.
tell h g, en v r deeze lieden vry wel getekend en ge.
fnce-
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fneeden . Zy waren, de Eat a n T/ehei as f Afbeeldin.
gen van G dinnen . Op 't hu fd der eeue was een gefneeden helm, niet ngelyk aan die de ude Krygslie en dr egen , p 't h fd der andere een r nde kap , gelykende naar
bet h fddekzel p Otaheite, bekend uder den naam van
T m u, beide waren ze nihangen met ftukken d ck, die
zeer laag afhingen : aan elke zyde was
k een fluk gefneeden b ut, p dezelfde wyze met d ck umkleed ; en tusfchen p vObr de v etitukken , lag een menigte van Vaarenkruid p een h p . 't A as duidelyk t zien , dat 'er dit,
ftuk v r fluk, en p verfchillende tyjien, gelegd was ;
want her vert nde zich in allerlei ftaat geheel verd rd. ; min
verllensd en gansch gr en.
In 't mi,idea van dit huis, en v r de twee beelden, was
een langwerpige plaats, binnen een laage rey van fteenen
bell ten, en bedekt met lappen van het reeds z dikwyls
gemelde d ek . Dit bev nden wy, by nderz ek, de Begraafplaats t zyn van Zeven Opperh fden, welker naa .
men zy ptelden , de Plaats zelve n emden zy Heneene.
Wy hadden reeds z veele treffende blyken van de gelyk
v rmigheid tusfchen de Begraafplaats thins d r ns be .
z gt, en die der Eilanden in de Zuider Stillen Oceaan,
ulangs bezigtigd , dat wy niet langer twyfelden , f 'er z u
k eene gelykheid weezen tusfclien de plegtigheden hier
verrigt, en b venal die fchriklyke van Menfchen- fferande .
Ons verm eden v ndt welhaast fteun in v lftrekte blykbaarheid . Want, nit her huis k mende,. zagen wy, aan den
eenen kant des ingangs, eene kleine vierkante plaats, en
eene n g klelnder daar naby : p de vraage wat dezelve waret'.? berigtte nze Leidsman, dat p de eerie een Man begraaven lag , then men pge fferd hadt ; een Taata, (Tans.
f Tangnata in dit Land ;) Tab , Tab , gelyk men
t
bet bier uitfpreekt ; en p de andere een Zwyn, 't geen
men desgelyks aan de G dheid hadt pge fferd . Op een
kleinen affland van deeze, na bet midden van de M r i,
zagen wy n g drie van deeze vierkante ingefl te plaatzen,
met twee ftukken gefneeden h ur by ieder, en p dezelve een h p Vaarenkruid . Deeze, nderrigtte men ns,
dat de Begraafplaatzen waren van drie Opperh fden , v r
dezelve was een langwerpige ingefl te plaats, d r nzen
Gids Tangata Tab genaamd : by verhaalde ns z nder eenige bewimpeling, dat t deezer plaatze drie Menfchen ffers
begraaven waren ; t weeten een by de lykflatie van elk Op.
perh fd .
't Was
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't Was niet dan met de uiterfle aand ening, dat ik, naa
zulk een ntwyfelbaar berigt, bet in zwang gaan van dit
bl edige gebruik, ntdekte in deezen nmeetlyken Oceaan,
nder V lken, p zulk een affland van elkander verwyderc,
en zelfs nkundig van elkanders beftaan , fch n zy z fterk
merkteI enden van bet zelfde V lk a€ t flammen . Myne
verlegenheid vergr tte , als ik bedagt,h e alles wit ns hier
v rkwam, ns m est d ers gel ven, dat bet Menfchenfferen p dit Eilaud vry algemeen was . Het zelve fcheen
pgevuld van zulke Offerplaatzen, als die wy thans bez y
ten, welk een der kleinfle fcheen : als veel geringer zynde
dan verfcheidene, die wy, de Kust langs zeileude, gezien
hadden, en b ven al dan die, welke aan den anderen kant
des waters lag in deeze valei ; deeze witte Henana , f Pyramide, kreeg haare kleur, gelyk wy bet met zekerheid
m gten vastflellen van de flukken geheiligde fl ffe die dezelve mkleedde . Op verfcheide plaatzen deezes afgefl ten
Begraafgr nds waren h men geplant, nder anderen de
C rdia Sebestina ., en ecnige M rinda Citrij lia, en verfcheide Planten van de Etee f Jejee van T ngatab , met
welker bladeren de Henana gedekt was ; en dewyl ik pmerkte, dat zy van deeze plant zich niet bedienden tn
hunne W nhuizen t dekken, is bet waarfchynlyk dat zy
die alleen tent G dsdientligen gebruike afz nderen .
Onze weg na een van de befchreeven M rai liep d r heb uwde velden ,waar, nder anderen, Zuikerriet gr eide. Het
gr tfle gedeelte des gr nds was vlak, hier en, daar met
watergragten d rfneeden , en de wegen fcheenen d r
kunst t t zekere h gte gebragt . De tusfchenruimten waken in 't algemeen beplant met Tar , die hier zeer flerlc
gr eit ; dewyl de landen , z laag liggende , bet n dig
water t t v edzel der w rtelen bevatten . Dit water k mt
waarfchynlyk uit denzelfden
rfpr ng, die bet Meir vult
waar uit wy ns water v r de Schepen haalden. Op de
dr ger plaatzen waren verfcheide plekken met M erbeib men beplant, die p repels fl nden, flerk gr eiden en
zeer net nderh uden waren . De K kusn tenh nnen waren z tierig niet, en zeer laag ; maar de Plantins maakten
cen beter vert n, fch n ze niet nder de gr tfte geteld
k nden w rden . In 't algemeen zyn de b men r nds m
dit D rp, en r nds m andere, welke wy, v r bet ankeren v rby zeilden , de C rdia Sebestina ; d ch kleinder
van fluk dan p de Zuidelyker gelegene Eilanden . Het
gr tf'e gedeelte van her D rp that digt by den ever, en
men
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men telt 'er meet dan zestig huizen ; d cll 'er zyn n g
veerti, ; w ningen dieper landwaards, na de liegraatplaacs,
veri'preid .
Naa dat wy alles wat 'er mftreeks de 111 i-ai t zien was
bezigtig_i hadden , en Mr . w!aBnztR dezelve afgetekend
hadt, keerde wy langs cenen anderen weg t rug.
Ik v nd eene gr te menigte aan den ever vergaderd :
men dreef iterken handel in Biggen, V gels en Vrugten,
en alles ging in de v lmaaktf'e rde ; fch n ik niet k n
ntdekken dat eenig byz nder Perf n , eenige mt:er_ierheid hadt nder zyne Landgen ten. Met z nne- ndergang deed ik elk na b rd gaan, 'er waren verlcheide
t nuen water aan b rd gebragr, en d r r iling y ur
Spykers , en andere ftukken Yzer, hadden wy een v rraad
van Varkens en Vrugten aekreegen . Dit V lk verdient,
ten pzigte van de handelgemeenfchap gepreezen t warden ; Been hunner p gde f aan land , f aan b rd, anti re
bedriegen . Eenigen , 't is waar , gaven , in den begim e ,
blyk van eene diefagtigen aart ; f liever zy
rdeelden ic y t
t hebben p alles wat zy met hunne handen k nde,i ei pen : d ch zy lieten dit begrip welhaast vaaren al- ,vy
.
;
e
d
hun nderrigtten dat zy het niet ftrafl s k nden
Onder de ftukken, welke zy deezen dag ter ruihng bragten, werd nze aandagt fterkst getr kken d r eene f rt
van Mantel en Muts , die zelfs in landen, waar men in( erder werks van de kleeding maakt, fraai z uden kunren crekend w rden . De Matrtcltjes zyn bykans van geda>!1ite
als de k rte Manteltjes, d r de Vrnnwen in .Engelanrl,
en de Mannen in Spaazje, gedraagen, die t t her nii .Wen van
den rug reiken , en van v rcu vastgemaakt w rden . De
gr nd derzelven is een netwetk, waarin de fch nfle m de en geele vederen z vast gehegt zyn, dat de ppervlakte
vergeleeken mag w rden by bet dikfte en beste flnweel,
naai 't welke dczelve c k zweemt in 't gezigt en p 't aanraaken . De wyze m die kleurmengeling t veranderen is
zeer verfchillende ; eenige hebben drieh eldge vakken van
r d en geel beurtlings, andere in de gedaante van een halve maan : en z mmige, geheel r d, hadden een geelen
rand, 't geen van verre bet vert n maakte van feharlaken
r d met een g uden b rdzel . De fchitterende kleur van
deeze vederen in de n g nieuw vervaardi.gAe, deedt niet
weinig t t bet fraaije ; en wy bev nden dat de bezitters ze
h g waardeerden : want zy wilden, in den heginne, Been
zulk een Mantel afflaan v r lets wat wy hun aaub den ;
zY
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.y v rderden niets minder dan een Snaphaan . Fenige, fl g
thans , k gten ivy ten laatflen v r zeer gr te Spykers .
De beste waren zeldzaatn, en bet fcheen dat ze alleen gebruikt wierden by eene ftaatlyke gelegenheid f vreugdefeest : want de lieden, die ze bezaten, maakten alt s gebaarden van then aart als wy v rheen gezien hadden by
de Zangers p andere Eilanden.
De Muts is bykans even eens gemaaitt als een Helm,
met eeu middelst gedeelte
f h fdtluk, z mtyds een
hand breed : dezelve fluit vry nauw m 't h fd, met
gaten, m de ren d r t laaten . Het maakzel is van tienen, bedekt met netwerk, waarin de vederen gehegt zyn
p dezelfde wy2e als in de Manteltjes, fch n met minder
verfcheidenheid en vaster ; het gr tfte gedeelte was r d,
met eenige zwarte, gr ene en geele flippen p de zyden,
geichikt naar de r ndte van de Muts . Deeze v lt it misichien de kleeding nevens den Mantel, althans de Inb relingen vert rden zich z mtyds met beide t gelyk .
Wy k nden, in 't eerst , nict gisfen, van waar zy z gr t
cene menigte fch ngekleurde vederen kreegen ; d ch weldraa begrepen ivy bet van de eene f rt : want zy b den ns ter ruilinge aan , cen gr t aantal huiden van kleene
r ude v geltjes, dikwyls aan b sfchen van twintig f meer
byecn hangende aan een riet, 't welk d r de neusgaten
teas heen ge(l ken . De eer(le, welke zy ns bragten, hetl nden alleen uit de huid van agter de vleugels v rwaards,
d ck wy kreegen 'er underhand veelen met vleugelen , ftaart
en p ten . De eeraen in handen krygende, k nden wy niet
nalaaten t denken ver den
rfpr ug van de Fabel eertyds
aangen men wegens den Paradysv gel, dat dezelve geeu
p ten z u hebben . Waarfchynlyk tlryden de Bew ners der
Eilanden ten O sten van M lukken, van wear de Paradysv gels w rden vergev erd, de p ten af, m dezelfde'rede
als de flt iers geeven v r dit hun bedryf : t weeten dat
zy ze dus t gemaklyker kunne •1 bewaaren, z nder eenig

gedeelte, 't welk zy van waarde rekenen, te verliezen . Mr.

hieldt bet R de V geltje van dit Eiland v nr
een f rt van Mcr ps, bet hadt de gr rte van een Muscle ,
de kleur was' fcharlaken r d, de vleugels en taart zwart
de k p en p ten waren mede r d . Men hadt, even als
de Paradysv gels gedaan w rden, de k ppen ledig gemaakt ;
d ch bet fcheen dat zy geene andere wyze kenden m ze
t bewaaren dan enkel dr gen ; want de V gelhuiden hadden . fch n v gtig gemaakt, geen reuk f fmaak, die ver\' .Q. D EEL . DIENOELW. N O . 4 .
M
m e.
ANDERSON
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m eden gaven van bet gebruik eeniger r tting -weerende
zelf(landigheden .
Op den twee- en twintigllen was de branding z Clerk,
dat wy met nze b ts niet k nden landen ; de dag ging
egter net z nder nut v rby, .want de Eilanders waagden
bet, in hunne b ten, Varkens en Gewasfen t brengen,
weike wy als v rheen inruilden . Een nzet bez ekers
p deezen dag , die eenige Vischh eken t k p b dt ,
hadt ecn klein pakje aan den k rd van een derzelven geb nden, 't Been by zeer z rgvuldig daar van afz nderde,
en v r zich hieldt als by den h ck vergaf. Gevraagd ,
wat bet was? Wees by p zyn bulk, en fprak 'er van als
jets dat d d was, zeggende teffens, bet is kwaad ; als
f by het wilde ntgaan p eenige verdere vraagen, dit
betreffcude , t antw rden. Hem' z z rgvuldig ziende,
m 't geen 'er in verb rgen was bedekt t h uden, werd
by verz gt het t
penen,'t geen by met wederzin deedt ,
k met m eire, dewyl bet met veel d eken mw nen
den was . \Vy zagen, dat 'er cen dun ftukje vleesch in
lag, mtrent twee dutmen Lang, 't geen gedr gd fcheen
geweest t zyn , fch u thans nat van zeewater. Wy
vielen p de gedagten f bet
k Menfchenvleesch m gt
weezen , en dat dit V lk misfchien de gew nte hadt,
cstl de vyanden p t eeten : 't geen wy wisteir dat gebruiklyk was by eenige Inw nders der Zuidzee Filanden .
D n than , des gevraagd zynde, antw rdde dat bet een
ftukje van cen Mensch was . Een zyner Landgen ten ,
gevraagd, f zy de gew nte hadden m die in den llryd
ged d werden p tc eeten? bevestigde zulks ter(l nd .
's Anderen daags kwameii 's m rgens verfcheide Ca.
naes , en v lgden ns als ivy gereed ft nden m in zee
t lleeken ; zy dreeven n g al handel . Niet geneegen m
t
gcl ven dat deeze At icrs Menfcheneeters waren ,
fch n wy uit de ntdekking des v rigen dags eenig
verm eden hadden pgevat, deeden wy 'er nader nderz el; p . Wy hadden een klein h uten werktuig gek gt,
bezet met I-laaijentanden ; en uit deeze gelykheid naar de
zaag f mes, d ur de Nieuw-Zeelanders gebruikt, m de
lichaaraen hunner vyanden t
ntleeden , dagten wy dat
het dice t t bet zelfde elude m gt dienen, Een der In..
bnnrclingen , des gevraagd , n emde terft nd bet werktui :; , en vertelde ns , dat het gebezigd wierd m bet
vi e(chig gede_elte van den built weg t liiyden , als lemand
&t;daad was, Dit verklaarde en bevestigde de b ve ige-
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Inelde mftandigheid van den man , die p zyn bulk
wees . De man, n gthans, van wien wy dit berigt krecgen, gevraagd zynde f zyne Landsgen ten bet uitgefneeden gedeelte paten ?
ntkende bet ftyf en fterk ;
d ch nader gedrngen , t nde by eenige bevreesdheid ,
en zw m na zyne Can e . Eer by die bereikte, maakte
by tekens , wegens bet gebruik van dit Werktuig , als t
v ren gedaan was . Eeu ud man, die v r p een Can e zat, vr egen wy f zy Menfchenvleesch aten ? By
verzekerde zulks, en lachte , z 't fcheen , ver de nn .
zelheid dier vraage . By bleef, by nader ndervraaging,
by de verzekering , en zeide dat bet wel fmaakte , f een
lekker beetje was .
'T GELUICKIG WANTROUWEN .
Eene vertelling uit het Fransch , van den Heer
DR LA DIXMEkIE .

heb ik een ber uw, dat ik een Z t geweest
W at
ben!" fprak
t t zynVriend D'ALVIANE,ecn
SAINT-FAR

Officier gelyk by , en van 't zelfde gedrag, d ch z nder des
her uw t pv elen . „ lk beminde SOPHIA, en SOPHIA was
• myne L etde waardig, zy was , ik beken het, een Land
„ meisle ; d ch die Veldbl em fcheen uit den besten H f in
• de Stad vergebragt ; met een w rd, SOPHIA was fch n,
• en eene Vr uw, als zy fch n is, is zy edel ; s PHIA beminde my ; en ik liet haar vaaren m ORPHISA, eene afge• rigte
• rigte C quette : die alle harten aan zich wilde nderwer„ pen , en het haare vry h uden . l k kreeg haar in 't net
„ d ch welhaast werd zy my eeta last ; myne Eigenliefde
„ v elde zich v ldaan, myn Hart niet . Ik dart dikwyls m
„ myne SOPHIA ;'s K nings bevel deedt ns Regiment na Martinique tinique vertrekken . Het is nu ruim twee jaaren geleden ,
• en het heeld van SOPHIA fpeelt my meet en meer v r den
• geest . Ach , myn Vriend I h u p t weezen , die ik ge• weest ben . Men bepr eft alles ; men bezit , men geniet,
• niets ; men d et alleen ber uw p, f, z al geen ber uw,
„ t leurfellingen ."
D'ALVIANE beantw
rdde hem met een fchaterenden lath,
k rtswylde eenigen tyd met zynen Vriend . en verhaalde aan
de geheele Bezetting p bet Eiland de bekeering van SAINTFAR . Deeze V lkplanting b
dt hem meet dan eene gelegenJaeid aan , m zich aan zyne verdrietlykheden t
nttrekkea.
Hy deedt verfcheide heldhaftige t ehten,z gt ze ep,enkwect
zich
Al z
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zich m edig ; d ck, in de dagen van rust, dagt by
SOPHIA .

n7 zyn®

Dric juaren verliepen . Het Regiment van SAINT-FAR kreeg
fast m na Frankryk we ier t keeren . H t ntfcheepte t
N-- ; alle d . : v rnaam ~ Inw nders deaden hun best m
den Offlcieren e n g maklyk verblyf aan t bieden . Dc Heer
nde 'er een in huis t
pE VAumONT, wiens rang hem verfch
neemen , ntm ette SAINT-FAR, bezig met zyne g ederen t
pntfcheepen . Wilt gy , myn Heer, v erde by hem p de gulfte wyze t gem et, uw intrek neemen by iemand, die u zal nt-

vangen met alle de gartvryheid, aan lieden van uw ber ep verlgd heeft .
p de verplig.
SAINT-FAR

ber ep 't geen by zelve wel eer gev
fchuldigd ; eenntving
deeze heufche aanbieding

tendfte wyze ; en hing t minder in twyfel, dewyl by , by
zyne aank mst, vern men hadt, dat 'er bevel was v r seder
Qfficier, m zich niet nit de Stad t begeeven : geen verl f
was 'er t h pen . Naauwlyks was by ten huize van zynen
Gastheer, f by fchreef in aller yl een Brief, en gaf dien aan
een vertr uwd knegt , met last, m denzelven, z ras m gelyk, by S PH I A t brengen , haar t verzekeren van zyn l t,
zyn ber uw, en genegenheid : en t berigten , dat zyn pligt
hem wederhieldt van t t haar t vliegen ; dat by haar verz gt
by hem t k men ; dat zy niets, de kwaadfpreekenheid zelve
nict, m est vreezen ; dat de fc4ikking , d r hem gemaakt ,
haar fch tvry z u ftellen tegen alle misduiding.
De B de verrr k. SAINT-FAR gev elde de gr tfte [inert,
dat het veertien dagen ten minften z u aanl pen, eer SOPHIA
by hem k n weezen ; twee uuren, naa 't vertrek zyns knegts,
fprak by by zichzelven : , Wat is die Knaap gelukkig ! SOPHIA
i, is reeds digter by hem dan by my ! "
De Heer DE VALMONT kwam by hem . „ Gy verrast my ,
• myn Heer," zeide SAINT-FAR ; „ een dringende en nver„ mydelyke b dfchap , die ik m est laaten d en, heeft my
„ gen dzaakt gebrekkig t weezen in het v lbrepgen van
• myn pligt ; g f my verl f, Mevr uw ne VALMONT t m Zeer gaarne, antw
rdde haar Man,
gen begr eten ."
Zy is de be-ac Vr uw ter wereld, fch n misfchien de leevendigfle.
Zy heeft in?t my p zee gezw rven ; t en ik die verftak m myna
zaaken t herflellen, die ten agteren gel pen waxen, d r dien ik
t verpligtend geweest was. Ik meende dat ik Yrienden maakte , en
ziet ik had welhaast geene dan Schuldeifchers. Ik flak ver na
Si . D ming . 1k wapende daar een Schip , 't geen ik zelve geTally wren in
rl g tegee de tngelfchen, en zy hebben
l uI .
,nv betaald v r myne
nregtvaardige Landsgen ten . Ik beb myiie verliezen herfleld ; ik ben ryk gew rden ; en gy bemerkt ligt dat
m% me ude Yrienden zich weder by my zullen verv egen, wanneer
,lies any behaagt .
i\j(tdr uyyr DL VALMON4'

ntving den [leer

SAINT-FAR

p bet
m n-
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N'aar is , vr cg de Heer nE VALMONT, ne b gter, IJORTENSIA ? „ Zy is niet wel ," was 't antw rd ;,, d ch
,, bet is eene geringe npasfelykheid ." Gy zult haar deezen av tul
nan tafel zien, zeide de Heer DE VALMONT, en bevinden, dat zy
SAINT-FARbetuigde daaraati
zeer wel tegen veele andere nit kan .

minzaamst .

niet t twyfelen, en gin ; been m aan Zyne SOPHIA t denken,
't is tyd, bier den Leezer t verwittigen, fch n •n iet aan
SAINT-FAR, dat HORTENSIA geen ander was dan SOPHIA, Zy
lag n g in de wieg, t en haar Vader en M eder na America
verflaken , men wilde haar niet .bl t IIellen aan de m eiIykheden en gevaaren eener z lange reize . Zy werd gelaaten
under de bez rging van een vertr uwd perf n , die haar hi
een Landfchap bragt verre van dat haarer gebe rte afgelegen,
en pv edde under den naam van SOPHIA . Men z gt veer
haar , m haar l t t draagelyker t maaken, alien fp r van
haare afk mst t bedekken . In deezen t eliand hadt SAINTPAR kennis aan haar gekreegen . Alles nam v r haar,, naa
zyn vertrek , cene andere gedaante aan . Zy werd na haare
Geb rreflad t rug gev erd, by haare Ouderen gebragt, en
in den fch t des vervl eds geplaatst ; alles was haar vreethd 4
d ch d r haar vluggen leerzaamen aart en de beste meesters ,
werd zy van een Landrneisje, in twee jaaren, geheel hetv rmd in eene j nge juffr uw van den eerl en fmaak .
Zv bath SAINT-FAR herkend, z nder dat bet gemerkt wierd,
genblik dat by in 't huis haars Vaders kwana .
p 't eigen
Dit gezigt ver rzaakte in haar eene nuitfpreeklyke aandpening. Ach ! riep zy by zichzelve uit , by is 't ! by is 't t
lVat zal 1k d en ? IVat zal 'er yan my w rden ? fly ?al angetwymet my nder een dak w nen, en ik hem, alle dagen, myns
ndanks, m eten zien . . . . Ik wil niet dat by haar herkenne diet
by , verfmaad heeft.

feld

Twee dagen lang fpeelde zy de rl van eerie zieke . Maaf°
vreezende dat SAINT .PAR in 't er de haar z u t zien krygen,
en dat zy, n pgefchikt, t zeer z u gelyken naar haar ve rk men t en zy p 't land w nde, befl t zy zich p 't k stbaarst aan t kleeden ; en , dus uitged scht, hem gelegenheid
m haar in haare kamer t •fpreeken . SAINT-FAIT
t geeven,
ft ndt verfleld ver dien ryken pfchik, ver de fch nl :eida
van HORTENSIA , en n g sneer ver de verbaazende gelykheid,
g alleg
welke zy p SOPHIA hadt . HORTENSIA las nit zyn
Wat in zyn hart mging. Zy z gt alles , wat agterd gt k n
baaren , weg t neemen, en nam, in 't fpreeken, dien rasfeh,
leevendigen , en eenigzins fcherpen t n aan, Welken mef
inlet verkrygt , dan in de verkeering met lieden van ze1 erefi
rang ; zy liet eene geestigheid blyken , haar in 't LandleEVefi
geheel vreemd . SAINT-FAR verl r alle gedagten van sOhhlA a
m die alleen p HORTENSIA t vestigen .
Den v lgenden d .-,g was by bedagt p alle thiddeleh ; bfll
60.
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deezen nieuwen lllinnehandel v rt t zetten . HORTENSIA halt
ere Kamenier, die •, v lgens gew nte,gaarne fprak . SAInTdige v rafgaande nderrigtingen
vAIt z gt uit haar eenige n
AGATHA fchreidde . --- „ Wat feh rt u, AGAp t
d en .
Helaas! myn Heer, m
• THA , waar m fchreidt gy ? "
dat ik niets weet ; Mejuffreuw maakt my haare Pertr uwling
niet !
„ Wie dan? Haar Vader?'" --- itch neen!
„ Z u het een Minnaar zyn ?" --- Peel erger! --- „ Wie
• dan?" - Haare M eder! en p dit w rd .fchreidde AGAfch n als zy geleerd had.
TITA z
SAINT-FAR zeide
by zichzelven : „ De Vertr uwde van HORTENSTA m t ik v r
• de myne niet neemen ."
Deeze Vertr uwde was reeds van alles nderrigt. Vats de
eerfle verbintenisfen tusfchen SAINT . PAR en haare D gter, van
zyne eerlte
gmerken, van zyne fchielyke verandering . H RTENSIA hadt niets v r haar verb®rgen. Laat ns alles zeggen . H RTENSIA vreesde n g ; in den gr nd haars harten gev elde zy min haat dan verb lgenheid ; zy was vergramd,
niet van liefde geneezen . Ondertusfchen befl t zy z t ban.
delen, dat HORTENSIA s prIA wreekte. ---- • Haare M eder
veriterkte haar in dit
gmerk, en wees de middelen aan, nt
het uic t v eren . 'Er byv egende : SAINT-FAR verdient ,peen
vertr uwen, b y heeft u verlaaten, u verraaden, t en by dagt dat
gy ver rdeeld waart
m in een luisterl zen flaw t leeven ; by
bemint alleen den luister , die u nu mringt. „ Myne M eder ,"
zeide HORTE ISIA, zugtende, by zichzelve, „ heeft gelyk! "
Eenige dagen naderhand k n zy het niet vermyden met
SAINT-FAR in een byz nder gefprek t
geraaken.
Hy hadt
reeds p zulk eene gclegenheid gel erd , en nam de eerfle
waar . HORTENSIA zelve , die alle gedw ngenheid in haar gedrag befl ten hadt f t leggen , z gt die niec t
ntwvken .
Zv wandelden zamen p een terras, 't welk p h t huis zag.
SAINT-FAR , zich verzekerd h udende, dat by van niemand ,
dart van HORTENSIA , k n geh rd w rden , trad , z nder mweg , t t de zaak, en fchreef de vi theid zyner Liefdensverklaaring t e, aan de hevigheid der Drift, welke hem beheerschte . HORTENSIA had, van haaren kant, een befluit gen men, zeer gefchikt bm SAINT-FAR h pl s t d en w rden
naamlyk
rb met Been aandagr alt s t luisteren na 't geen
}ty zeide . Zy antw rdde : De taal , welke gy v ert , m et u
gemeen zyn als aan alien uws gelyken ; de Hceren Militaiz
ren gel ven waarlyk , dat zy in hun pligt jegens ns t k rt
ch'eten, wanner zy ns geene Liefdensverklaaringen d en.
f
• Maak," viel SAINT-FAR haar in de reden, „ maak hier eene
• uitz ndering, ten mynen v rdeele, ik verdien ze ."
Gel ft gy dat, bervatte HORTENSIA, lachende . --- Ik weet
beter , en ik bid u daar aan niet t twyfelen . Het gerugt fpreekt
.,re teal,
„ Hct gerugt verandert, vergr t, f
gehcel and„ ver
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„ verminkt alles ."

Het beklaagt zeer eene zekere SOPHIA,
die, zegt men, de g edheid hadt atn gel f t flaan aan uwe betuig~ng van Standvastigheid
H e, die naam ntr ert u! 'er
w rdt Pygev egd,dat die SOPHIA een Landmeisje was. --r- „Hit

• gerugt," hetvatte

SAINT FAR , meet verw nderd dan ver
field , „ zegt de waarheid, ten aanziene van bet laatfle ; maar
• wykt let van af, ten pzigte van al her and'ere ; en maakt
„ veel phefs van een enkele vlaag van verwydering . 1k ft nd
„ gereed weder t k eeren. l k hadt s PHrt flegts p r eenige
,,
genblikken verlaaten ; wanneer het bevel des K nings my
„ n dzaakte feheep t gaan, m av ntuuren van eenen an„ deren aart t z eken ." - Ach ! ik begryp U, SOPHIA hadt
ngelyk I dat zy u ligtvaardig agtte 1 sy ik n haar tyd niet afwagten . - „ Ja , ik denk als gy, zy alleen was nftandvas• ti "
Zag zy 'er wel Wt.. - „ Zy geleek u v lk men .."men "
Dit zegt weinig , en regtvaardigt u meer dan al
bet uverige . --- „ Gy verbaast my," hervatte SAINT-FAR , haperende ; ,, weet dan 't geen ik gedaan beb, by myne terug .
„ k mst. Naauwlyks zette ik v et aan land, f ik liet, z n• der t even, myn vertr uwdfien en kundigflen K-negt vertrek• ken . Hy is been gegaan , OM , van mynent wege , aan
• SOPHIA alles aan t bieden, 't geen aangeb den kan w rden
• aan eene Vr uwe, die men agt, die men eerbiedt ."
H e, viel HORTENSIA hem , v l verv ering , in de retie , h e,
wht hebt gy haar d en aanbieden ? -- „ War ik bezit ." ---Is dit alles 1 - „ Neen, ik v egde 'er myn hand by ." ---Deeze aanbieding maakt my uwe agting waardig . --- „ Ziet
• daar , 't geen my meest verlegen maakt , ik vrees dat dee„ ze Knegt SOPHIA m rgen, en misfchien heden, SOPHIA hier
Wel , by zal dan niets anders d en dan
„ zal brengen ."
„Helaas! t en ik ze gaf, had ik
zyne bevelen v lv eren .
Die
• de bek relyke HORTENSIA n g niet gezien !''
tr uwl ze ! zeide HORTENSIA, zich ter zyde wendende, myn

M eder heeft de zaak maar al t

wet d

rsien .

genblik h rde men aankl ppen . „ 1k ben
Op 't cigen
„ verl ren," zeide SAINT-FAR tegen HORTENSI A , „ myn Knegt
• k mt, en buiten twyfel is SOPHIA niet verre van bier ." --HORTENSIA wilde de r l met zyne ydele vrees ten v llen uitfpeelen . Ik h p' , fprak zy , dat gy my Wet t t uwe halve
Pertr uweling zult maaken. Ik wil de b dfchap van uw Knegt
h ren , en SOPH I A zien, z by haar medebrengt. Ik wil meer
Zy zal met my in dine kamer huisvesten . SAINT-FAR
d en .

beefde : ndertusfchen m est by geh rzaamen . COMTOIS werd
ger epen , by kl m gelaar9d her tetras cp , en verhaalde zyn
,,Z
Heer , dat by den last ten v llen hadt uitgev erd .
• vdel t flimmer , zeide deeze flilletjes . Ik heb , verv lgde
by, gelyk gy my bev len hebt, alien m gelyken fp ed gemaakt,
en my bykans t barien gereeden . „ Wel z ," fprak HOKUM-

. 4
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Ik kwam, hervatte de H d .
sIA , met veel nadruks .
fchapper , aan de deur van SOPHIA'S huis , ik kl pte twintig f
dertig keeren nit al myn magt . Ik kreeg geen geh r ; en Been
„ H e? . . . . Is 't wel m w nder, 'er was niemand in.
• gelyk ! " fchreeuwde SA I NT4AR , terwyl I-IORTENS I A Zich
mkeerde, m hem uit t lachen.
Ik verv egde my, verv lgde de Knegt , by de naaste Euuren, die rntrent een vierde
van eene myl van dear w nden ; en vernam, dat, p zekeren nagt,
Ie Tante en haare Nigt , met de n rderz n, verhuisd waren ; dat
men , naa lien tyd , van de een n ch de ander een enkel w rd
geh rd hadt.
-Naa dit alles, zeide SAINT-FAR, p een
zeer meelydenden t n : „ Her l t van SOPHIA ntrust my ge• weldig ; gaa gy u verfrisfen, en uitrusten ." C0MTOIS zeide
in 't weg gaan, HORTENSIA aanziende, Myn Heer is wel zeer
bek eld aan de zyde van wake ik de b dfchap brags ; het k n wel
zyn dat by van deeze zyde warm gew rden is .
HORTIINSIA twyfelde des niet ; d ch bleef even kl ek. , Gy
• ziet, Mejuffr uw," was bet w rd van SAINT-FAR, „dat ik
• her weggaan van SOPHIA niet heb kunnen v rzien n ch be• letten ." -- Ret fchynt u weinig t treffen , myn Heer .
• Een Krygsman verzet zich niet Jig-." - Ondertusfchen is
het m gelyk dat gy SOPHIA wedervindt ; wat zult gy dan d en ?
• Ik heb deeze tegenwerping reeds v rzien , en 'er p ge .
• antw rd, en ik antw rd 'er n g p , dat gy alleen my al
• her kwaad gedaan hebt, war van gy my befchuldigt ."
HORTENSIA fl ndt gereed hem t
antw rden ; d ch de k mst
van haare M eder maakte eels einde aan her gefprek .
SAINT-FAR werd elders ger epen , by vertr k. Mevr uw
nE VALMONT werd welhaast van alles nderrigt .
„ Eene rede t meer," zeide zy t t haare D gter, , OM SAINT FAR
•• p de v rgen me pr eve t zetten. De party, welke by
• kiest, zal de nze bepaalen ."
Ach ! indien by twyfelde ! b ezemde HORTENSIA zugtende
uit : „ Indien by twfelde," hervatte Mevr uw DE VALMONT,
• verdient by in It' minst uw medelyden niet . Her fcbikt
• zich alles w nder wel . Op m rgen gaat uw Vader, v r
• drie dagen, van huis ; dit is tyds gen eg m nze r l t
• fpeelen . AGATHA zelve zal ns in dit geval dienen . Zy
• praat gaarne . Jk weet dat SAINT-FAR haar' dikwyls vraagt ;
• ik wil , v r de eerlle keer, haar in flaat lieilen m hem
„ lets t zeggen ."
Weinig fliep SAINT-FAR den dear p v lgenden nags . My
peinsde p her d rzetten zyns nieuwen mmnehandels . S PHIA zelve fpeelde hens in den zin.
„ War is 'er van ge• w rden ? Waar is zy ? Is zy d r een Minnaar gefchaakt ?
• Leeft zy in een ngelukkigen flaat? Ik beklaag haar .
• Ik wilde haar gaarne helpen . -- ,(a, ik gev el dat ik
• s PHIA agt ; maar n g flerker dat ik HORTENSIA bemin .'
Ice

'T GRLUKKIG WANTROUWEN.

1 81

In deezen maalflr m van gedagten fleet by bykans den geheelen nagt .
Hy haakte iia cene nieuwe gelegenheid OM HORTENS I A t
fpreeken . By was gew n alle m rgens 2yne pwagting by
Mevr uw DE VALMONT t gaan m aaken . B Y ging na haar kamer, mtrent elf uuren . „ Gy vindt my", Cprak Mevr uw
DE VALMONT, „ in cene zeer gr te verlegenheid ; myn Man
,, blyft n g twee dagen uit ; myne D grer is zeer ziek ; en
• ik ben gen dzaakt, p 't geublik, haare Kamenier weg
• t zenden." SAINT-FAR vr eg, met de gr tfle belangneeming na de ziekte van HORTENS IA .
„ 't Is CCD vreeslyMen
„ ke h fdpyn , met zwaare k rts vergezeld"
m est haar, in deezen t efland, AGATHA laaten. ,, 'Er is,
,, in AGATHA's plaats , reeds een ander.
Ik heb let ee• ne aangetr ffen, die my, in alle pzigten, v ld et : en alle
• reden m AGATIIA geen dag langer t h uden . D ch, ik
„ wil haar egter z lang hier laaten , als zy geen anderen
„ dienst heeft ."
SAINT-FAR vertr k,en ntm ette AGATHA, in traanen zwemtnende. „ H c , gy m et vertrekken , h r ik?" - Ja ,
helaas ! myn Heer.
„ Waar m ?"
1k Overt h c
Iaiet . Gy 1veet,men is Wet gew n my iets t zeggen . Ik h r,
n gthans , en heb verflaan , dat men, in myne plaats , eene zekere SOPHIA heeft aangen men, een aartig Landmeisje, 't Been p
Mevr uw als twee druppels water gelykt . --- „ Wat h r 1k !"
rice SAINT-FAR uit, en ging Cp edig been . „ Z u het m glyk zyn," peinsde by by zichzelven, „ dat deeze SOPHIA de-

r bet
„ wispeltuurig l t t t deezen flaat van vernedering gebragt ?
„ Ik zal haar gangen naCpeuren , haar zien, haar fpreeken . --1k wil haare lchande en de myne v rk men ."
Hy beval COMTOIS, en cen ander vertr uwd Knegt, p t
pasfen, en hem berigt t geeven , wanneer een j ng Landmeisje, zeer p HORTENSIA gelykende , bier in huis verfcheen . Bet teed niet lang. Een Knegt van Mevr uw DE VALMONT
kwam hem , van haarent wege, verz eken : als COMTOIS by
hem intradt , zeggende : Daar is zy !
SAINT-FAR haast
zich ; en verv egt zich in de v rkamer, d r welke SOPHIA
m est been gaan . Zy kwam . - „ Zy is bet," riep by uit ;
„ 't zyn haare
gen , haare gelaatstrekken , 't is haar
„ geheele geftalte en h uding ." SOPH I A zag hem v l verbaasdheid aah, en fprak, p eene klaagende t n : Helaas! by is 't!

• zelfde was, die ik gekend, die ik bemind heb, d

--- waar m ben ik laer gek men ! -- waar m meet ik hem
..veder zign ?
„ Beminnelyke SOPHIA , fprak SAINT-FAR , flaa f van uw

„ gmerk m t dienen . Gy hebt een Wend . 1k bled u,
„ m u aan die fchande t
nttrekken , alles aan wat ik be„ zit ." 971 ik, antw rdde S rHIA , ik weiger znlks, b waar
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.weest fchatten . Ik Vertvierp utve aanbiedingen p een tyd, dat ik u
v r pregt hield . -,-- Ik ken u nu beter .
O rdeel,
rdeel zelve, f ik ze thans m et aanneemen?
„ Zie," hervatte by vuurig, „ zie wat gy d et? H e kan
Ik ken
„ SOPHrA beuuiten zilch z laag t vernederen ;'"
,,jets laag, was haar w rd, dan tr uwl sheid en verraad. Gy
hebt my verfmaad ; naa d t gy vru tl s gez gt hadt my t vers.
leiden .
Gy heft my traanen leeren fchreijen ; die ik v rheen niet
Duur, seer duur, h6b ik het gen egen bet-aald van u t
kende.
Ik heb z veel geleden, dat ik v r niets meer
zien en t h ren .
vrees, en, v egde zy 'er fchreiende nevens, ik h p cene g ede
Mevr uw aangetr fer, t sullen hebben.
Wreede 1 rchreeuwde SAINT - PAR , „ welke w rden last
• gy my h ren? H e! gy, myne SOPHIA, gy, die my v r
• uwe knien geb gen gezien hebt, zal - kan, ik u zien,
• vernederd t t de laatfle dienifen . Kies u een verblyf, 't zy
• in de flad, f p bet land, naby f verre weg ; fchryf my
genblik f in
• van daar war gy beh eft, ik ben, van dit
fchikken . 1k verbind my zelfs m 'er
„ fiaat a alles t e t
• n it t k men, indien gy bet eischt . Daar zult gy geluk,
• d r rust, kunnen vinden . Deeze treft men niet aan in den
• ftaat van dienstbaarheid ."
Myn geluk, fprak zy, zal beflaan in u t vergeeten . Myn
1k zal u misfchien
rust, die heb ik v r lang verl ren.
wedervinden . Vaar well
Myn Heer, v egde zy'er ten
fl c by, p een zagten d ch treffenden t n, myn nicuwe fl at
kan my wel eenige [wart baaren ; maar ik ben 'er reeds tegen ge_
hard ; gy hebt my aan veel gr ter, aan de gr t/le, gewend.
Dit zeggende ging zy in 't vertrek van Mevr uw nit
VALMONT, en SAINT-FAR wanh
pend n zyne kamer .
Hy hedagt, n gthans, d t Mevr uw DE VALMONT hem by
zich verz gt hadt . Hy liet zyne verfch ning in aken , en zeggen, d t eene fchielyk pgek mene ngefteldheid hem verpligtte zyne kamer t h uden .
Men k n dit bez ek well misfen . Hy hadt de gewaande
SOPHIA ntm et en gefpr ken, dit was alles wat men wenschte .
H RTHNSIA gaf deswegen een v lk men verflag aan haarc
M eder. „ Gy ziet," ze&de- Mevr uw DE VALMONT, „ d t
• HORTENSTA n g zwaarder by hem weegt dan s PHIA ; gy
• kunt p niets vcrtr uwen, indien SOPHIA bet niet van HOR• TFNSTA whine" .
SAINT-FAR was, van zyn karat, in de uiterfle verlegenheid,
en verflaagen . De v rgewende ngefteldheidd werd eene weezenlyke . Hy deedt wat in zyn uiterst verm gen was , en begaf zich den v lgenden d g by Mevr uw DE VALMONT.
't Was
p 't uur dat zv aan b ar t ilet zat . Wat ziet by!
s rnrA met cen tang wit verkleed aan, met de kale
in de hand , en gehecl in de h uding cener Kamenier, die rereed is cm haar werk t beginner . --- 1.%it kan ik riet ver_
tlraa
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draagen! fchreeuwde by Uit : Verlaat, myne SOPHIA, verlaat dit
werk, leg f die Needing, geen van beide is v r u gefchikt!
„ H e , myn Beer," fprak Mevr uw DR VALMONT,
met eene zeer verbaasde b nding, ,,, gy wilt my van myna
• Kamenier ber ven ?" Zy is, hervatte by v l vuurs, t t dat
bedryf niet gefchikt . SOPHIA is gefchaapen m t gebieden ; ten
minflen zy is bet waardig. Ik bid u, Mevr uw, ntflaa haar. . .
yerneder haar, venleder my, niet!
„ In de daad, myn
,, Heer, ik begryp niets van 't geen ik zie en h r. Ant• w rd my, SOPHIA, in alle pregtheid . Kent gy dien Heer
„ SAINT-FAR?"
J a, Mevr uw.
„ Welke eiGeene .
• fchen heeft by p u ?"
„ Hadt by
„ ze v rheen?" -- Misfcbien . . . f liever, ik beken bet,
by bade ze . By heeft alles gedaan m ze t verliezen, en by
heeft ze verl ren . Zy fchreide in den aanvang van deeze laar_
fi:e zinfnede . „ Beraad u we]," verv lgde Mevr uw nz vAI,_
ten SOPHIA m U aan myn
MONT, „ hebt gy wel vast befl
• dienst t verbinden?"
7a, Mevr uw ! v r alt s
veneer my met uwe gunst, gy zult n it getr uwer Ifanienier gehad hebben.
Het is ndraagelyk! riep SAINT-FAR nit, ik ben .geiseel verflaagen, geheel van flreek, Ja, myne waarde s PIIrA, v r by
v rt, p zyne knien vallende, ik heb u ver ngelykt, ik erken
bet, ik wil 'er b ete v r d en . Bene dwaaling lrceft mny van u
verwyderd ; ik keerde weder ; eene andere z gt vny, p nieuw, van
trekken . Ik zal 'er n it weder t e vervallen . Myn
u f t
hart heb ik u wedergefch nken, fchenk my bet uwe, en ntvang
myne hand .
„ Ach! myne M eder!" gilde R)RTENSIA, haar in de armen
vallende , „ wat m t ik d en D wat m t ik zeggen ? Bcveel
• d ch heb deernis met uwe D gter I" . . . . Uwe M eder! . . . .
„ )a, myn Heer, s iprak SAINT-PAR, geheei verrukt .
„ PHIA is myne D gter, en SOPHIA is HORTENSIA . Wat ben ik
• gelukkig !" . . . „ Maar wat zeg lk"
Op dit
genblik tradt de Heer DE VALMONT binnen. Ik lreb,
was zyn w rd,myne zaaken raster afgedaan dan ik gedagt had,
en ben terfl nd t rug'gekeerd . Blyde dat ik, z veel vr eger, myne
Vr uw, myne D gter en' myn Vriend weder ken ntm eten . . . .
Maar, vat betekent al die Wan rde, die verlegenheid, in welke ik u
wind P en waar t e die verm mming van HORTENS I A ?
Men verbaalde hem, wat 'er aanleiding t e gegeeven hadt, en
verfcheide andere hem geheel nbeketide mtandigheden . „ Wat
• dunkt 'er u van," Vet 'er Mevr nw DE VALMONT Op vOlgen .
„ M et men SAINT-FAR afwy7en? SAINT-FAR? Ik z u dit niet
• raaden ." N ch ik, hervatte de Heer Du VALMONT, en ik ge_
l f dat ik 'er veer in mag flaan, dat HORTENSIA bet niet d en zal .
HORTENSIA kuste de hand haars Vaders, haarer M eder, en
Zag SAINT-FAR Op 't tederst aan ; uitb ezemende . „ Wat ben
„ ik gelukkig! Ik verkryg dien ik bemin ; en dien ik bemin kan
„ illy zyn4 acting Diet Wc ; yercu ."
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MENGELWERK,

TOT FRAAYE LET TEREN,KONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN,
BETREKKELYK .

PROEVE OVER BUT GEWEETEN.

bepaaling des geweetens h ude ik deeze t
D ezynwaare
: dat het zelve beilaat in die duidelyke uitlpraak

en regtuiaatige
rdeelvelling, welke wij ver nze zedelyke daaden d er ; f, met andere w rden , bet geweeten
is die blykbaare gewaarw rdiug en v ile bewustheid, dat
wy jets gedaan hebben, bet welk al f iiiet met nzen
pligt vereenk mt .
Her is bet geweeten, het welk ns aanzegt, h edaanig
wy ns gedraagen ; het zelve verk ndigt aan ecn g ed en
deugdzaam mensch, dat by waariyk g ed en dcugdzaam
is, en ilrekt daar en tegen v r een neerlyk en ndeugend mcnsch t t een getr uwe getuige, dat by neerlyk
en ndeugend is : dit d et den geveinsden en fchyuheiligen ten v llen vertuigen , en verzekert hem p de gev eligile wyze, dat by inderdaad die pregte en g dsdienltil man nict is, % r wien by wil geh uden w rden , en
in h edaanig een licht by
k d r veele geplaatst w rd ;
net een w rd, bet is bet geweeten, bet welk us de
waare gefeldheid nzes . gem eds penbaart, en ns weezenlyk karakter v r ns zelve naakt en ge pend ligt .
De befchryving, welke Ap stel Paulus aangaande bet
geweeten ns geeft, is zeer juist en wysgeerig , zeggende (*) van de Heidenen , dat zy bet nen bet werk der
wet gefchreevcn in hunne harten, hunne c nfcientie meedegetuigende en de gedachten under elkanderen hun befchuldigende f
k ntfchuldigende . Naar innate naamiyk zy wel f kwaalyk handelen , f naar mnate het getuigems van bet geweeten ten hunnen v r- f naadecle
is, ntfchuldigen f befchuldigen zy zich . Hy h udt her
geweeten in geenen deele, gelyk ndertusfchen veele in
zulk een gev elen fchynen t ilaan , v r de wet f den
regel van pligt, maar nderfcheidt bet zelve daar van ten
dui(*) R m . II . 15 .
VII . DEEL . ISIFNGELW . N . .
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dujdel~'ktlen, en n emt bet alleen een meedegetnige, f
wy met de ns bekende %vet vereenk m(lig, f tlrydig,
ns gedraagen hebben .
Bet geweeten m et derhalven, v lgens de gegeevene be.
paaling, (en waar meede de v rgeflelde befchryving des
Ap stels v lmaakt vereenk mt,) niet geh uden w rden
v r een wetgeever , maar v r een regter ; bet is bet
werk des geweetens niet, wetten f pligten ter betlieringe van ns gedrag v r t fcbrijven, maar bet zelve velt
v nnis en verleent ns ecn nwraakbaar en klaarblyklyk
getuigenis, f wy aan nze verpligtingen beantw rd hebben dasi niet, en ivy w rden daar d r by iis zelve
naar maate bet eerie f bet andere ns geval en t efland
uitmaakt, vry gefpr ken f ver rdeeld . I-let geweeten
leert ns niet, f de waarneeming en de nth uding van
deeze f geene dingen een geb d en verb d van G d zy?
maar indien wy duidelyke bevelen ntvangen hebben,
f by ns zelve ten v llen vertuigd zyn, dat wy bet
eene d en en bet andere naalaaten m eten, zal bet geweeten ns gedrag g edkeurcn, wanneer wy naar nze
bekende verpligting t werk gain, eu bet zelve zal integendeel nze handelwyze ver rdeelen, wanneer wy ns
daar rheede flrydig gedrangen hebben . Hy, die verwaarl st, het geese by gel vt t t zynen pligt t beh ren,
f die jets bedryvt, het welk by vastlyk denkt f ten
minflen gr tlyks verm edt nge rl fd en hem verb den t zyn, zal d r de npartydige uitfpraak van zyn
geweeten befchuldigd w rden ; by zal geene v ld ende
verfch ningen, h e gaarne by ze zien tilde, vinden
kunnen : gy m est, zal zyn geweeten als 't ware t t
hem zeggen, de vertuiging van uw verfland, bet denkbeeld, bet welk gy van uwe verpligting hadt, pgev lgd
hebben ; gy hebt, met daar tegens aan t gaan , z nde gepleegt, en duidelyke blyken van ngeh rzaamheid begmerken, tat gy
k v rt nd ; uwe beginzelen en
wetiden m gt, zyn niet precht n ch zuiver geweest .
I-Iet geweeten d ct eigenlyk ver de prcchtheid en getr uwheid nzer handelwyze naar waarheid uitfpraak , en
is deswege een rechtvaardig rechter ; bet is niet n dig,
dat wy stet zelve verligten, f eenige nderrigting daar
aan laaten t ek trcn ; bet d et uit eigener aart, bet welk
deszelfs taak is t v lbrengen ; ivy m eten alleenlyk t t
bet regtmaatig bezeffen en duidelvk kennen van nzen
pligt, f van bet gecne ge rl fd en nge rl fd is,
de
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de vereischte p gingen aanwenden, f ns verland met
de n eige kundigheden ten aanziene vial
ze pligts betrachting verryken . 1k beken, dat bet geweeten by veele
die taak niet waarnccmt, welke daar aan d r ns t egefchreeven is, ja ik gaa verder en durf beweeren , dat
deszelfs werking by eentge flegts zeer flaauw en z mtyds
byna geheel niet gev nden w rds : d ch h e werkl s bet
geweeten zyn m ge, bet blyvt echter beftaan, en w rd
niet v lk men uitger id : z daanig eene wegncetning f
vernietiging fchynt der menschlyke natuure t b ven t
gaan . Zeer zeldzaam zyn de v rbeelden van perf nen,
in wclke bet geweeten nimmer de minfle blyken van be$aan geevt, en wy hebben redenen m die weinige nder de wanfchepzelen t plaatzen f daar nit t befluiten ,
dat 'er gedr chten zyn z wel in de zedelyke als in de
natuurlyke weereld .
Het geweeten mag v r eenigen tyd by verregaande
b swigten en ten uiterflen verharde z ndaars, m z t
fpreeken, fluimeren, ja diep flaapen ; bet zelve kan u chthans bykans alt ns wakker gemaakt en in beweeging gebragt w rden, indien wy anderzints de daar t e gepaste
middelen bezigen, f de geenen, die wy ten deezen pzigte ntwaakt wilden hebben, met gen egzaam beleid en
rdeel aanfpreekcn .
Niemant zal 't gemaklyk gev nden hebben van alle verwytingen en wr egingen des geweetens, inz nderheid wanneer bet beste middel t t deszelfs ntwaaking d r anderen
p hem aangewend is, zich t bevrvden en daar v r gev ell s t blyven , niet tegentlaan<le by naar zulk eene
ratnpzalige bevryding en jammerlyke gev ell sheid yverig
z gte en vuurig verlangde .
Men vindt'er, die, z nder uiterlyke teltenen,van fchaamte, ber uw en wr eging, aan de vertreeding van de duidelykfte geb den, zich fchuldig maaken, en in 't pleegen van
de gr vfte z nde hardnekkig v rtgaan ; d ch wy hebben
geene gen egzaame reden m daar nit t befluiten , dat zy
van alle zelfsverwytingen bevryd zyn, f geene befchuiliging des geweetens inwendig gewaar w rden : z daanig eel
befluit z ude d rgaands, wanneer de misdaadigers anlerzints ?aier mtrent de waarheid wilden fpreeken,en hnr,nen
innerlyken t eftand penhartig beleden, t v rbaaril en
z nder gr nd blyken t zyn .
Wy, die niet dan ppervlakkig ver 's menfchen daalen
rdeelen, en die niet weeten, «'at in hun binnenkunnen
N 2
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fte is , f in hun gem ed eigenlyk mgaat, kunnen lichtlyk
d r deezerl uiterlyken fchyn van gerustheid en gev ell sheid bedr gen w rden, en de ndervinding leert niet dan
t dikwyls ; dat wy met 'er daad desaangaande ODs hebben
laaten bedriegen .
De meeste der zulicen, van welke wy thans fpreeken ,
zullen zic'nzelve by deeze f geene byz ndere gelegenheden verraaden , en met duidelyke pr even t nen, dat zy
z v lmaakt gerust in hun gem ed niet gefteld zyn, als zy
alt s v rgewend hebben , ja dat de uitfpraaken des geweetens weezenlyk in hun gev nden w rden .
Her geweeten, deeze is de battle aanmerking, welke ik
n g bier wilde v rll:ellen, zal in kragt en fterkte ten aanzicne van deszelfs werkinge geevenredigd zyn naar de maate van - nze gezindheid, m daar aan geh r t verleenen .
Iudien wy ngenegen zyn her gezag des geweetens beh rlyk t erkennen en deszelfs uitfpraaken in pmerkinge t
neemen, indien wy nze dierlyke lusten den ruimen teugel
vieren en ns flaaven van de pv lging nzer z ndige begeerlykheden maaken , z zal deeze ftille ftem fleeds flaauwer en flaauwer w rden , en zich by mindere gelegenheden
h ren laaten ; maar indien wy eene prechte begeerte hebm al war deugdzaam en l flyk is t betrachten,
ben,
zal her geweeten in deszelfs v ile kracht in ns werken ,
en de zuiverfte gen egens, de verhevenfte vermaaken ns
d en genieten .
A . V.
OVER DE VEREENIGING DER GEREFORMEERDEN EN LUTHERSCHEN, BY GELEGENHEID VAN ZEKER VOORVAL
TE ELLRICH.
(Uit het H gduitsch .)
Halber/lad 28 Juny 1784 .
H ggeierde Heeren!

ier nevens d e ik u ten bericht t ek men,'t welk,
pmerkzaamheid uwer leezeren
l
Ilj
ngetwyfeld , der
waardig is : my ten minften, is her meer waardig, vergeef
uitdrukke, dan de abftracte p gingen
my dat ik my z
van alle die gezelfchappeu ., welke zich ter vereemginge
van
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van verfcheiden Religiepartyen hebben pgedaan . Dan,
ter zaake zelfs . l' rheenen v ndt men t Ellrich, in
bet Graaffchap H henflein, en in derzelver nabuurfchap,
een aanzienlyk aantal van Geref rmeerden , waar nder veele
wel bemiddelden waren . De meerderheid der bydraagen
wel, als de aanzienlyke gefchenken der Verm genz
den, ftelden hen in ilaat, m, p zekeren tyde, eenen
Geref rmeerd Geestelyken nit bet Hesfifche t laaten k men, m de bediening des H. Av ndmaals, v lgens bet
Kerkelyk gebruik, de Liturgie, der Geref rmeerden t h uden, wyl men z
weinig in Ellrich als daar tnftreeks
Geref rmeerde Leeraars vindt. V r het verige hieldt
men zich t t de Lutherfche Kerk . Langzaamerhand verminderde het getal der Geref rmeerden, veele ftierven en
weder m andere verlieten hunne w nplaatzen. Nu bleef
'er flechts een gering getal van minder bemiddelden ver,
d r welke bet t zwaar viel m naar gew nte eenen
Leeraar hunner belydenisfe uit bet Hesfifche t laaten k men . Geerne intusfchen wilden zy bet H . Av ndmaal
h uden, en v nden zich, t t hun leedwezen, buiten flaat,
m her zelve, naar het gebruik in hunne Kerk, wcrkftellig t maaktn . Zy hadden zich zeker, buiten fchr m,
k in dit pzicht, by de Lutherfche Christenen k nnen
verv egen , maar hadden daar by, des niet tegenftaande ,
veele bedenkingen . Zy verk zen eenen middelweg, welke, myns bedunkens , hun z
wel, als
k then man,
die hen p deezen weg t gem ed kwam , t t eere ftrekte .
Zy verz chten naamelyk den Predikant Thil t Ellrich,
dat by met bun bet H . Av ndmaal, naar de gew nte
der Geref rmeerden, wilde h uden . Deeze, zich by bet
C nfist rie t Halberflad verv egende , flelde bet aan
hem , gedaan verz ek, aldaar v r, en verkreeg de vergunning m den Geref rmeerden hierin t m gen dienen .
wel, als
De Maglftraat z
k de Predikant Thil t
Ellrich deeden hier mtrent aan de Burgerye een beh Qrlyk v rftel, bet welk van die uitwerkinge was, dat bet
ff. Av ndmaal met de Geref rmeerden, in de Lutherfche
Kerk , niet alleen ngefl rd , maar zelfs met de hartelykfte deelneeminge van veele Lutheraanen, werdt geh uden . By niemand van de Ledemaaten zyner Gemeente
verl r de Heer Thil zyn vertr uweu, ntemand maakte
hem deswegens eenige tegenwerpingen, en by bleef by
waardig en bemind, als by t v .
zyae Gemeente z
it geweest was . En z danig is de zaak t t heTell
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den t e n ch gefteld . Men merkt uit her laat(te geval
wel ras, dat zich hierby in Ellrich geene p(t kers en
rhlaazers
pdeeden ; terwyl her auders niet z
wenscht bier mede z ude afgel pen zyn . Nut ntflaat
hier by de vraag! Kan ecn Predikant , die de gev elens
en meeninge der Lutheraauen mtrent her H . Av ndmaal
is t egedaan, met de Geref rmeerden bet zelve, p de
wyze, in de Geref rmeerde Kerk gebruikelyk , h uden ?
Her wezenlyke der uitwendige handelingen is by beide
partyen her zelfde . En waar m z ude men in dingen,
welke met t t bet wezen heh ren, niet eene andere manier en wyze (f rm) k nnen en m gen in acht neemen ;
de manier en wyze d en dus niets ter zaak . War nu
mt her , buiher eer(te lid deezer vraage betreft , z
ten alle tegenfpraak, p de waardy en p bet gewicht
aan, her welk men in de eigend mmelyke meeninge zy. Gener [ierk gew n is aan t
l fd men dat geen waar Av ndmaal kan w rden geh uden , by aldien men niet de tegenw rdigheid van Christus ,
gelyk dezelve in de Lutherfche Kerk w rdt geleerd, aanude men v l(trekt, met ecn g ed geweeten,
necmt, z
zulk eene handeling niet k nnen nderneemen : is men
in tegendeel vertuigd, dat de manier van v rftellinge
en de bepaaling van den cart en wyze, h e Christus in
her H . Av ndmaal tegenw rdig is, geenzins de h fdzaak uitmaakt, waar m z ude men dan niet , nan Chris .
tenen van Gene andere belydenisfe , bet H . Av ndmaal
k nnen t edienen ? En wanneer de C nfist rien, die d r
de Landsheeren gev lmachtigd, Kerk-gebruiken (Li6urgien)
en G dsdienst- pIchtigheden ntw rpen en vast ge(teld
rl ven, m, by zekere v rk mende gehebben, her
vallen, zich van eeu antler Kerk-gebruik t
delt als dan een LutherschPredikant niet regelmaatig,wanneer by, vereenk mftig met deeze vergunninge en vryit
heid , t
verplichten m in de be efeninge van de werken der liefde
den
nala,,uig t
van Christus aanl pt, m et by dan G de nict meer ge .
h rzaam zyn dan den Menfchen ? Men hedenke bier by
't geen Paulus dee-it m hen , die n ch geene Christenen
. XVI . 3 . en
waxen , v r her Christend m t
men leeze de vrym edige verklaaring van deezen v rtreffelyken Ap stel i C r. N . 19-23 (") „Want, h ewel ik
„ vry
verzetting
van
LXther
.
lgens
de
(*) V

!
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heb ik n gthans my zelven
vry ben van ieder een, z
;, ieder cen t t een knecht gemaakt , p dat ik veelen van
„ bull winnen z ude ; den J den ben ik gew rden als een
• J d, p dat ik de J den winnen z ude ; den geenen
• die nder de wet zyn, ben ik gew rden als uder de
„ wet, p dat ik die geenen, die uder de wet zyn, win• nen z ude ; den geenen, die z nder de wet zyu, ben
;, ik, als z nder wet , gew rden : (daar ik n gthans niet
• z(tuler de wet ben v r G d, maar ben under de wet van
„ Chris_tus,) p dat ik de geenen, die z nder de wet zyn,
„ winuen z ude. Den zwakken ben ik gew rden als een
„ zwakke, p dat ik de zwakken winnen z ude : ik ben
„ ieder cen ailerlci gew rden, p dat ik allezins immers
„ eenigen z ude zalig rnaaken . Alaar dat d e ik m bet
„ Evangelium , p dat ik bet zelve mede z ude deelachtig
„ w rden .
Wat zal nu niet een Christenlecraar, by zy Luthecsch
f Geref rmeerd, m dier Christenen wille d er, die in
zekere ftukken van eene andere meeninge zyn? Zal by
gees kind d pen v r dat by zeker weet, dat deszelfs
uders de icere der Lutherfche Kerk , aangaande den I-I .
D p, v lledig verttaan? Zal by geen Av ndmaal b uden
v r dat by tweet, dat alle dischgen ten , der Lutherfche meeninge, aangaande tie tegenw rdigheid van Christus in bet H . Av ndmaal, met Gene daadclvke kennisfe der
gr nden en tegengr nden, zyn t egedaan? Dan zai by zeker weinige Kindcren d pen en zeldzaam bet H . Av ndmaal k nnen h uden .
Beklaagelyk gen eg is bet,
dat men zich n ch by veele van zulke verweer-redenen m et
hedienen . Ily, die zich, uit nkunde, eene z
laage
v r(telling van de Av ndmaals -leer der Gercf tmeerden
maakt, lante zich daar mtrent nderrichten, en leezeeens
Calvini iiifituti ncm christ. relig . lib . IV . Cap . XVII . e n
byz nder § 2 . 3 . 4 . 5 . Wanneer, gelyk in nsVaderland,
reeds p. verfcheiden plaatzen gefchiedt, Lutherfche Predikanten f nt y ds in Geref rmeerde, en Geref rmeerde Predikanten in Lutherfche Kerken prediken ; wanneer men in
beide Kerken , ieder Evangelisch Christen, by m ge, uaar
zyne belydenis, Luthersch f Geref rmeerd heeten, t t
bet H. Av ndmaal den t egang liet ; wanneer de Predikanten, van beide partyen, zich niet d r byz ndere Kerkgebruiken en G dsdienst-plechtigheden lieten wederh nden, m hunne Gel fshr eders z nder nderfcheid tan t
neemen ; wanneer men der Catechizeerende ieugd vr egtydig infcherpte en den v iwasfenen ten rechten tyde beN 4
hcu .•„
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h rlyk herinnerde , dat de Geref rmeerden en Lutheraanen, cigenlyk gezegd, Br eders zyn, z
z ude men ngewerkt t t de z
wenfchelyke ultwendige vereeniginge
van beide Kerken meer t ebrengen, dan de z
veel phef maakende nderneemingen van z mmige byz ndere
perf nen , die daart e n cll van deeze n ch van geene
Kerk cenige v ltnacht hebben bek men,
it f it zul.
len uitrichten : want misfchien z uden deezen , waarfchynelyk, by aldien hunne nderneemingen gelukten, het
welk Been Evangelisch Christen wenfchen kan, eene vierde Religieparty in het heilige R tnfehe ryk ftichten .
V r de echtheid van dit gegeeven bericht kan ik v lk men
inltaan, t meer, daar ik het z
wel nit den m nd van
den [leer Predikant Thil zelfs , als van zulke perf nen ,
heh , die van de waare t edracht der zaake p het best en
zekerfte nderricht waren .
V r bet verige ben
.
A.
WAARNEEMING , WECEr%S EENE HEVIGE KRAMPCOLIEK, DOOR EENE STERKE GIFTE VAN HET
OPIUM GENEEZEN .

D

r***

M. D.

e beste Gene esmiddelcn raaken niet zelden in minagD
ting , wanneer zy niet alt s, en nder alle mftandigheden, de verlangde uitwerking d en, z nder dat men

zig gen egzaame m eite geeft , m t
nderz eken, Ri
welke redenen bet middel , in eeu v rk mend geval,
de gewenschte uitwerking niet kan hebben , -- en z nder dat then verweegt, f de gifte van het middel, aan
de hevigheid der Ziektc , en aan de byz ndere gefteldheid des Lyders, beantw rd .
Z ziet men dikwils dat de K tts-bast, t vergeefs, in hartnekkige K rtfen, gebruikt, en uit then h fde, zelfs d r Lieden van
d K nst, uit eene blinde v ringen menheid, ver rdeeld
w rds ;
daar n gthans de waare reden niet in het
verm gen van dit G dlyk middel, maar alleen in de gerin,ge Gifte m et gez gt warden .
nit laatfte heb ik nk, nder anderen, zeer dikwils, by het
gebruik van bet Opium , waargen men , ea de v lgende
\Vaar-
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Waarneeming is my daar mtrent z
vertuigend v rgek men, dat ik Diet ndienilig ge rdeeld heb , dezelve aan
myne K nstgen ten mede t deelen .
Een Nleisje, mtrent 18 Jaaren ud, en van eene gez nde en bl edryke gefteldheid, kreeg, juist p bet tvdflip dat zy de menfes verwagtte, hevige pynen in 't lyf,
die ik v r m limina men/lrua hield, en waarv r ik haar
eene Aderlaating p den v et liet d en ; d ch z min de
Aderlaating, als de An dyna, die ik haar gaf, deeden eenige uitwerking . Integendeel, ik v nd haar den v lgenden dag
veel erger, eu z wel de Braakingen, als andere t evallen,
vertuigden my dat bet een Kramp c liek was . Ik liet de
Aderlaating herhaalen, en bet gebruik der pynflillende en
verzagtende middelen,v rtzetten, d ch alles vruchtel s
en n g de herhaalde Clysteren, n g de zagte Laxantia, uit de pulp . Casfce , met bet Oleum flmygdal rum :
n g de Veficat ria, zelf p den Buik, deeden eenige uitwerking . 'Er v lgde geen ntlasting ; en niettegenftaande de
Reeds vermeerderde Gifte van bet Laudanum, bleeven de
pynen aanh uden .
In deezen t eftand bleef de Lyderesfe t t aan den dertienden dag der Ziekte ; en terwyl
ik aan den eenen kant v lk men vertuigd was, dat bet
inderdaad een Kramp-c liek was , en aan den anderen kant
zag dat alle aangewende hulpmiddelen vruchtel s waren,
z viel ik p de gedachten , f misfchien bet Lichaam,
d r bet aanh udend en trapsgewyze vermeerderd gebruik
van bet Laudanum, aan de werking van dit middel m gte
gewend zyn ; en befl t dus haar z veel p ~Lnmaal t
geeven, als zy, geduurende de laatfte vier- en twintig uuren, by herhaalde Giften, had gen men, en dit bedr eg
8 Grein .
Deeze h eveelbeid, in eene Gifte gegeeven , deed de verlangde uitwerking . -- De Lyderesfe
viel, na verl p van crsn nur, in flaap , en fliep eenige
uuren agter een ; de pynen bedaarden ; 'er kwamen fferke
zweetingen, die ik d r een aftrekzel van de Chamillenbl emen bev rderde ; en n g denzelfden av nd v lgde ,
na bet zetten van een Clysteer, een fterke St elgang . Ik
gaf haar verv lgens zagte Laxeermidd±elen , met de Kina , die
den geheelen aanval deeden bedaaren .
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AANMERKINGE^1 OVER DE PLANEET MERCURIUS, ByZONDER DIENENDE OM AAN TE WYZEN,IN WELK
GEDEELTE VAN DEN LOOPKRING DIER DWAALSTARRE DEZELVE ZIGTBAAR HELDERSTIS .

D

(Uit bet Engeisch .)

e ude waarneemingen van de Planeet Mercurius zyx
zeer fchaars . PTOLOMEUS in zyn 14lmagest heeft 'er
flegts zestien, van welken 'er twee v lfhrekt mis zyn
naa deezen vind ik t t den tyd van TYCHO geene waarneemingen van eenig gebruik, dan eenige weinige gedaan
d r GUALTERE mtrent bet einde der Zestiende Eeuwe .
COPERNICUS klaagde, dat by Dimmer eene g ede waarneeming k n magtig w rden . TYCHO BRAHE, LONGEMONT,ANUS, MARGRAFF en RICCIOLI flaagden gelukkiger, en
deeden 'er verfcheidene ; d ch de meeste zyn van weinig
nuts t t bet verbeteren der Tafelen : dewyl de Planeet
zich t en niet in bet vereischte gedeelte van derzelver
L pkring bev ndt ; deeze tegenwerping is
k in 't mid .
den gebragt tegen veele van de talryke waarneemingen
van HEVE LIDS , fch n eenige derzelven aanneemelyk m gten weezen, indicn ze met gen egzaame naauwkeurigheid
wierden berekend . HALLEY en LA HIRE deeden hunne
waarneemingen met meerder flipthcid, als mede nzc
gr te Starrekundige FLAMSTEAD ; d ch de laatstgemelde
beeft Mercurius bykans geheel vergeflaagen, 't welk zeer
t verw nderen is : dewyl by anders geen v rwerp aan
den Hemel zyner pmerkinge liet ntglippen .
Van alle de b vengewelde Starrekundigen gel f ik dat
niemand dan LA HIRE Mercurius
it in den Meridiaan
zag : zy namen die Planeet waar, wanneer by naby den
H riz n was ; welke waarneemingen elk weet dat veel
nnauwkeuriger zyn . L A HIRE zelfs gelukte bet maar
zeldzaam, want in de Mem ires de l'llcadcnaie R yale dcs
Sciences .1764, zcgt de Abbe CHAPPE D'AUTEROCHE, dat
men in de v rgaande Mem ires niet meer dan acht f
negen Meridiaau-TJ/arr~leeraira~eu aantreft ; d ck, zints
dat jaar zyn 'er veele gedaan, als gezien kan w rden in
de Schriften van de Heeren LE GENTIL, DE THURY, DE
LA LANDE, MASKELYNE, MESSIER en anderen ; fch n
teffens de meesten gewag maaken van de zwakheid des
licuts
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lichts van de Planeet, en dat zy zich dikwyls t leur ge.
meld v nden : 't welk daar aan m t w rden t egefcilreeven , dat zy 'er na zagen als Mercurius verst van de Z n
verwyderd was, wanneer zy alt s zeer flauw licht van
zich geeft .
Wy zullen, en dit is bet h fd gmerk deezesgefchrifts,
nu aanwyzen , in welk gedeelte van zyn L pkring Mercu .
rius nzigtbaar is, in welk by zich helderst vert nt, als
mede wanneer by bet licht hegint t verliezen f te herkrygen . De Heer D'ARQUIER vermeldt, in de V rreden van
zyne Obfervati ns flfir n miques, dat Mercurius nzigtbaar is by zyne benedentie COnjunc`lie,en zigtbaar by zyne
b ventle ; en dit is, naar men my berigt hceft, bykans
alles vat hy, ten aanziene van dit nderweip, zegr . A
wend my, derhalven t t eene Mem rie, welke ik in de
Franfclae .4cadennie der LYeetenfclaappen h rde leezen, behelzendeeenige Waarneemingen,inde jaarenMDCCLXXVIII
en MDCCLXXIX gedaan, d r Mr. EDWARD PIGOTT,
en die men belastte t drukken in hunne Savans EtrangI.
Uit dit papier zyn de meeste der v lgende Aanmerkingen
ntleend ; d ch bier pgegeeven met eenige veranderingen ;
dewyl ik, naa dat hetzelve gefchreeven was, eenige byk .
mende Waarneemingen gedaan, en aanmerkingen gemaakt
heb, welke ik, m herhaalingen t vermyden, de vryheid
neem met die van Mr . EDWARD PIGOTT zamen t v egen .
V r I . Mercurius is helderst tusfchen zyne El ngatien
en b ventle C njuntie, digt by de laatfle kan by vecltyds
gezien w rden : by w rdt nzigtbaar k rt naa at by d r
zyne El ngatie gegaan is na zyne benedentle C njunctie,
en weder zigtbaar weinig dagen v r zyne naaste El ngatie . Dit is de uitflag van meer dan zestig Waarneemingen
gedaan met een werktuig m de vergangen waar t neemen, welks Telesc p Vyftigmaal vergr t .
- En
hebbe men bier in agt t neemen, dat alle deeze aanmerkingen than p bet vert ll deezer Planeet, wanneer dezelve aan den Meridiaan is .
Ten 2 . Wanneer Mercurius cene gr te Zuidelyke Declinatie heeft, f wanneer de Dampkring eenigzins bezet
is , kan by zelden gezien w rden in die deelen van zynen
L pkring, waar by weder licht begint t krygen, f verliest zeer veel van zyne helderheid .
Ten 3 . De fchynbaare Helderheid van Mercurius, p
zyn helderst, is mtrent dezelfde met die van Sirius, met
de Z n in C njunc`lie .
Ten
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Ten 4 . Als een bykemende pr ef van de belderheid deezer Planeet, wind ik acht waarneemingen, gedaan met een
Quadrant van achttien duimen , welks Telesc np twee v eten
brandpunt en 't glas eene pening van een duim heeft, achtienmaal vergr tende : met welk Werktuig bet zeer bezwaarlyk valt Starren van de zevende gr tte t zien, wanneer
de k perdraaden 't minst verlicht zyu .
Ten 5 . De fchielyke verandering van de helderheid deezer Planeet is zeer pmerkenswaardig ; zynde dezalve z mtyds zeer gr t in minder dan vier en twintig uuren .
Ten 6. Op den elfden van July des Jaars MDCCLXXIX
nam Mr . EDWARD PIGOTT de Planeet waar, welke t en
minder dan drie Graaden van de Z n was : en bier uit m gen wy afleiden, dat dezelve f mtyds in C njun&ie met de
Z n kan gezien w rden .
Ten 7 . Is bet z nderling, dat Mercurius en Venus zich
bet helderst vert nen in de tegen verge ftelde gedeelten
hunner L pkringen, de eerfte tusfchen zyne El ngatien en
b venfte C njunFtie, de ander tnsfchen haare El ngatien
en benedenfle C njunc`tie . Venus w-)rdt als wasfende
zeer v lmaakt gezien, byz nder by haare benedenfte C njun1Iie, terwyl Mercurius zelden aan de Meridiaan verfchynt met zulk een v lmaakt fchynzel .
Ten 8 . Ingev lge van den repel, in de eerlle deezer Aanmerkingen t nedergelleld, is . gemaklyk p t maaken, h e
dikwyls Mercurius in een jaar kan , gezien w rden . In
bet v lgend jaar (MDCCLXXXV) kan men deeze Planeet
mtrent tweeh nderd keeren aan den Meridiaan waarneemen .
Ik ]l p, d r indeezerv ege get nd t hebben h e gemaklyk en h e dikwyls Mercurius kan gezien w rden aan
den Meridiaan, zelfs met de gemeenfl :e gebruiklyke Werktuigen, dat de be efenende Starrekundigen zich zullen pgewekt vinden, m meer aandagts t betteeden aan deeze
maar al t zeer verwaarl sde Planeet .
Niets meer heb ik. bier aan t e t v egen, dan dat bet
Gefchiedkundig gedeelte van dit verflag v rnaamlyk ntleend is uit de Mcrn i; es de l' .1caderni , des 4'ciences, en dat
wy't zelve gr tendeels verfchuldigd zyn aan den b ven alien l f verheevenen DE LA LANDE, aan wien wy k dank
m cten weeten de netheid der tegenw rdige Tafelen van
Mercurius, welke zelden meer dan twee Sec nden misfen.
NA-
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3WATUURLYKIi HISTORIF VAN DE SISEPPEN, EN BYZONDLR
VAN DE HOUTSNEP .

(V lgens den Heer

DE BUFFON.)

in 't Latyn ,
e Snep heet, in 't Grieksch ,
f Perdix Rustica ; in 't Italiaansch , BeGallinrwg
D
casfa ; in 't Fransch, Becasfe ; in 't H gduitsch, H ltzEr ).

-

;

Schnepfc ; in 't P lsch, Sl rnka ; in 't Zweedsch , Merkulla ; in 't Engelsch, W d-c ck ; in 't Turksch,Tcheluk .
Misfchien is, nder alle Trekv gelen , de Sncp de V gel
van welken de V gelaars ]let meeste werk maaken, z
uit h fde van de lekkerheid, als van wegen het gemak
m dit Gev gelte t vangen, 't welk in de Franfche b smtrent bet midden van OEl ber , nederltrykt .
fchen ,
Als dan vermeerdert deeze V gel de menigte van fmaaklyk
wild ; by daalt f van de h ge bergen , des Z mers bew nd ; de eerst pk metnde k ude d et hem van daar t
nswaards vertrekken ; want zyne reist chten bef'aan meer
in uit de h gte der lngt neder t daalen, dan in lange
en verre t chterr , gelyk die der V gelen, die van land
t t land trekken . Het is van de h gte der Pyreneefche
en Alpifche Gebergten, waar de Sneppen den Z mer gefleeten hebben , dat zy , met bet vallen van de eerfle
fneeuw , p die bergt ppen , met den aanvang van Oct ber, nederk men p bet h utgewas der laagere heuveleu,
en verv lgens in nze vlakten .
De Sneppen k men 's nagts, z mtyds ver dag, met
een betr kke lugt , alt s een f twee gelyk, n it in
tr epen ; zy ftryken neder p 't geb mte, 't hakh ut,
b venal, beminnen zy ; b sfchen,waar in veel gr nds is,
en veele afgevalle bladeren liggen . Zy nth uden zich
daar den geheelen dag zeer Ail, en z danig verb rgen.,
dat men ze met h nden m et pft ten ; z mtyds flippen
zy tusfchen de beenen des Jaagers d r ; deeze digte plaatzen verlaaten zy met bet vallen van den a v nd, m zich
t verfpreiden in de pener plaatzen, wanneer zy veelal
de betreede paden v lgen : zy z eken zagten gr nd , v gtige plekken , bet water by de b sfchen , en de kleine
meiren , m den hek en p ten , die met aarde in bet
z eken van v edzel vervuld zyn , f t wasfchen . Alle
Sneppen hebben dezelfde h uding , en gaan p denzelfden
Wet
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v et t werk ; wie 'er cen gezien heeft, heeft de geheele .
f rt gezien , z gelyk zyn ze van character.
Opvliegende, flaat de Snep de vleugels met geweld ; zy
vllegt recht nit in bet h g geb n te ; d ch in 't kieinder h utgewas vindt zy zich gen dzaakt b gten t maaken ; vliegende verfchuilt zy zich agter bet digtile h ut,
m't
g des Jaagers t
ntwyken . De vlagt van de Snep,
k vliegt zy niet lang a gi.e r .
fch n fnet , is niet h g ,
een ; met z veel vaarts daalt zy na beneden, dat zy
wet gelykt naar een kl mp aan zyne eigene zwaarte vergelaaten : weinig
genblikken naa bet nederk men , l pt
Zy met rasfe fchreden ; dan welhaast Nat zy ftil, fleekt
den k p m h g, en ziet na alle kanten r nd, m wet
verzekerd t zyn dat 'er geen kwaad haar mringt, eer
PLINIUS vergelvkt, t
2y den bek in den gr nd fleekt .
techt, de Snep en Patrys, ten aanziene van bet fuel l pen ; deeze laatstgemelde z ekt zich desgelyks t verbergen ; en wanneer men denkt denzelven t vinden , ter
plaatze waar then ze heeft pgeft ten, zyn ze reeds p
een gr ten afftand van dezelve verwyderd .
Het fchynt, dat deeze V gel, met zyne gr te
gen,
niet wet dan in fchemerlicht ziet, en hinder heeft by een
flerker licht : dit blykt uit de beweegingen , welke by
maakt , die n it z flerk zyn als in 't vallen van den
av nd, en by 't aanbreeken van den dag, en de heceerte
m van plaats t veranderen v r bet pgaan f het ndergaan der z nne , is z fterk en dringend , dat inen
waargen men heeft, h e Sneppen, in eene kamer pgeil ten , alle m rgens en av nden geregeld Gene p ging deeden m t vliegeu , terwyl zy by dag en nagt alleen liepen, z nder zich t verheffen ; waarfchynlyk h uden zich
de Sneppen in de b sfchen by d nkere nagten flail ; d ch
wanneer bet lichte Maan is, gaan zy uit m v edzel t
z eken ; van hier n emen de V gelaars de V ile Maan van
N vember , de Sneppen-maan , wanneer zv in gr ten
vervl ed, p verfchillende wyzen, verfchalkt en gevangen w rden .
ALBERTUS bedriegt zich , wanneer by gel ft en aantekent , dat de Sneppen de beh uwde Plaatzen en H ven
nz eken m de Zaaden p t pikken : dewyl n ch de
Sneppen , n ch eenige V gel van dit Geflacht , vrugten
f zaaden aanr ert, -de gedaante van hun Rek, die recht,
leer lang, en flap aau 't einde is, alleen z u haar deeze
f T rt van vuedz el ntzeggen ; zy aazen alleen p W rmen,
wet-
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welke zy z cken in l sfe aarde, p v gtige en m erasfige
plaatzen ; zy krabben den gr nd Diet m met de klaauwen , alleen d en zy de bladeren weg met den bek , dczelve ter flinker en rechter zyde met vaart been werpende . Her blykt dat de Snep meer p den reuk dai het
gezigt f de Spys z ekt en nderfcheidt . Zy ziet flegt ;
l ch de Natuur fchynt haar aan 't einde van den Bek een
zintuig meer gegeeven tc hebben , zeer vereenk mflig met
haare wyze van leeven : de punt is eer vleesch • dan h rnagtig, en vatbaar v r eene f rt van gev el, gefchikt m
bet bekwaame v edzel in de v gtige en m erasfise plaatzen t
ntdekken ; een v rregt, haar met andere V geleu
gefch nken , wier leevenswyze met de haare vereenk mt.
V r her avenge is de Bek van de Snep, ruuw,
en als geweerhaakt aan de kanten , p bet einde en in de
lengte diep gegr efd : bet b venfle gedeelte alleen v rmt
de r nde punt , en fleekt ver bet benedenfle gedeelte
heen, 't welk als afgeku t is, en d r een fchuiniche geleding in her b venfle fluit . In verfcheide taalen heeft
deeze V gel den main van de langte des Belts ntleend .
De l p hee£t meet van het vierkante dan van bet
r nde .
De Pluimadie, die fraai is, beh even wy,
m derzelver algetr~eene bekendheid, Diet t befchryven .
GESNER treft de gr tte van de Snep beter , d
r dezelve met die van den Pairys gelyk t flellen , dan AiiSTOTELES , die een Hen ten v rbeelde neemt ;
f de gemeene ff enders m eten in Grieketiland kleinder gevallen
hebben dan by ns . De Sneppen zyn alt s zeer wel in
'r vleesch , en zeer vet p 't einde van den Herfst , wanneer zy, als mede een gr t gedeelte des Winters, c ne
zeer gez gte fpyze pleveren , fcb n her vleesch bruin
en geheel Diet malsch is : d ch her blyft lang g ed ; zy
w rden met ingewand en alles pgedischt , dit geeft de
beste fans aan dit wild . Men heeft waargen men, dat
de H nden 'er Diet van eeten ; her m t weezen dat die
geur hun Diet behaagt, en wel zeer tegenflaat ;
k kan
men bykans geen H nden, dan Waterh nden, gewennen
p de Sneppenjagt. Her vleesch der J ngen is veel pin
fierk van reuk , maar witter en malfcher dan dat der Onden ; alle vermageren zy, h e nader men aan 't V rjaar
k mt , en alle , die verblyven, in den Z mer, zyn als
dan bard, dr g, en flerk van reuk .
't Is p 't einde van den Winter , f in de maand
Maart, dat alle de Sneppen bykans nze vlaktens verlaaten ,
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ten, m na bet gebergte weder t keeren,t t de eenzaamheid ger epen d r de Liefdedrift . Gepaard ziet men
deeze V gels in den V rtyd vertrekken ; zy viiegen dan
zeer fuel , en z nder zich by nagt p t h tlden : d ch
's m rgens verbergen zy zich in bet h utgewas, m 'er
den dag t flyten , en vertrekken 's av nds, w de reis
t verv rderen ; den geheelen Z mer nth uden zy zich
p de e :nzaamlte plaatzen , en de h g(te bergen, tvaar
zy nestelen, als in die van Sav ie, Zwitzerlaud, Dauphine,
.7ura, Bugey en bet V igtfche Gebergte ; daar blyven 'er
eentge in de h gfle Landlchappen van Dngeland en Frankryk, als in B ulg gne en Champagne . 't Is nk nict z nze laagere
der v rbeeld, dat eenige Paaren Sneppen , in
Landfchappen vergebleeven zyn en 'er genesteld hebben ,
waarfchynlyk d r eenig t eval in hun wegvliegen vertraagd, en d r den Paartyd verrascht, verre van de plaatzen, werwaards zy d r haare natuurlyke neiging been gedreeven w rden .
EDWARDS meende, dat zy alle ,
gelyk andere V gels , na verder N rdwaards gelegene
gewesten tr kken ; waarfchynlyk was by niet nderrigt van
hun vertrek na 't gebergte, en de reisr ute welke zy neemen naar een geheel ander plan dan dat der andere V gelen ; alleen beftaande in van het gebergte na beneden , en
van beneden na bet gebergte t trekken .
De Snep maakt haar nest p den gr nd , even als andere
V gelen , die niet p de h mtakken r esten ; dit nest beilaat uit bladeren f dr ge kruiden , d rmengd met kleine
takjes ; bet is z nder kunst zamengekn pt tegen een b mllam f gr ten (lr nk : men vindt in 't zelve vier f vyf
langwerpige Eijeren, een weinig gr ter dan die van gemeene Duiven, ze zyn r sagtig graauw, met d nkeracr en
zwartagtige plekken . Ons is , den vyftienden van April,
een nest met Eijeren gebragt . Wanneer de J ngen gckipt
zyn , verlaaten zy bet nest, en l pen , fch n n g net de
eerfle veeren bedekt, daar mflreeks : zelfs beginnen zy
t vliegen eer zy andere pennen dan die der vleugelen hebben ; ntdekt w rdende, tragten zy p die wyze l pende
en vliegende weg t k men . Men heeft gezien dat een
Mannetje en Wyfje een der J ngen , de zwakfle huiten
twyfel, pnamen , en meer dan duizend fchreden mededr eLren . Net Mannetje verlaat bet Wyfje niet , z lang
de J ngen de uderlyke hulp beh even ; bet fact geen
geluid dan in den tyd hunner pv edinge, en in den paartyd ; bet avenge gedeelte des Jaars zwygt bet z v lk men
als
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als bet Wylje ; wanneer bet br edt, zit bet Mannetje bykans beftendig by 't zelve, en zy ichynen gr t gen egen
t fcheppen in als dan den bek p elkanders rug t leggen . Deeze V gels , van eenen cenzaamen en wilden
aart, zyn dus liefhebbeud en teder ; zelfs w rden ze be_
heerscht d r minnenyd : want de Mannetjes vegtcn geweldig elkander een Wyfje betwistende : zy w rden b t
en vreesagtig als bet gev el der Liefde, bykans alt s met
M ed vergezeld, bun verlaat .
De Snep is zeer algemeen . ALDROVANDUS en GESNER
hebben dit reeds pgemerkt. Men vindt deezen V gel z
wel in de N rdfche als in de Zuidelyke Gewesten , z
wel in de Nicuwe als in de Oude Wereld ; by is bekend
d r geheel itii • pa, in Italic, in Duitschland, in Frankryk , in P len , in Ruslnnd, in SilefIe, in Zweedcvi , ja
zelfs in Gr enland, waar by den naam van Suarftiek
draagt ; p 2'sland maakt de Snep cen gedeelte van bet
wild nit , 't welk vervl cdig is p d t Eiland, fch n
met Yskh tzen als bedekt . De Sneppen w rden aan de
n rdlyk(te en
stlyklte grenzen van Jifie gev nden ,
waar ze gemeen zyn, in de taal der Kamtfchatkaers, K riaquers en K uriliers hebben zy haare eigene benaamingen (*) . De Heer GMELIN heeft 'er eene menigte gezien
t Mangafca, in Siberic, aan de ,jenisca ; en fch n de
Sneppen bier in gr ten
vervl ed gev nden w rden,
maaken zy flegts een klein gedeelte nit van bet verbaazend aantal Winter . en Strandv gelen , 't welk aan de
b rden van die Rivier hyeen k mr .
Desgelyks w rdt de Sncp in Perfie, in Egypte, mfireeks Cair , gev nden , deezen zyn waarfchynlyk die
naar deeze Gewesten in N vember , ver Maltha, been
trekken, met een N rden- en N rd sten wind, en 'er
zich niet dan by tegenwind nth uden . In Burbanje k men ze , even als in Frankryk, in Oct ber, en blyven
'er t t Maart . 't Is zeer z nderling , dat deeze V gelf rt, ten zelfden tyde, bet N rden en . Zuiden vervult,
f ten minlten zich nder de brandende Lugtitreek kan
nth uden , natuurlyk eigen fchynende aan k ude Lugrftree(*) De Kamtfchatkaers n emen de Snep, Saak ul utch, die
der K riaguers heeten haar Tcheieia , en p de K urilifebe EiJanden is de naam Pet ri . Hist. Gen . des V yages. T in . XIX.
P . 359 .
VII . DELL . NE1VC t LW. N O.5 .
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flreeken : want ADANSON heeft de Snep ntm et p de
Lilanden van Senegal ; andere Reizigers hebben ze gezien
in Guinee , aan de G udkust ; KJEaIPER ill Zee, tusfchen
China en Yapan , en h t achynt dat KNOx ze p Ceyl n
aantr f. Vermids de Snep zich in alle Lugtftreeken uth udt, en in 't N rden van het Oude Vasteland, is bet
geenzins w nder,dat men haar weder ntm et in de Nieuwe Wereld ; zy is gemeen by de Illineezen, en in 't geheele Zuidlyke gedeelte van Canada , als mede in L uifiane , waar zy een weinig gr ter valt dan in Eur pa ,
't geen t egefchreeven w rdt aan den vervl ed van v edzel : zeldzaamer k mt zy v r in de 'N rdlyker f}reekeii
van /I7nerica .
Drie meldenswaardige Verfcheidenheden k men ns v r
by de Sneppen .
1 . De Oitte Snep . Deeze verfcheidenheid is zeldzaam ,
althans in Franksyk ; nu eens is de Piuiniadie geheel wit ;
d ch meermaals gemengeld met eenige graauwe f kastanjebruine ftreepen ; de Bek is bleek geel ; de P ten zyn
d f geel, met witte nagelen ; dit fchynt aan t duiden,
dat deeze Witheid eene Ontaarting t kennen geeft, verfchillende van d verandering van Zwart in Wit, welke de
Dieren in de N rdlyke Lugtftreeken z dikwyls ndergaan ; en deeze Ontaarting, in het Geflacht der Sneppera,
heeft veel vereenk mst met die der Whine Negers nder
de Menfchen .
II . De R de Snep . In deeze Verfcheidenheid is de geheele Pluimadic r d by r d, g lfswyze, met ftreepen p
een helderder gr nd . Die verfcheidenheid fchynt n g zeldzaamer dan de eerstgemelde ; de c ne z wel als de andere
tr f men aan p de jagt des K nings, in de maand December, 1775, en zyne Majefteit deedt ns de eere m dezelve aan ns t e t fchikken, d r den Graaf D'ANGIVILLER,
ten einde ze in zyn Cabinet z uden gcplaatst w rden .
III . De V gelaars maaken nderfcheid tusfchen twee
f rten van Sneppen , de gr te en de klcine naatulyk ;
inaar, dewyl de cart en Ieevenswyze dezelfde zyn in beide, en zy, v r 't verige, elkander v lmaakt gelyken,
inerker wy deeze geringe verfcheidenheid van gr tte alleen
aan als t evallig, en t t elk p zich zelven beh rende,
f ats die , welke plaats vindt tusfchen j ngen en v lwasfenen ; 't welk, by gev lge, geen twee nderfcheiden f rten uitmaaken , daar zy met elkander paaren en j ngen
teelen .
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VERSLAG VAN 'T LEEVEN EN DE WERKEN VAN WILLEM
JACOB 'S GRAVESANDE , H gleeraar in de Wiskundc,
Stwrekatnde, en Wysbegeerte t
.
ILLEM JACOB 'S GRAVESANDE ftamde f van een ud
en aanzienlyk Geflacht t
t genb sch geb ren p den zeven- en twintigflen van
Herfstmaand des Jaars MDCLXXXVIII . Zyn Vader THEOD a us 'S GRAVESANDE , die t
lyke Ampten bekleedde , hadt Diet min dan acht Z nen
en twee D gters , aan welker pv eding by niets fpaarde
t
ste t
. Onder de Leermeesters , die by bun
gaf, was zckere TOURTON, wiens h fdliefhebbery de
Wiskunde welhaast t t zynen Kweekeling WILLEM JACOB
verging, en z
verhand nam, dat by als Leermeester zich verpligt v nd m nagt en dag t
einde de fp edige v rderingen zyns Leerlings hem niet
v rby flreefden .
In den Jaare MDCCIV begaf zig nze 's GRAVESANDE
met twee zyner Br ederen na de H gefch l t
.
Sch n by daar zich p de Regtsgeleerdheid, als zyne
H fdflndie, bevlytigde, liet by egter zyne geliefde Wiskunde Diet vaaren, cn flelde daar p eene Pr eve, ver de
D rzi,,'tkundc, deels vervaardigd p een C llegie, 't welk
by, n, aan den wit van zynen~Vader t
ld en, hyw nde ; l ch hem niet finaakte : fch n het blvken dr eg van
de jeu ;gdigheid des Schryvcrs ., k n bet de g edkenring van
den hezwaarlyk v ld enhaaren JEAN BERNOULLI wegdrangen ; bet zag het licht in den Jaare MDCCXL De
dric Br eders werden p dell zelfden dag D & rs in de
Re-ten, t
p den vyf en twintigften van Wynmaand MDCCVII, en begaven zich na den Hcrge m
hunne Regtsgeleerdheid daadlyk t
. De
Verhandeling ver de Zelfn rd, d r nzen 'S GRAVFSANDE pgeileld, by gelegenheid van bet verkrygep der
D elnraale waardigheid, flak uit in rde en klaarlicid .
Welhaast maakte by kennis met alien, die in den
zugt v r Letter efeningen bet nden , en werd een der
v rnaamfle Leden van een Gezelfchap, 't welk het
Y urnel Litteraire in den Jaare MDCCXIII beg n uit t
geeven ; zyne ¢m ttle helpers waren MARCHAND , VAN
EFFEN, SALENGRE , ALFXANDERE ell ST . i1VAC11VTHE .
0 a
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Veel flukjes daarin kwacnen van zyne hand, en bragten
niet weinig t e aan de agting en pgang van dit Geleerd
Tyd4chrift. 't Welk vericheide l twisfelingen nderging .
Bchalven de Uittrekzels van Werken ver de Wis-en Natuurkunde, vindt men 'er verfcheide Verhandelingen in van
zyn eigen Maakzel, die fl ffe t t Geleerde Twistfchriften,met de gr tfle Mannen van lien tyd,verfchaften (*) .
By m est, in den Jaare MDCCXV deezen Letterarbeid
flaaken, ben emd zynde m den Bar n van WASSENAAR
VAN DUIVENVOORDE en den Beer van BORSELE VAN DEN
n000E, d
r de Staaten na England gez nden m K ning
p den Thr n geluk t
GEORGE den I met zyne k mst
wenfchen, als Secretaris t vergezellen . Dit Gezantfchap
duurde niet wel een Ja-ar , en dus was zyn verblyf in Engeland k rt . Zyne
mftandigheden gaven hem gelrgenheid m de vreenlde bekwaamheid zich eigen t maaken ,
dat by, t midden van een gezelfchap , k n werken als f
by alleen in zyn kamer zat. Bet vertrek, v r hem gefcllikt, was de verzamelplaats der Heeren, die in bet gev lg
k
der Afgezanten waren ; by ntving ze, h e druk by
m gt bezig zyn , en liet hun vrylyk praaten , terwyl by werkte ; nder v rwaarde, dat, indien zy iets zeiden, 't geen
by verlangde t weeten , p zyn verz ek de v rfleller van
't zelve zulks v r hem z u herhaalen . Zull :s hragt t wege dat by zich z weinig bem eide met bet geen buiten
hem mging, dat by de zwaarfle berekeningen k n v lbrengen, d r een gr t gezelfchap mringd .
Te L nden v ndt by zyne ude Vrienden, de Heeren
r
BURNET, met welken by t Leyden verkeerd hadt , en d
hun geraakte by in nauwe kennis met hun Vader den ber emden Bisfch p van Salisbury en veele andere Geleerden,
b venal met den wereldwydvermaarden NEWTON, die hem
veel agtings en vriendfchaps bet nde . By verwierf de
eer van Lid der K ninglyke S cieteit t w rden .
Uit Engeland wedergekeerd . zette by zich weder in den
Jiaage neder. Het gen egen 't Welk by bier fmaakte werd
gefl rd d r den fl d zyns Varlersin denJaarc MDCCXVI .
Dan het v lgend Jaar v ndt by zich ger epen t t een p st,
ge(*) Een breedv erig verflag hiervan, als mede van de bier
Dicti naire
verv lgens aangeftipte Werken, is t vinden in de dit
Artykel
Hist rique par PROSPER MARCHAND, uit welke wy
ntleenen, en daar in gev egd d r den Uitgeever, een B ezemvriend van 'S GRAVESANDE .
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fdneiging . De Bar n
die 'S GRAVE SANDtr:
zeer beminde en in Engeland gezien hadt, h e veel werks
NEWTON en andere Wiskundigen van hem maakten, prees
hem den Bez rgeren der Leydfclie H gefch le aan, met
dien gelukkigen uitflag dat by ger epen wierd t t H g.
leeraar in de Ibis-en Starrekunde. Zyne Intree-redenv ering duiddc aan wat men van hem t wagten hadt ; zy
handelde ver 't Nut der LUiskunde in alle Lheetenfchappen en b venal in de Natuurkunde, als mede ver de v lmaaking der Starrekunde uit de Natuurkunde t ntleenen .
Op dit laatfle fl ndt by byz nder fil m zyne T eh rders v r t bereiden t t bet h ren zyner lesfen ver
de Natuurkunde , fch n deeze Weetenfchap cigenlyk
niet begreepen was nder die, welke zyn Ber ep hem
v rderde t
nderwyzen . 't Was n dig dat by daar in
Les gaf. De H gleeraar SENGOERD hielt zich in zyne
Wysgeerige lesfen n g aau den Sch lfchen leertrant . Te
Leyden was de Wysbegeerte van NEWTON , die Wysbegeerte, welke alle ver nderflellingen verwerpt en niets
aanneemt dan 't geen wiskundig beweezen is f p pr even rust, geheel nbekend .
's GRAVESANDE was de
eerfle, die bet ndernam buiten Engeland in dezelve t
nderwyzen, en by deed bet met alle m gelyke t ejuiching : zyn t eftel van Werktuigen, die by Heeds vermeerderde en v lmaakte, verbaasde de byw nders zyner
L esfen ver de Natuurkunde , die eene geheel andere gedaante aannam . - In de Starrekunde behaalde by
Been minder r em, daar by de weezenlyke
rzaaken van
de beweeging der Hemelfche Lichaamen, met z veel
fchranderheids d r NEWTON ntdekt, in plaats flelde van
de ingebeelde Draaykringen van DESCARTES, waaraan men
zich this lang geh uden hadt .
By den aanvang zyner Lesfen ver de Iiskunde, prees by EUCLIDES b ven
alle anderen aan . De Algebra z gt by Deeds t d en
aanzien als eerie Studie, gefchikt m waarheden, nuttig
v r de Maatfchappy, nit t vinden . Hy hadt geen agting alt s v r die enkele Rekenaars, die hun leeven
flyten in bet pmaaken van berekeningen, welke alleen
by befpiegeling blyven berustetl , en van geen den minf'en
dienst zyn v r de andere Weetenfchappen,
f den
Menschd mme nut aanbrengen .
De Landgraaf van HESSEN-CASSEL, die ten zynen H ve
gaarne Mannen van bel waamheid zag, verz gt 's CRAVFG :
geheel beantw

rdende aan zyn H
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r t brengen, m hem t
raadpleegen ver verfcheide \Verktuigen, welke by wilde
d en vervaardigen . T t deeze reize fchikte by de Gr te Vacantie des Jaars MDCCXVII. Hy zag 'er her z nderling Werktuig, d r ORFFYNEUS vervaardigd, z nder
t kunnen beflisfen f hetzelve met de daad de langge ,
z gte Eeuwigduurende Beweeging was, dan niet, 't geen
ver nerflelde dat by deeze Beweeging niet nm gelyk
keurde . Dit gaf fl ffe t t veel gefchils, z
ver de zaak
zelve, als ver den uitvinder, die d r veelen van bedr g niet alleen verdagt geh uden , maar befchuldigd is .
Het v lgend Jaar ging 's GRAVESANDE, p herhaalde uitn digmg, den Landgraaf weder bez eken.
In den Jaare MDCCXXIV het Re~l raat nederleggende,
deeds by eene Redenv ering ver de Baarblykiykheid,
waarmede by gr ten l f behaalde, en ten klaartleu t nde ,
dat by de Man was gefchikt m niet alleen in de Wis en
Starrekunde naar in alle de andere deelen der Wyshegeerte t
nderwyzen : dan bet leedt t t den Jaar MDCCXXXIV
dat de Bez rgers der H gefch le hem t t H gleeraar
in de LPysbegeerte aanllelden ; waar p by zyne Lesfen ver
de Redeneerkunst, de B vennatuur- en Zedekunde aanving .
In zyne Redenv ering , by die bev rdering, handhaafde by
de Eer der waarc Wysbegeerte, want, naa aanget nd t
hebben welke misflagen men de v rnaamfle Wysgeerige
Aanhangen k n ten laste leggen, d et by zien, dat d
waare Wyshegeerte hierin beflaat , dat elk bcantw rdde
aan bet einde , waart e by van bet Opperweezen gefchaapen is : deeze Wysbegeerte was n it het v rwerp van
veragtinge ; maar, integendeel, d r alle eeuwen been, bet
v rwerp van h gagtinge geweest . Onmiddelyk naa bet
h uden dier Redenv eringe, ving by zyne Lesfen ver
de Redenkunst, de B vennatuur- en Zedekunde aan .
Het gr ttle Werk, d r nzen 'S GRAVESANDE uitgegeeven, is zyne Inleiding t t de Newt niaanfche Natuurkunde, van 't welk verfcheiden Uitgaven en Vertaalingen h t licht zien . Hier werden , in flede van Ver nderilellingen en Gisfingen, wanfmaaklyk gew rden v r alle
z ekers der Waarheid, Pr even en Bet gingen gegeeven .
Alles w rdt afgeleid uit de Wetten der Natuure , die ,
fch n men nkundig zy van de rzaak, alleen ns de beginzels m eten verfchaffen ter verklaaring in eene Weeten .
(chap, die de Werkingen der Natuure ten v rwerp heeft .
De herhaalde en telker verbete'rde Uitgaven draagen g
Ti-
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tuigenis h e zeer bet in den finaak viel by zyne VaderlanDe Engclfcheu, die welhaast twee Vertaalinders .
gen, van zeer ngelyke waarde, hadden, juichten dit
Werk t e . 't Was ilreelend v r dit V lk, dat een Wiskunl'tenaar van den eerlten rang 'er penlyk v r nit
kwam, dat by geene andere Wysbegeerte v r de waare
erkende, dan die, v lgens de beginzelen van NEWTON, geerte ver nderftellingen aannam , en waaruit alles verbannen
was, 't wells niet wiskundig beweezen, f d r tastbaare
Pr efneemingen geltaafd, was . N g weinig bekend wares
de Newt niaanfche denkbeelden
p 't Vasteland ; nicmand hadt bet t t n g nderftaan,'er een geregeld Zamenilel van p t geeven . 's GRAVESANDE was de eerfle die
zullcs ndernam, en bet z gelukkig v lv erde . De Engelfchen zelve bezaten t t n g geen v lk men Werk ver de
Natuurkunde in dien finaak .
In Frankryk dagt men
anders ver de IPiskundigc Gr ndbeginzelen dcr Naluurkunde d r Pr ef ndervindingen geflaafd; daar, behalven in.
't
rfp nglyke, bekend gew rden d r twee Overzettingen, even als de Engelfche van zeer verfchillende verdienite . Hier zag men met geen gen egen de Wysbegeerte van
NEWTON, een Engelschnncn , b ven die van den Franfchen
DESCARTES gefteld .
De Franfche Tydfchriften van dien
tyd draagen getuigenis van deeze v ringen menheid tegen
het Nieuwe en gehegtheid aan bet Oude .
Zyne Inlciding t t d fFysbcgecrte, waar in by de 1', vennatuurkunde en de Redenkunst behandelde , ftclde hem
bl t aan de haatlykfle befchuldigingen van Spin fistery,
welke by meesterlyk van zich afweerde .
Ger epen
m k de Zedekunde t leeraaren , hadt by ten
gmerk
Lesfen ver die Weetenfchap uit t geeven ; d ch deeze
Onder z veel
zyn d r zyn d d agtergebleeven . Werks van zyne eigene hand , nttr k by, die niets ilcrker ter harte nam dan de bev rdering der Weetenfchappen, zich geenzins m dezelve t leenen aan bet bev rderen der Uitgaven van andere Werken, die heerlyk in
g van een gr t Wiskunftenaar
haare f rt zyn, en 't
n dig hadden : van dien aart waren, nder andere, de
Werken van CHRISTIAAN HUIGENS , zynen waardigen
Landsgen t, dien by als een der gr tUe Wiskunftenaaren van Eur pa in eene Leevensbefchryving , daar v r ge .
plaatst, bekend maakr .
Z mmigen willen dat by k
de hand gehad hebbe aan een Werkje , d r VOLTAIRE
nitgegeeven, nder den Tyrel : Elemens d la Phil fplr,c
0 4
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de Newt n . De waarheid der zaake is, dat VOLTAIRE,
v66r de uitgave , de nederigheid hadt m t wenfchen ,
dat bet nder 't
g van 's GRAVESANDE nitkwam : ten
lien einde begeeft by zich na Leyden, en leest den H gleeraar verfcheide H fdftukken v r ; diens Lesfen, middelerwyl, zeer ftipt byw nende . D ch, naa een zeer
k rt verblyf in de Stad, flelde by, d r zyne zaaken elders been ger epen, het Affchrift in handen van Amfleldamfche B ekverk pers, en vertr k fchielyk na Frankryk,
z nder tyd gehad t hebben m van 's GRAVBSANDE den
verh pten byftand t ntvangen . Deeze bew nderde de
gemaklykheid, met well a VOLTAIRE zaaken, die v r geen
taalcieraad vatbaar fcheenen, wist uit t drukken . VOLTAIRE had het ngen egen,van zyn Werk, misv rmd d reene menigte f uten, t zien uitk men, en bez rgde 'er
een beter uitgavc van t Parys . Al de vrugt, tile VOLTAIRE van zyne Leydfche rein tr k, was, kennis gcmaakt
t hebben met den Heer 's GRAVESANDE, v r wien by
Reeds de gr tfte h gagting behieldt . Zyn fchielyk vertrek deedt een gerugt l pen, en van veelen gel ven,
dat by met 's GRAVESANDE in nmin geraakt was, d r
zeer ubedagtzaame taal, ten pzigte van den G dsdienst,
by hem uitgeflagen t hebben . D ch dit beide even valsch
zynde, ftuitte 's GRAVESANDE 't zelve bier t Lande,, en
daar het zich t t in Frankryk hadt verfpreid , beantw rdde by een brief van VOLTAIRE daar ver gefchrecven, p
bet allerverpligtendst .
(Het hef v lg by de eerfle gelegenheid.)
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land Onee-he w . Hier werden zy, als v rheen , d r de
Inb relingen met hunne Can es bez gt ; d ch ecnige
fcheeuen Been tinder
gmerk t hebben dan by ns eeu
bez ek van pligtpleeging f t leggen . Veelen hunner
kwamen gereedlyk aan b rd ver, vielen p het dek neder, en verlieten die vernederende h uding niet, eer zy
verz gt werden p t ftaan . Zy hadden verfcheide Vr uwen medegebragt , die in de Can es p zyde bleeveu ,
zich met veel minder zedigheids gedraagende clan de Vr uwen p flt i ; zy z ngen den geheelen tyd een zang,
niet uitfteekende in z etheid van t n , maar v lmaakt
eenftemmig , terwyl zy van tyd t t tyd met de hand p
de b rst fl egen . De Mannen , die aan b rd gek men
waren, bleeven 'er niet lang ; en eenigen hunner vr egen,
eer zy heenen gingcn, verl f, m l kken van hun hair
p het dek t m gen nederleggen .
Decze bez ekers verfchaften ns eene nieuwe gelegenheid, m dien dag weder nderz ek t d en, f zy Men.
fcheneeters waren . Geene vraag van nzen kant gaf bier
t e aanleiding ; d ch eene mftandigheid , welke alien
twyfel fcheen t verbannen . Een der Eilanderen , die
d r een gefchutp rt wilde kruipen , werd daar in wederh uden ; by vr eg terft nd f hy, daar in k mende,
d r ns z u ged d en pgeeeten w rden? Wy keerden
de vraag, ten aanziene van dat gebruik, m ; en iemand,
die agter den geweerden Perf n in de Can e zat, en zeer
pmerkzaam alles wat 'er mging gadell eg, antw rdde
terit nd , dat , indien wy aan land ged d vierden, zy
ns zekerlyk z uden peeten . Hy zeide dit met z weinig drifts, dat wy 'er uitt m gten pmaaken, dat zy ns
met dat
gmerk niet z uden d den ; d ch dat hun eeten van ns het gev lg z u weezen, indien wy met hun
in vyandfchap waren . De Heer ANDERSON'S verzamelde waarneemingen, rntrent dit ftuk, bragten Capitein
COOK t t bet befluit , m vast t ftellen, dat men hier,
z wel als in Nieuw-Zecland, t midden van den vervl ed, zich vergast p Menfchenvleesch .
Op Z ndag, den eerften February, v er ik met de Pinas na Brand , met my neemende een Ram en twee O ij en, een Beer en een Z g, van Engelsch ras, en de Zaaden van eenige Kruiden : zeer genegen m dit V lk
eenigen meerderen v rraad en verfcheidenheid van v edzel t bez rgen . Aan &In hunner, dien de Heer GORE
waargen men hadt, dat eenig bevel ver de anderen v erO 5
de ,
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de, gaf ik her Vec en de Zaaden . Ik z u deeze gefchcnken p llt i gelaaten hebben, was ik z
nverwagt van
dit Eiland niet afgedreeven .
Terwyl her V lk vier Watervaten vulde, wandelde ik
landwaards in , vergezeld van den b vengemelden Man ,
en gev lgd d r twee anderen, die twee Biggen dr egen .
Z ras ivy een pgaanden gr nd aantr ffen, hield ik (lil
m eens r nd t zien , en ntdekte eene Vr uw aan de
andere zyde van de Valei , r epende t t de Vr uwen
haar's Eilands , die zich aan dezelfde zyde als ik bev nden . Hier p begun her Opperh fd eenige dingen t
prevelen , 't geen ik v r een gebed hieldt : en de twee
Mannen, die de Biggen dr egen,liepen al dien tyd r ndsm my , en deeden her ten inin(len twaalf keeren eer het
Opperh fd zyn reden geeindigd hadt . Dceze pligtpleeging verrigt zynde , gingen wy v rt ; van alle kanten
kwam her V lk t efchieten, en wierp zich, d r die my
vergezclden t eger epen , ter aarde seder t t dat ik uit
hull gezigt was . De gr nd was (leenagtig en fchraal ;
d ch bedekt met planten en kruiden , die een .aangenaamer gear van zich gaven , dan ik ger ken had p een
der Eilanden in deezen Oceaan . De W ningen der Inb relingen ft nden wyd en zyd ver(lr id . Hunne Leevenswyze fcheen v eglyk en rein . Nergens ntdekte ik ,
dat Mannen en Vr uwen met elkander aten ; de laatften
zag ik in gezelfchap veelmaal met elkander e eten . l k vernam dat zy hier, even als p Otaheitc, de Olie der n ten van de D c D e , t t licht, in den nagt, brandden , en
hunne Varkens in een ven bakten ; l ch, flrydig met de
gew nte p de S cietcit- en Friendly-Eilanden , in de
lengte in tweeen fpleeten . Wy hadden een v ldingend
bewys dat 'er t Tab , ( f z als zy her hier uitfpreeken , de Taf ) plaats hadt : want eene Vr uw gaf eene
andere , die nder dit verb d lag, v edzel . Wy namen
desgelyks eenige andere geheimzinnige plegtigheden in pinerking ; een derzelven wend verrigt d r cene Vr uw ,
die cen kleine Big nam, denzelven in de branding wierp,
t t her dier verdr nken was , en t en een hundel h urs
p gelyke wyze in her water fmcet . Dezelfde Vr uw
fl eg, p een anderen tyd, een Man met eeu (l k p den
fch uder , by was ten lien chide gaan nederzitten . Men
fcheen hier een byz nderen eerbied t bet nen aan de
k was het zeer gew n,
Uilen , die vry tam waren ;
nder de Olicchct;nwcis , 66n hunner Tanden uit te breeken .
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ken . Naa de reden van dit z nderling gebruik vern men
hebbende, kreegen Wy geeu ander antw rd, dan dat h t
Teeha was ; dit w rd gaven zy
k t t befcheid v r een
ander gebruik nder hun , m eeu l k van hun hair t
geeven .
s Av nds , den tweeden February, dreef Capitein COOK,
even als t /lt i,van zyn anker af. Den v lgenden tn rgen gaf hhy fein aan de Disc very, m zich by hem t verv egen, waar p zy N rdwaards aanhielden , t t v rtzetting van den t cht .
Deeze twee Eilanden, llt i en Oneehe w, maakten een
gedeelte uit van een geheele reeks Eilanden , nu eerst ntdekt , en aan welke Capitein COOK den naam van SandIvich Eilanden gaf, ter eere des Graafs van SANDWICH .
Her is pmerkenswaardig , dat de iilanden in den Sullen
Oceaan , Welke nze laatlte T chten aan de Aardrykskunde hebben t egev egd , d rgaans bev nden zyn in menigte en digt by een t leggen ; de enkele, p zichzelven
liggende, Eilanden, t t n g ntdekt, zyn weinig in vergelyking van de andere ; fch n, waarfchynlyk , 'er veele
n g nbekend zyn , die als tusfchen deeze hyeen liggende
Eilandcn ink men . Van deezen nieuw ntdehten flrchipel
zag Capitcin c K 'er thans vyf , d r de lnb relingen
beftempeld met de naamen , Ih ah , fll i , Oneehe v,
Oreeh ua, en Tah ra . Van llt i, h t gr tfte, zullen
wy de v rnaamfte byz nderheden t b k flellen .
De Inw nders van llt i zyn middelbaar van gr tte ,
meest alien fterk gefpierd ; zy munten niet uit in fch nbeid van geltalte, f van gelaad, 't zelve duidt eerg edheid
en penhartigheid aan , dan een vlugheid f fchranderheid
van verftand . H t aangezigt , b ven al nder de Vr uwen, is r nd, fch n men eenige langwerpige aangezigten aantreft,
k kunnen wy met zeggen, dat zy, als een
V lk, nderfcheiden zyn d r iets dat hun alien gemeen
is . De kleur is mtrent kastanjebruin : het valt bezwaarlyk eene nadere vergelyking t maaken, wanneer men alle de ndericheide trappen van deeze kleur in aanmerking
neemt ; d ch eenige byz ndere Perf nen zyn d nkerverwiger . De Vr uwen zyn maar weinig tederder van maakzel dan de Mannen ; d ch men wag , met zeer weinig
uitz ndering , zeggen , dat zy weinig eisch hebben p die
byz nderheden van fch nheid , welke de Sexe in andere
landen nderfcheiden . In de daad , p flt i is eene gr tere gelykhcid in de gr tte, de kleur, en de gedaante van
de
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de beide Sexen, dan p de meeste plaatzen d r ns hez gt . Over bet geheel zyn ze verre van leelyk, en fchynen weinig misv rmdhe'den van eenige f rt t hebben .
Haar Vel is Diet zagt, n ch glad, misfchien d r gebrek
van bet met lie t beiryken, 't geen p de Zuidlyke Eilanden gebruiklyk is ; d ch haare O gen en Tanden zyn
d rgaans vry g ed . Het Hair der meesten hangt regt ,
by eenigen is bet gekr esd, en fch n de natuurlyke kleur
meest zwart zy, is dezelve, even als p de Friendly en
andere Eilanden , verfch ten . Weinig dikke Perf nen
hebben wy 'er gezien ; en deezen D g meer nder de Vr uwen dnn nder de Mannen ntm et ; de meeste gebreklyken
waren nder d laatflen : en z eenigen der Eilanderen
cisch p Sch nheid hadden, was bet by de J ngelingen .
De 4t i'ers zyn aerk , werkzaam , en allerafgerigtfte
Zwemmers ; m de minite beuzeling fpringen zy nit hunne Can es , en zwemmen na andere, fch n p een verren
afltand van hun verwyderd . 't Was geenzins ngew n t
zien, dat Vr uwen, met Kinderen aan de b rst, wanneer
de branding z h g liep , dat zy met de Can es Diet k nden landen, ver b rd fpr ngen, en, z nder bet minfte
gevaar haarer Zuigejingen, d r een fchriklyk h lftaande
zee, na Itrand zw mmen .
Zy fchynen gezegend met eene penhartige en aangenaame geestgelteltenisfe . En, als ik eene vergelyking m est
maaken,jz u ik zeggen , dat zy even verre f zyn van de wispeltuurige ligtvaardigheid der Otaheiteren, als van de ftugge ernsthaftigheid by veelen der lnw nderen van T ngatab . Zy fchynen zeer gezellig nder elkander t leeven ;
en, uitgen men de geneggdheid t t Dievery, welke eene
aangeb ren aart fchynt der tneeste V lken , in deezen
Oceaan d r ns bez gt , bet nden zich, ten nzen aanziene, zeer vriendlyk . En bet ftrekt hunner aand enlykheid t t geen geringe eere, dat zy, z nder zelfsr em gefpr ken, de nderfcheide ftukken van Eur pifchc Handwerken ziende, Diet k nden naalaaten hunne verbaasdheid
nit t drukken, d r een mengzel van vreugd en leedweezen, ver 't geen zy zagcn, en de vernedering, welke zy
daar nit lecrden ; by alle gelegenheden fcheenen zy een diepgaand gev el t hebben van hunne eigene minderheid ; een
gedrag, 't welk hun V lkscharacter even zeer nderfcheidt
van den verkeerden h gm ed der befchaafder 5apanneefers , en van de ruwer Gr enlanderen . Het was een wellust, t zien, met h e veel genegenheid de Vr uwen blare
Ma.

helpen
reinigen

draagen,
gr
By de Mannen
]an- waren
was
verbet
dat

VAN CAPT . COOK ENZ .

213

Kinderen behandelden , en h e gereed de Mannen waren ,
m haar in dit werk van tederhartige bez rging van bet
: zich dus gen eg nderfcheidende van die
kr st t
Wilder, welk eerie Vr uw en Kinderen veeleer aanzien
als n dzaaklyke, dan als begeerlyke, V rwerpen, hunner plettenheid en in agtneeming waardig .
Uit bet aantal Menfchen, welke wy, by ieder D rp , in bet
v rbyzeilen , zagen , m gen wy ver nderflellen, dat d
Inw nders deezes Eilands veelvuldig zyn . Gisfeuderwyze alleen kunnen wy derzelver getal pmaaken . Wy zullen niet verre van de waarheid afdwaalen , met t
nderftellen, dat 'er, de p zichzelve flaande huizen 'er by
gerekend , p bet geheele Eiland zestig z danige D rpen
zyn, als dat, v r 't welk wy ten anker lagen : vyf Perf nen v r ieder huis gefteld, zullen 'er in elk D rp vyf
h nderd , f dertig duizend p 't geheele Eiland weezen .
t gen men ; want wy zagen
Dit getal is zeker niet t
z mtyds drie duizend Perf nen teffens p den ever ;
wanneer men niet k n denken dat 'er meer dan een tiende gedeelte der Eilanderen tegenw rdig was .
De Vr uwen hebben gr te inukken ft f m 't lyf geflaagen , reikende van nder de b rilen t t de knie, f
laager , verfcheiden hadden desgelyks een kleed ver de
fch uders , 't geen bet gr tite gedeelte des licbaams beddkt ; d ch de kleine Kinderen gingen geheel naakt . Zy
draagen niets p 't h fd ; maar bet hair is, by de beide
Sexen , p verfchillende wyzen gefneeden : de algemeene
m de is , b venal by de Vr uwen, bet van v ren lung,
van achteren k rt , t
menigmaal aan wederzyden afgefneeden f gefch ren, in
zulker v ege, dat bet verblyvend gedeelte, eenigermaate,
zweemde naar bet b venfle van een helm . Beide Sexen
fchynen , n gthans , niet zeer z rgvuldig f net mtrent
bet hair ; zy hebben niets,'t welk naar een kam zweemt,
ni bet t
. In z mmige Mannen zagen wy v rbeelden van die bet p eene byz ndere wyze dr egen , t
weeten , geftrengeld , in afz nderlyke deelen , gelyk de
flaarten van een pruik , elite fireng mtrent een vinger
dik ; fch n bet meerendeel van deeze z
zy een end wegs p den rug h ngen, en ver bet eigen
hair been, d r kunst, p 't h fd vastgemaakt waren .
Het is pmerkelyk, dat bet V lk p de Sandnwich Eilanden , flrydig met bet algemeen gebruik p de Eilanden, dus verre in den Stillcn Oceaan ntdekt, de
ren
niet
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niet d rb rd hebben , n ch het minfle denkbeeld tn
cieraaden in dezelve t draagen . Beide de Sexen vercieren Diet t min zich met halscieraadeu van dunne zwarte
k Ord, dikwyls h nderd ftrengen dik, v lk men gelyk aan
die van Watee ; alleen dat zy, in i ede van twee kleine balletjes, in 't midden van v ren, een klein ftukje h ut ,
fleen , f fchulp , mtrent twee duimen Lang , met een
breede haak hebben, die wel gep lyst is, en aan 't nderfte
gedeelte hangt . Zy hebben k Halsbanden, hellaande uit
fn eren van kleine fchulpen, f gedr gde bl emen . Z mtyds hangt 'er een klein menfchenbeeldje van been , mtrent
drie duitnen lang , netjes gep lyst , aan den hats . De
Vr uwen draagen k Armbanden, met cen enkele fchulp,
met flukjes van zwart h ut, tusfchen welke yv r Iigt,
alles wel gep lyst, alles aan elkander vastgemaakt met een
d rgaand fn er ; de armbanden zyn k van varkenstanden
mast ellcander gelegd, met het h lle gedeelte buitenwaards
en afgefleepe punten, vastgehegt als de v rgaande : eenige
van gr te Varkenstanden zyn redelyk fraai . --- De
Mannen draagen z mtyds pluimen van Keerkringvederen,
p hunne h fden gefl ken ; f Haanenvederen , vastgemaakt r nds m net gep lyste h utjes, twee v eten lang,
aan het nderfte gedeelte gemeenlyk vercierd met O ra, en
ten zelfden elude w rdt de huid van een witten h ndenftaart met de kwast aan 't einde ver een ft k gehaald .
O k draagen zy dikwyls p 't h fd een cieraad van een
vinger f meer dik, bedekt met r de en geele vederen,
aartig d r een gemengd , en van agteren vastgeb nden :
en, aan den arm, b ven den elleb g,eene f rt van breed
fchulpwerk p netwerk vastgemaakt .
De Mannen zyn dikwyls in het vel geprikt, fch n niet
p eenig byz nder gedeelte, gelyk de Otaheiters en die van
T ngatab . Z mwylen hebben zy eenige tekens p de
handen f armen en naby de liefchen ; d ch nienigmaal
k nden wy 'er niets van ntdekken : fch n eenigen meer
van dit cierfel hadden dan wy d rgaans p andere plaatzen zagen , en geestig gewerkt in eene gr te verfcheidenheid van lynen en figuuren, aan bet v rfte gedeelte van
de armen f p den buik ; p dit laatstgemelde lichaamsdeel hadden ecnigen de figuur van de Taarne, f B rstplaat der Otaheiters , fch n by die zelve nder hun niet
ntdekte .
H ewel zy de wyze, m in D rpen by den auderen t
w nen, hebben aangen men, is 'er niets, 't geen naar
eerie
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eene verfterking f vesting gelykt, by dezelve : de huizen
ltaan bier en daar verftr id , z nder eenige rde , 't zy
ten aanziene van de afftanden van elkander, f eenige r ljing . Tusfchen de gr tte is desgelyks geen evenredigheid ; z mmige zyn vry ruim en gemaklyk, veertig f vyftig v eten Lang, twintig f dertig breed, terwyl andere
enkele l tzen f fchuuren zyn . De gedaante is niet ngelyk aan Iangwerpige K rn- f H yklampen ; f misichien zullen wy 'et ns een beter denkbeeld van v rmen,
als wy ns verbeelden bet dak van een H yklamp zulkerwyze p den gr nd geplaatst , dat dezelve een h g
fcherpt el pend dak maake , met de laagere zyden , p
eenigen afftand nauwlyks zigtbaar. Zy zyn van r nds m
digt, gedekt met Lang gras, p dunne ft kken geplaatst,
en geregeld gefchikt . De ingang is nverfchillig ; nu eens
aan bet er de dan aan de zyde, en beftaat uit een langwerpig h l, z laag dat men 'er eer in m et kruipen dan
gaan : eenige planken, aan elkander gehegt, dienen t t een
deur ; d ck, daar zy van geene hengzels weeten, m et
deeze weg en weder ingezet w rden . Geen licht k mt 'er
in huis dan d r die pening ; en fch n zulke digtgefl te huizen, by flegt weder, eerie v eglyke fchuilplaats m gen aanbieden, fchynen ze weinig gefchikt v r de warmte der lugtftreeke . N gtbans w rden ze zeer rein geh uden . De vl eren zyn digt bedekt met gedr gd gras , waar
ver zy matten fpreiden m p t zitten en t flaapen .
Aan het einde is eene f rt van bank, mtrent drie v eten h g, waar p hun huisraad geplaatst w rdt . Bet zelve beftaat uit zeer weinig ftukken : gemaakt van Kalabasfchellen , welke zy v rmen t t waterkruiken, t t fch tels
en bakken m fpyze en andere dingen in t d en, met
dekzels van dezelfde ft ffe . O rdeelende nit bet geen wy
zagcn gr eijen en ter markt brengen, valt 'er geen twyfel
f bet gr tae gedeelte van hun v edzel uit bet Planten .
ryk, zyn Aardappels, Tar en Plantins, en dat de Br dvrugt als mede de Yamsw rtelen zeldzaam v rk n;en .
Dierlyk V edzel kunnen zv niet ntbreken : dewyl zy eene vervl ed hebben van Varkens, die veral r nds m de
huizen l pen ; en, indien zy H nden eeten, 't welk nict
nwaarfchynlyk is , hebben zy van deeze Dieren een gr ten v rraad . Het gr t aantal vischh eken , by hun gev nden, wyst uit , dat zy uit zee geen klein gedeelte van
hun v edzel haalen . D ch bet fchynt dat de bl tligging
hunner kusten , v r 't geweld der zee, de vischvangst dikwvvls
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wyls d et ftaaken : zy z uten veel visch , en men z u na.
tuurlyk deuken, dat Been y lk 'er
it p bedagt 2. u weezen m d r kunst eenig f rt van v edzel t bewatren , 't
welk zy dagelyks geregeld versch kunnen krygen. Deeze redenkaveling zal, egter, Been itreek h uden, ns reden t
geeven van hunne gew nte , van z wel hun Varkens .
vleesch als him Visch in t z uten . I-let z ut, 't geen zy
t t dit einde gebruiken, is r d van kleur, en niet zeer
gr f. Deeze r de kleur heeft bet ngetwyfeld van den
gr nd der plaatze waar het verzameld w rdt, want eenige
ilukken, die aau elkander gekleefd waren, vert nden zich,
by bet d rbreeken , vry wit en zuiver .
Zy maaken, even als p de Zuidelyke Eilanden , hun.
v edzel gereed met heete fleenen ; en uir de gr te inenigte, welke wy p een en denzelfden tyd zagen vervaardigen, vielen wy in 't verm eden, dat een geheel D rp, f
ten minften veelen in 't zelve , gebruik maakten van een
gemeene ven . De eenige kunftig t ebcreide fpyze, d r
ns gezien, was een Tar pudding ; die, fch n wanfinaaklyk d r de zuurheid , d r de Inb relingen, met gr te
gretigheid , werd pgeceten . Zy bedienen zich van h uten fch tels : en de Vr uwen, v r z verre vsy uit d6n
rdeelen , hebben , als bet haar geweiv rbeeld k nden
gerd w rdt nit edn fch tel met de Mannen t eeten, gelyk
p Otaheite, de vryheid, m p dezelfde plaats naby hun
t eeten .
Hunne Vermaaken fchynen veelvuldig : want wy names
ns k rt verblyf , ettelyke waar . De
'er , geduurende
dansfen, by welken zy de met vederen vercierde Mutzen
en Mantels gebruiken , aanfch uwden wy niet ; d ch uit
de beweegingen , welke zy maakten met hunne harden,
by andere gelegenheden, als zy z ngen, k nden wy befluiten, dat zy, tell minften eentgermaate, gelyken naar die
wy p de Zuidlyke Eilanden zagen , fch n z kunftig
niet v lv erd . Zy hadden Been fluiten f rieten fpeeltuigen : de twee cenige Muziek-Inftrumenten, d r ns ntdekt, waren zeer ruw . Een derzelven geeft geen aangenaamer geluid dan de ratel van een kind . Het beft ndt
uit een mgekeerde kegel, nan bet v etftuk nauwlyks meer
dan een v et uitgeh ld ; de b venkant en de zyden waren
vercierd met fch ne r de vederen ; aan bet benedengedeelte was een Kalabasfchel vastgemaakt, breeder dan een
vuist . In deezen is iets gedaan m t rammelen ; zulks
gefchiedt d r bet Speeltuig aan bet fmalle gedeelte vast t
h u-
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h uden, en 't zelve fchuddende vaardig van de eenc zyde
na de andere, f v r en agtcrwaards t beweegen, terwyl
men 't v r het aangezigt h udt, met de andere hand tefFlet tweede Muzyk-Inftrufens p de b rst flaande .
ment, (indien zy een van beiden deez2n naam verdienen,)
was een h l h uten vat, gelyk een h uten fch tel, by 't
welk men gebruik maakte van twee ft kken . Een nzer
zag een Man daar p fpeelen . Hy hieldt een der ft kken,
mtrent twee v eten lang, even als wy den vedel d en,
met de eene hand, en fl eg 'er p met eene andere k rter ft k , zeer naar een tr mmelft k gelykende, nu eens
rasfer dan eens traager : ten zelfden tyde ftampte by met
zyn' v et p het h lle h uten vat, 't geen mgekeerd p
den gr nd lag, en fl eg, in deezerv ege, geen naangenaamen t n . Deeze Muzyk ging vergezeld d r bet zingen van eenige Vr uwen, welker zang verre was van nbehaagelyk .
Wy zagen een gr t getal kleine gladgemaakte R eden ,
mtrent vier f vyf v eten lang, wat dikker dan de laadfl k van een fnaphaan , met cen kwast van lang wit h ndenhair aan bet dunfte einde . Van deezen bedienen zy
zich waarfchynlyk by hunne Vermaakneemingen . Een
der Inw nderen nam zulk een R ede p , hieldt dezelve
vereinde, gaf cen kleinen flag, bragt die in een h riz ntaalen ftand , fcampende met den v et aan dezelfde zyde
p den gr nd, teffens met zyne andere hand p zyn b rst
flaande .
Zy fpeelen k met Ballen, gcmaakt van fteen, mtrent
een p nd zwaar, van gedaante .ls een kleine kaas , r nd
aan de zyden en einden, v-ry keurig gep lyst ; zy hebbea
andere Ballen van dezelfde f rt , nit d nkey r den kiei
gev rmd . Desgelyks bedienen zy zich, p dezelfde wyze
als wy met werpfchyven fchieten , van kleine , platte ,
r nde ftukjes lei, ver kruis, z gr t als de Ballen ; d ck
nauwlyks ddn duim dik, mede zeer glad gemaakt . Uit dit
alles z u men veelligt denken, dat hunne Spelen eer dienen m kundigheid en afgerigtheid , dan fterkte, t vert nen .
In alle dingen , d r de At iers bewerkt , ftraalt eene
gr te maate van netheid en vinding d r . Hun ft ffe ,
waar uit de v rnaamfte manufaCtuur beflaat, is de M t-us
Papyrifera .
In deeze t kleuren en t fchilderen bet nen de 4t iers veel fmaaks , d r de eindl ze verfcheidenheid van figuuren . Eene menigte van hunne ftukken
VII. DEEL •AII;NGELW. 1V O .5 .
P
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ziende , znu men wet t t de verbeelding k men, dat zy
de patr nen ntleend hadden nit een ft ffewinkel, waar
in de fch nfte v rtbrengzels van deeze f rt nit China
en Eur pa verzameld waren : behalven dat zy eenige patru nen hebben , hun geheel eigen . De kleuren , 't is
waar , bet r d nitgez nderd, zyn niet fchitterend ; maar
de geregeldheid der figuuren en ftreepen is, met de daad,
verw nderenswaardig : want, z verre wy k nden ntdek
ken, hadd,:n zy niets, 't welk naar drukken geleek .
Onder de ftukken van hun handwerk m lten wy tellen,
kleine vierkante 1Vaaijcrs,van matwerk, met dun afi pen
tie handvatiels van dezelfde ft ffe, f van b ut vervaardigd , aartig gewr f;t , met hairen k rden, f draaden
van k kusn ten . Dc gr te verfcheidenheid van Vischb eken is verw nderlyk , eenige van been , andere van
b ut, met paarlem cre punten . De beenen zyn meest
klein , en zamengefleld uit twee ftukken , en alle de nderfcheide lb rten hebben een weerhaak, f aan den binncukant, gelyk de nze, f aan de buiten tegen vergeffelde zydc ; andcre hebben ze wederzyds , ftaande als dan
de buiienile verst van de punt . Van deeze laatfte f rt
kreegen wy 'er een , negen duimen lang, van een enkel
fink been , ngetwyleld van cenigen gr ten Visch . De
fraaije gedaante en gladheid k n niet vertr ffen w rden
d r eenig Eur pi/chen Kunfienaar , fch n by al zyn tekenkunst v egde by ;ie menigte zyner gepaste werktuigen .
Flunne ffeeneu maaken ze glad , d r ze aanh udend met
puini teen en water tc wryven . Hunne werktuigen hadden alle vereenk mst met die wy p de Zuidelyke Eilanden aantr ffen : en waren van ftcen, f haaijentanden .
't Geen wy van hunnen Landb uw pmerkten, wees
gee e zaam nit , dat zy geene nieuwelingen waren +n die
kunst . Dc Velden waren geregeld beb uwd, d rgaans
aan langwerpig vierkante akkers ; d ch z nder affchutzels,
f Wy ni esten • daar v r de dykjes neemen, die waarfchynlyker aangclced waren m water t e t v eren aan
de Tar plant . De h eveelheid en g edheid der Gewasfen , bier gr cijeude , m gt ruim z veel aan de kunde
der kweekinge , dan nan de g edheid van den gr nd w rden t egefchreeven : die egter beter gefchikt fcheen m
dezelve v rt t brengen, dan tn de B mvrugt en K kusn ten t teelen : de weinige van de laatstgemelden ,
welke ns v rkwaraen , ft nden fchraal, 't welk eene
gen egzaame reden plevert, waar m zy de v rkeus geeven
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ven aan de andere vrugten ., fch un dezelve meer arbeids
v rderen .
Maar niettegenftaande deeze d rftraalende kunde in den
Landb uw t nde bet geheele v rk men des Eilands,
dat dezelve daar veel verder k n v rtgezet w rden ; en
ten minften driemaal her getal der tegenw rtlige Inw nderen v eden : want bet gr tfte gedeelte , 't welk D g
nbeb uwd lag , fcheen z g :°de b uwgr nd als de ntg nne plaatzen . Wy m esten, derhalven, befluiten, dat
dit V lk , uit eenige
rzaak , die wy, uit h fde van
ns k rt verblyf , Diet k nden pfpeuren, Diet t eneetrtt
in zulk eene evenredigheid, dat her zelve 't n dig vindt,
zich t bedienen van de uitgeftrektheid huns Eilands, m
cen gr ter v rraad van gewasfen , t t ban nderh ud,
t teelen .
Capitein c k treedt bier in cen breed verfag, m de
gelykv rmigheid aan t wyzen, in de algemeene Zeden ,
G dsdienstgebruiken , Taal , enz . der Opsezetenen van
At i , met die der Friendly- en S cietcit- Eilanden ; en
hier nit beweezen hebbendc, dat zy van tz6n en denzelfden Stain m eten herv rtk meu , befluit by met deeze
gewigtige aantnerkingen .
H e zullen wy reden geeven dat dit V lk zich verfpreid
heeft p z veele Eilanden . z wyd van elkander gelegen,
in alle deelen van den Stillen Occaan ! Wv vinden het
van Nieuw Zeeland in bet Zuiden, t t de Sandwich Eilanden in her N rden ! en , in eene andere rigting van
Paasch Siland t t de Hebrides ! Dat is in eene uitgeftrektheid van Zestig Graaden Breedte, f twaalfh nderd
mylen N rd- en Zuidwaards , en drie- en tachtig Graaden Lengte , f zestien h nderd en zestig mylen, O sten Westwaards ! H e veel verder, in beiderlci rigtingen,
deeze V lkplautingen zich uitftrekken, is nbekend : maar
nit her geen wy reeds weeten, in gev lge van deezen en
den v rgaanden t cht , geeft ns gr nd m vrylyk t
zeggen , dat dit V lk, fch n m gelyk Diet bet talrykfte,
bet wyduitgeftrektite V lk des geheelen Aardb dems is .
Waren de Sandwich-Eilanden, in cen vr eger tydperk,
d r de Spanjaarden ntdckt geweest, 'er valt Been twyfel aan , f zy z uden zich van derzelver v rdeelige Jigging bediend, en P i, f eenig ander deezer Eilanden,
t t eene ververfchingplaats gebruikt hebben v r de Schepen die 's jaarlyks van Acapulc na Manilla zeilen . Zy
leggen bykans in 't midden van de eerstgemelde plaats et :
Gu .
P 2
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Guam, een der Ladr nes, 't welk thans hun eenige haven
is, in bet d rfteveren van deezen wyden Oceaan ; en bet
z u Been week zeilens, buiten den gew nen k ers gek st
k k n bet gefchieden ,
hebben , dezelve aan t d en ;
z nder bet minfte gevaar van den Pasfaatwind t verliezen : dewyl zy geheel binnen de ftreek van den O st-pasfaatwind liggen . Kennis aan de Sandwich Eilanden
k gunftig geweest zyn v r nze
gehad t hebben , z u
.Buccaneers, die dikwyls van de 1mericaalilche Kust na de
Ladr nes v eren, met een v rraad van v edzel en water,
nauwlyks t ereikende m bet leeven t beh uden . Hier
hadden zy alt s vervl cd g,.v nden, en z uden, binnen
eene maand zeilens , het eigenfte gedeelte van Calif rvia bereikt hebben , f anders na de kust van America ,
geheel herfreld , naa een afweezen van twee maanden , wedergekeerd zyn . H e gelukkig was L rd ANSON geweest,
h e veele m eilykheden hadt by ntgaan, indien by geweeten halt, dat een reeks van Eilanden lag halfweg tusfchen
America en Tinian , p welke by alle zyne beh eften ryklyk hadt kunnen vervullen !
('t Verv lg by de ecrf e gelegenheid )
VERHAAL VAN DEN BOOT VAN CZAAR PETER DEN I, DIE
DE OORSPRONG WAS VAN DE 1(USSISCHE ZEEMAGT .
(Overgen men nit c xe's Travels int P land, Rusfia, Siveden
and Denmark .)

het Kasteel van Petersburg is een vierriemde B t,
I nwelke
aldaar in een Ileenen t t dat einde vervaardigd

geb uw met diepe eerbiedenis bewaard w rdt , als cen
Gedenkteken v r v lgende Eeuwen : dewy] men denzclven aanmerkt als bet beginzel der Rusfif he Pl t . Czaar
PETER DE I was gew
n then den Little Grandfire f
den Kleinen Gr tenhcer t n emen , en heval, in 't laatfle gedeelte zyner hegeeringe, dat dezelve na Petersburg
z u w rden vergebragt . 't geen met ecn ftaatlyken minegang gefchiedde, m daar d r 's V lks verw ndering
p t wekken, en zelve de vergelyking t d en maaken
tusfchen den Uaat, waar in by de Scheepsmagt v ndt, en
t t welk ecne v lk metiheid by dezelve gebragt hadt . De
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De Gefchiedenis van dien kleinen B t is waardig der
vergetelnisfe ntt gen t w rden, z wet m dat dezelve de Opk mst behelst van de Rusfafche Zeemcgt, als rn
dat ik, dezelve mededeelende, gelegenheid zal hebben m
verfcheide dwaalingen tegen t gaan, d r veele Gefchiedfchryvers van Czaar PETER DEN I t b ek geflaagen, en
die, w rden ze niet aangeweezen en t regt gebragt, d r
den tyd geheiligd en als waarheden aangen men zulleu
w rden .
Ik maak een begin met aan t merken, dat 'er geen de
minfie gr nd is v r de verrelling, dat PETER DE I eenen natuurlyken afkeer hadt van bet water , en zeer veel
werks m dien afkeer t
verwinnen : integendeel fchynt
by van vr eg f p vaaren gelteld geweest te . zyn . De
B t, welke aanleiding gegeeven heeft t t dir verfiag,
werd nder de Regeering van ALEXEY MICHAELOVITSCii
geb uwd, d r CARSTEN BRAND, een Hellandsch Schcep .
maaker, d r ALEXEY MICHAELOVITSCH in Rusland gel kt . PETER zag, in den jaare MDCXCI, t evalli? deezen B t in een d rp niet verre van .17 sc w, en vr eg
waar m dezelve p cene andere wyze geh uwd was, dan
:tile welken by t t n g gezien hadt . TIMMERMAN, een
Vreemdeling, die den Czaar in de Vestingb uwkunde nderwees, en wien by ver bet maakzel van deezen B t
vr eg, berigtte hem, dat dezelve gefchikt was m tegen
den wind p t zeilen . PETER'S nieuwsgierigheid, d r
dit berigt gaande gemaakt, deedt terft nd BRA D, die zich
n g in Rusland nthieldt, by zich k men ; deeze verfcheen
welhaast, takelde den B t t e, en zeitde met dcnzelven
m de 7aufa, t t verw ndering en verbaasdheid van den
j ugen Czaar, die zich nmiddelyk zelve aan b rd begaf, en, v lgens de nderri tingen van BRAND, binuen
k rt bet beltuuren van den B t leerde .
Deeze pr even p de Tau/« en cen nahy gelegen Me&r
lierhaald hebbende , wcrwaards by den B t deedt verv eren, beval by BRAND een Jacht t b uwen p den ever van de 1lf skva, 't zelve liep in den jaare MDCXCI
t water ; PETER begaf 'er zich in , en zeilde t t C lumna.
Bem edigd, d r her wet flaagen van deezen T cht,belastte by denzelfden Scheepsb uwer, aan bet Meir van Pcreslaf verfcheide kleinc Schepen t maaken, die gefchut v erden ; met deeze zeilde de Czaar p den nclitflen February,
den derden van Maart, en den vyfden van April des v lgen,
den jaars. Op den eer(len van May liep 'cr cen ander Vaar .
P ;
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tuig t water, en p den negenden dier Maand keerde PETER weder na M sc w . De d d van BRAND, k rt bier p
v lgende , fchynt de aanb uw van die kleine Vl t geflremd, d ch PETER'S zcilt chten p dat Meir niet geftaakt,
t hebben. De v lgemle uittrekzels uit Generaal GORDON'S
Dagh ek, zullen uitwyzen, met welk cen vuurigen yver de
j nge M narch deeze nieuwe bezigheid v rtzette , als
waar in zulke kleine mftandigheden als bet anker ligten
en bet Meir dwars ver t zeilen , mfiandig verhaald
w rden .
GORDON begaf zich
p den elfien van Augustus na
Pcreslaf,, p den veertienden werd by met alle ftaatlykheid ntvangen aaii b rd van bet Admiraalfchip . „ Op den
• achttienden zeilden wy van den eenen kant des Meirs
,, t t den anderen ; den een- en twintigften gingen wy
• weder nder zeil, na den anderen kant, waar wy ten
• anker kwamen ; p den vier- en twintigflen vergezelde ik
„ den Czaar aan b rd, [taken den acht- en twintigften
• van Pereslaf af, en bereikten p den een- en dertigften
• Alexacfck ." D ch dewyl de nauwe kring van bet Meir
t klein was v r de zich uitbreidende denkbeelden van den
Czaar, v er by t t fIrchangel, waar by in de Maand Juny
des jaars MDCXCfII aankwam .
,, Op den zeventienden" fchryft c -. DON, „ bragt de
• P st tyding, dat de Czaar p de T'Vitte Zee geweest, en
• beh uden in de haven aangek men, was ; p den elfden
„ 06l ber kwam by t M sc w t rug. In 't begin van
• May MCDCXCIV keerde by weder na Archangel, en
• verbleef daar mftreeks t t in September, tlaande welken tyd by verfcheide Zeet chten deedt, en zyne kun• ken
„ digheden van de ScheepvaarI verbeterde .
Deeze kleine t chten , die niets meer fcheenen t zyn
dan jeu-dige nitleanningen , bragten , n gthans welhaast
eeu der r emryklle ~iebeurtenisfen in bet leeven van Czaar
PETER t
were . 'f' en de Czaar, in zyn Veldt cht des
Jaars MDCXCV tegen de Turkcn, A-- f belegerde, v ndt
by bet nm ~clyk de Stad t vermeesteren , z nder de haven in t iluiten, en dewyl by p then tyd gees edn Schip
bezat, m est by bet beleg pbreeken .
7ulk eene teleurftelling ftrekte veel eer m zyn geest
t fcherpen dan nit t d ven : by gaf bevel t t h t terfl nd gereed maaken eeniger Schepen ; en cenige werden
t Occa zamengefteld, en ver land na den D n gev erd,
d ch de meesten t Ler netz geb uwd . Binnen h t jaar
her-
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hervatte by bet beleg van .4-, f, en bragt 'er, t t gr te
verbaasdheid der Turken , twee O rl gfchepen . drie- en
twintig Galeien, twee Galj ten, en vier Branders v r .
Met deeze kleine Vh t , die den D n f na de Zwarte
Zee v er, h t by de haven in, w n een Scheepflryd tegen de Turkfche Galeien, en bemagtigde Az f. Deeze
gr te gebeurtenis vierde by met eerie Zegepraalende intrede in M sc w, en hieldt ze in gedagtenis d r een Gedenkpenning, bet bemagtigen van Az f verbeeldende,
met een Rusfisch Opfchrift, z veel zeggende als, vnRWINNAAR DOOR DONDER EN GOLVEN .
Dit gelukkig ilaagen was alleen bet v rfpel van gr ter v rderingen ; en dewyl de zekerheid zyner nieuwe bemagtigingen
aan de Zwarte Zee fclieen f t hangen van eerie flerke
Scheepsmagt, deedt de Czaar, van veral de bekwaamfle Scheepsb uwers verzameld hebbende, de n dige t ebereidzels maaken t Ver netz, 4z f en Taganr c, en
hieldt 'er zelve bet
g ver, t t by zyn eerfte buiten •
landfche reis aanving .
In 't Jaar MDCXCIX, k rt naa zyne terugk mst, was
de Czaar PETER tegenw rdig by eeu Scheepsfch aw p
de Zwarte Zee, waar zich tien Fregatten vert nden,
welks gr tfte vyftig, en welks klein{le zes- en twintig,
ftukken v erde . De Rusfilche Scheepsmagt , in de havens
van den Euxinus vervaardigd en p ftapel, w rdt drie jaaren naa de eerfte t ebereidzelen befchreeven als beflaande
uit
g Schepen van 6 Stukken
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behalven n g 18 Drieriemde Vaartuigen , 10 Brigantynen ,
en 30 B ts in den Dnieper . Dit berigt z u bykans ngel flyk weezen, indien bet niet wcrd pgegceven d r
den Secretaris der 0 stenrykfche Amhasfr,de , teen t M sP 4
c w
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zich nth udende . Het w rdt nauwlyks geevenaard
d r de R meinfche Zeet erustingen in den eerilen Punafchcn O rl g .
Dezelfde vaardigheid, met welke Czaar PETER zyne
Vl t v r de Zwarte Zee gereed maakte, bet nde by
in zyne Zeet erustingen p de Baltifche Zee, naa het bemagtigen van Cr nflad en bet {ligten van Petersburg .
---- Dan , in weder t keeren t t den B t, die gelegenheid gegeeven heeft t t dit weetenswaardig verflag,
en die, v lgens Gzaar PETER'S eigen gev elen, de eerlfe
rfpr ng was van de Rusfifche Scheepsmagt . Czaar VEER geb
dt, by bet eindigen van den Perfifchen Krygst cht, dat die B t van M sc w z u vergebragt w rdeu
na de nieuwe I'yksh fdflad, en gaf, t dier gelegenheid,
cen penbaar Feest, 't geen by den naam gaf van de
Heiliging van den Kleenen Gr ten Heer . De Vl t,
beflaande nit zeven- en twintig O rl glchepen, werd t
Cr nflad in de gedaante van eene halve maan gefchikt,
waar p zyne Majefleit in then B t aan 't r er ging
zitten, terwyl drie Admiraals en Prins Menzik f de plaats
van r eijers heklcedden : daar p geb egzeerd zynde d r
twee fl epen, maakte by 'er een kleine mvaart mede in
de G lf, en, weder by de Vl t k mende, flreeken de
Schepen, t 2n de B t v rby kwam, de Vlaggen en
begr etten denzelven nit al bet gefchut ; terwyl de B t
bet beantw rdde niet uit drie kleine flukj s t fchieten .
l-ier p werd dezelve in de haven gehragt en mringd
d r de O rl gfchepen . ---- Weinig dagen daarnaa
bra(,, t men den B t na Petersburg, waar men de aank mst van denzelven vierde d r een Masquerade p bet
water . Deeze gedenkwaardige B t, met den Keizer bevragt, gr g na bet Kasteel, en w rd in bet Kasteel nder 't l sfen van 't gefchut geplaatst, waar dezelve ten
Gcdenkteken v r de Naak melingfchap n g ftaat . De
Czaar w nde lleeze geheele plegtigheid by , welke vulbragt werd nder het l sfen van 't gefchut .
c w
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AANMERKINGEN,OVER DR AANLEIDENDE OORZAAKEN VAN DR
ALGEMEENHEID DER FRANSCHE TAALE .)

(Ontleend nit eene Prysverhandeling . De l'Univerfalitd de
la Langue Franc ife, d r den Graaf DE RIVAROL .
6 6r de Zestiende Eeuwe hadt de Latynfche Taal eene f rt
r dezelve d r een zamenrzaaken, byz nder d r de hedenl p van nderfcheide
daagfche ntdekkingen, en de veranderingen, die plaats greepen in de Eur pifche gew nten , zeden, en kunflen , z die
ten nutte als die ten cieraad des leevens dienen . De eenige
Taalen, die natuttrlyk eenigen eisch k nden maaken m in 't
bezit dier Algemeenheid de Latynfche p t v lgen, waren
bet H gduitsch, bet Spaansch, bet Italiaansch, bet Engelsch
en het Fransch.
Het H gduitsch ntm ette verfcheide hinderpaalen in deszelfs v rtplanting, uit t evallige mliandigheden ; als de CharaCZers der Keizers en der Schryveren van de Zestiende Eeuwe, als mede de Staatkundige t elland der V lken en Land_
fchappen van het Keizerryk .
Spanje hadt, in dit afgelegen Tydperk, cen fchitterend vert n van gr theid ; d ch
dit ntfi ndt niet uit een ftandh udend licht, maar uit een
fehielyk v rbygaande flikkering van Vernuft, gev lgd van de
dikile duisternis en de tastbaarlle v rtgaande vermindering
van Geest , en cene geheele uitd ving van werkzaamheid .
Het herleeven der Kunflen en Letteren, in Italie, k n
de t evallige en plaatslyke hindernisfen tegen her verfpreiden
van de Taal diens lands nict t b ven k men : deeze ntli nden uit de menigte en de zwakheid der van elkander afgefcheide V rftend mmen en Staaten, uit de
rl gen en nlusten, die t en aldaar en in geheel Eur pa w elden : wy m gen 'er byv egen, her Ichielyke verderf van Smaak, 't welk
in dat Land plaats greep, en bet gewigt 't gees twintig kleine Staaten aan hunne byz ndere T ngvallen hcgtten .
De ligging van Engeland als een Eiland, de ftilzwygende
aart , d ernsthaftigheid , en de fmaak der vr egfle Engelfche
Schryveren, die zich flipt aan Waarheid en Onderwys hielden, z nder eenig inmengzel van bevalligheid ; de weinige
m eite , welke zich de Reizigers gaven m hunne zcden inneemend en hunne uitdrukkigen gevallig t maaken ; want zy
reisden enkel m t zien, daar de Franfchen reizen em t lien
en m gezien t ,v rden ; bet laat t v rl"chyn treeden van
fraaije Engelfche . Schryvers die de Enge fche Letterkunde verrykt en pgeluisterd hebben, verhinderden de Engelfche Taale
in Eur pa .

Vvan Algemeenheid ; d ch verl

Dc

2 26

OVER DE ALGEMEENHEID

De Franfchen, daarentegen, ntleenden, uit hunnen V lksaa•r t
en Chara&er, en byz nder uit de Regeering en 't Chara&ervan
rdeelen, m hunne Taal,
LODEWYK DEN XIV, veelvuldige v
in de nderfcheide Gewesten van Eur pa, t verfpreiden . Het
aankweeken, het zuiveren en befchaaven der Franfche Taale
was eeu der v rwerpen waar p de Franfche tr tsch zich bevlytigde, en met then tr tsch fchynt, ten dien dage, geen
zeer ingen rnen geweest t zyn . De lustigheid,
V lk z
vr lykheid, de galantheid, en befchaafdheid der Franfchen,
die hunne zeden en gezelfchap aangenaamheid byzetten , baanden gereedlyk den weg t t het aanneemen eener Taale, wet
ke vergezeld ging met die bevallige zeden . De byz ndere
plettenheid der Franfchen p de Sch ne Sexe, met welke
zy veelvuldiger en gemeenzaamer verfcheenen dan eenige an .
dere Mannen in Eur pa, bragt niet weinig t e t t het befchaaven en vb rtplanten hunner Taale. De v rtreflyke
Schryvers, die nder de Regeering van LODEWYK DEN XIV
bl eijden, en de Herv rmers van den Styl in Engeland v r
rzaaken niet
nderfteunden de reedsgemelde
uit waren,
weinig : en zelfs de zamenv eging van Franfche M des, Linten, en Opfchik, met de Treurlpelen van RACINE, met de
i-lekelfchriften van BOILEAU, en de Odes van MALHERRE, buitenstands gez nden, hielpen hiert e kragtdaadig . Znuisteryen
en nieuwe Sn ffen vergezelden den uitv er der beste Franfche
B eken na Vreemde Lalrden, welker Inw nders, 2, in 't
verfandige als in, het beuzelagtige begeerden , naar de Franfche
M de t weezen. De Nabuurv lken, by aanh udenheid, nit
Frankryk , Huiscieraaden , Kleederdragten , Opfchik , Reukwerken enz . van de Franfchen ntvangende, kreegen teffens
de w rden m ze t ben emen ; hier d r en d r de begeerte m gemeenlchap en briefwisfeling t h uden met een
V lk, 't gees hun nieuwe br nnen pende van gen t en verrnaak, werden zy vergehaald m zich p de Franfche Taal
t e t leggen, en die met hunne eigene t vereenigen .
met de
f,
Frankryk heeft, van dit Tydperk X ,
i, . i J
ii • . -^ inaak, ZeNaabuurv lken T neelftukken ,
den, een nieuwe Taal, en eene nieuwe Leevenswyze, t
verfchaffen, en br nnen van t t n g nbekend vermaak t
penen, en d r deeze middelen eene f rt van Heerfchappy
it t v ren ge efend
ge efend, welke geen ander V lk
hadt.
De meerdcrheid,d r LODEWYK DEN XIV in . Eur pa verkreegen, bragt veei t e aan het vestigen deezer Taalheerichappye .
De Franfche Taal kreeg de verhand in alle penbaare Onderhandelingen en Verdragen : en zelfs, wanneer die V rst phieldt met Franfche Wetten aan Eur pa v r t fchryven, behieldt de Franfche Taal de verkreegene meerderheid dermaate,
dat LODEWYK Dr. XIV, p 't cinde zyner dagen, vernederd
wierd
I
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Wierd in die zelfde Taal, waarin by v rheen anderen de wet
ltelde. De v r- en tegenfp ed, de dwaalingen van dien
V rst zelve wr gten mede t t bet uitbreiden der Taale zyns
Ryks . By de Herr eping van h t Edict van Nantes v erden
de Ballingen bun haat tegen den K ning mede na de N rdlykite gedeelten van Eur pa, beneffens den fpyt dat zy tun
eb rteland m isten verlaaten ; een haat en fpyt, die zy in
hunne Landtaale uitdrukten : hunne Familieverbintenisfen deeden, in de herbergzaame Landen, de Franfche Taal algemee .
it .
ner w rden dan
DE

GELUKKIGE BEDAARI)HEID .
Eene waare Gefchiedenis .
Ult het Engelsch .

De Heer c LDWEY heeft, niet verre van Walling,f rt, een Buiten, en p de zelve eene Menagerie, waarin, nder andece
wilde Dieren , een j ngen Tyger, hem uit de Wertindien ten
gefchenke gez nden . Deeze Menagerie is aan 't einde der
Lustplaatle gelegen, de Kinderen gaan dageiyks, nder her
t ev rzigt ecner G uvernante, daar heen een lugtje fcheppen ; d ch een kleine j ngen , van mtrent vyf jaaren , in een
genblik van n plettenheid, haar waakzaam
g ntf pen,
baarde haar de gr tfte ngerustheid . Zyne Br ers en Zunis
hadden hem niet zien weg gaan : eindelyk ntdekt zy den
kleinen knaap p de knien liggen, v r her h k des Tygers ;
hebbeude een zyner kleine hand,jes d r de tralien geft ken :
de junge Tyger, die ∎nders v r zeer wreed bekend B nd ,
Iekte dit handje even als een j nge H nd, en fcheen zeer in
zyn fchik. -- Men kan ligt bevr eden welk een d dlyke
fchrik de G uvernante aangreep ; aan den eenen kant was het
gevaarlyk het Kind weg t rukken ; aan den anderen kant, 't
zelve ]anger in then ftand t laaten verblyven . Welk van deeze
beide fchr mlyke uiterfen t kiezen ? Zy werd t raade ,
p de zagtsm glyke wyze, bet Kind t beduiden dat het zelve de hand langzaam z u weghaalen : hit deeds zulks, z n .
der den Tyger t vertl ren, die anders veelligt het armpje
z u afgebeeten bebben, indien iemand ter reddinge ware t egefch ten .
In twee v
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TOT FRAAYE LETTEREN 1,ONSTEN RN WEEIENSCHAPPFIv,
BP.TR11;KELYK .
OVER DE VERDRAACZAAMFUUID IN DEN GODSDIENST EN
DE STAATKUNDE .
e de menschlyke geest gew n
is zyne werkingen t
ibrengen, is bet gees w nder, dat de menfchen in z
mtrent
bet befch uwlyke l pen ; en dat , fch n men, met betrekking t t de be effcning en de driften, uit dcwelkcn
de be elfening nicest v rtk mt , met gr nd zcggen k nne ,
dat de menfchen in alle eeuwen en in alle landen altyd
menfchen zyn, bet menschd m in zyne begrippen mtrent
bet waare en valfche, bet g ede en kwaade, het fch nc
en lelyke , z
plettend aanfch uwer daar ver in verbaasdheid, ja fnnityds in zulk eene
verwarring geraakt, dat by in r%vyflel valt, f waarheid
en valschheid, refit en nregt, fch nheid en lelykheid,
we] jets wezenlyks en is s meerder zy dan l uter willekeurige v r rdicelen . flit is alles zeer wel t
pen , wanneer men aanmerkt, dat, ja, in den menschlyken geest we[ zekere ntwyffelbaare beginfeletl , mtrent
dewelken alle menfchen vcreenftemmen, zyn ingeplant,
maar dat al het verige, tvaar p d(-ze beginielen m etcn
t egepast w rden , afhangt van mftandigheden, weaken
mtrent ieder meusch nderfcheiden zijn ; z
der, daar by n dwendig cene andere plaats dan een ander in de wereld m et beflaan, naar deze zyne plaatfing
de v rwerpen in een ander daglicht en van eenen anderen kant befch uwt . Opv eding, v r rdeelen van uders en meesters, mgang in vr egere en laatere jaaren,
ambagten , letter effcningen , bezigheden, vcrmaaken en
uitfpanningen zelfs , alles l pt t'zamen m den geest
van ieder nderfcheiden mensch nderfcheidenlyk te wyzii in de
gen , en, m z
hersfeneu t
rwerpen nderfcbeidenlyk befch uwe .
De ndervinding leert deze verfchcidenhcid p bet nbetwistbaarfte ; en z dra de menfchen zig van de allcre .'nVII . DFEL- MENCELW . N . 6 .
(~
v tlW
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v udigfte beginfelen verwyderen, l pen zy z verre ujt sen,
dat meu zeggen z ude , wauneer men de verfcheidenheid
hunuer begrippen aanaerkt, dat bet wezens m eten zyn,
geheel eu al vau eerie gamsch verichillende natuur .
't 1s waar, in alle gevallett daar de menschlyke driften
in werkitig w rden gebragt, zyn de menfchen , gelyk wy
b ven reeds aanmerkten , altyd mentcheu ; veral waariu
hun h gm ed, bunue belangen, w rden betr tzken, zyn
zy byna dezelfdeu ; maar, waar bet p
rdeelen ver de
zaakeu aank mt, daar zyn zy neindig verfchiliend .
Edn middel is 'er alleen m de tenfchen eenttemmig
t d en gev elen, f liever eentiemmig t d en fpreeken,
en dat widdel is de Vrees . W anneer een mensch , die ,
met f z nder gr ud, een f rt van geheiligd gezag verkregen, en bet z verre gebragt heeft, dat de mcnigte
hem met eenen alles vertreffenden eerbied betch uwt,
p den t n der nfeilbaarheid deze gr te w rden uit
Dit f dat zult gy gel ven , f gy zyt in alle eeutivigheid
verd emd ; f eeu ander, die, een D g nfeilbaarder -en bygev ig D g kragtdaadiger werkend gezag verw rven hebbenk van
de, naawlyk,dat van Diet alleen t dretgen, maar
uit t v eren, p den t n van v lftrekte magi zegt : Dit
f dat zult sly d en, f ik zal a van uwe ampten, van'
uwe veering, vin uwe welvaart, van uw leeven, ber ven ;
dan alleen h rt men de menfchen al beevende, dezelfde
taal v eren ; dan ziet men ze dezelfde artikelen nderfchryven, dezelfde daaden pryzen f laaken, naar dat bet
v rfcchrift luidt van hem, die de magt in handen heeft .
Is dit z , geen w nder dan die verbaazende verfchillendheid van G dsdiciiflen nder de v lken ; geen w nder, dat bet geen dit geflagt v r den eenigen weg des
bemels h udt, bet andere dit zelfde befch uwe als bet
pad des eeuwigen verderfs . Dat wezen, d r bet welke
wy zyn, in bet welk wy leeven en ns beweegen , h udt
k aan een iegelyk van ns, v ar nze
zig, h e naby
zinnen verb rgen . Wy bemerken bet Diet, dan alleen,
wanneer wy plettend bet geen r nd m ns is gadeflaan
en redeneeren, uit zyne gewr gten : en daar bet plettend
gadellaan en redeneeren alleen bet werk is van weinige
bev rregte geesten, en buiten den kring der gew nc
verftanden, . z u de G dheid v lk men aan bet menschd m nbekend zyn, indien zy zelve zig Diet aan bet zelve ntdekt had . Maar dan n g weet de mensch Diet
meer, dan by van G d zelven geleerd is ; wil by verder
gaan ,
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gaan, wil by d r gev lgtrehkingen en hefluiten het Opperwezen nader kennen, by treks n dwendig verl'chillende gev lgen, v rmt nvermydlyk verfchillende belluiten,
naar de nderfcheidene wyze van zien, die een gev lg is
van zyne plaatfing in tie wereld . Hitr van daan die verfchillende gezinten, zelfs nder die, welken in hunne redenkavelingen nit eene en dezelfde br n putten, een en
hetzeifde geleide v lgen, d ch bet welk hen naar de gefleldheid van hunne zintuigen p geheel nderfcheidene
wegen leidt .
Dit is een der gr nden, waar p de verpligting t t verdraagzaamheid in den G dsdienst gevestigd is. Het is
nmv glyk, dat de trenfchen n)trent bet Opperwezen
eenflemmig denken z uden : en z ude ik mynen br eder
haaten, vl eken, kwellen, verv lgen,
mdat by niet
denkr gelyk als ik, daar by nm glyk met my eenflemmig denken kan!
Het geen wy nitrent den G dsdienst zeggen, dat zelfk mtrent de Staatkunde . Even z
de zeggen wy
nm glyk als bet is , dat alle menfchen zig mtrent de
G dheid even dezelfde denkbeelden v rmen , z
nm cs
lyk is bet dat zy mtrent de Staatkunde in dezelfde gev elens z uden zyn .
De Staatkunde is eene der m eilykile, der ingewikkeldfle wetenfchappen , en waar mtrent men, naar her verfchillend
gpunt waaruit men ze befch uwt, zeer verfchillend denken m et .
Zeker is bet, daar zyn vaste beginfelen mtrent welken
alle menfchen vereenftemmen . 7_ is bet zeker, dat de
Overheid het, welzyn van het y lk z eken m et ; dat bet
y lk geh rzaamheid en eerbied ann zyne verheid fchuldig is ; dat als de verheid bet welzyn van bet y lk ver.
nagtzaamt, n g sneer wanneer zy den b rger verdrukt,
het y lk ntflagen is van zynen pligt mtrent de verheid : dit zyn nbetwistbaare gr nden in de Staatkundg .
Maar bet is dikwyls niet z gemaklyk t bepaalen, f de
verheid bet welzyn van bet y lk behartigt dan nier .
Dit hangt veeltyds f van de nderfcheidene begrippen ,
welken men mtrent bet belang van den Staat herfr .
Het kan gebeuren, dat het geene deze agt bet belang van
den Staat t v rderen, dit juist aan geenen v rk mt,
lynregt t t bederf van land en y lk t flrekken . Ilet
kan gebeuren, dat dit, waar mtrent alien t'zamenflemmen
als flrekkende t t bet algemeene welzyn, niet kan nitQ 2
l c-

2~2

OVER DE VERDRAAGZAAMNEID

gewerkt w rden , m rcdeneu, die bet niet in glyk is
dat alien zien . Dic z zyudie, kan bet ligdyk gebeuren ,
dat de verheid en bet v lk in gantsch nderfcheidene
begrippen than ; en dat de verheid, ter g eder tr uwe
bet weizyn van bet y lk z ekende, bet y lk, van zynen
karat,
k ter gueder tr uwe, zig beklaagt ver bet verzuimen van het algemeene bclang, d r de verheid . In
zulk een geval, is de vraag, f bet y lk ntflagen zy van
zyne verpligting aan de verheid, en f bet met regt zig
tegens haar verzetten invge . Z is
k de vraag,, f,
wanneer de nderdaanen der verheid in zulk een geval
gehD rzaainheid weigeren, de verheid regt hebbe dezelven als muiters t befch uwen, en als z danigen ter ilraffe. t v rderen .
Even gelyk de verheid in andere begrippen kan than
als de nderdaanen , en beiden ter g eder tr uwe , z kunnen nderfcheidene leden, die in Gemeenebesten t'zameu
de verheid uitmaaken , z kunnen
k de b rgers, nderling , in geheel flrydige gev elens zyn mtreut de algemcene belangen . Geen land is 'er nder de z nne, dat
dit niet nderv nden hebbe ; en wy gev elen , helaas ! in
deze duistere tyden , maar t flerk de waarheid van dit gezegde .
Maar wat is nu de pligt in zulke gevallen van Pen ieder?
Wat that der verheid t d en mtrent den b rger, wat
den hanger mtrent zyne verheid ; wat bet eene lid der
regeering mtrent bet andere ; wat den cenen b rger mtrent zynen medeb rger?
Het fpreekt van zelf, dat de nderfcheidene t eftanden
van V lken en Staaten, dat de verfchillende nderwerpen
van verdeeldheid, dat de gelegenheid van tyd, piaats en
mflail digheden , een neindig verfchil in de pl sfing dezer vraage z uden v rderen, indien wy in een naauwkeufig en uitv erig verflag treeden wilden : dan, daar ns gmerk alleea is algemeen t zyn, willen wy ns
k alleen
bepaalen t t eenen algemeenen raad, die in alle gevallen
t paste k mt .
Deze raad is, zvt verrdraagzaam . Even gelyk gy uwen
br eder in den G dsdienst m et verdraagen , en zyne
dwaalingen t efchryven, niet aan de b sheid van zyn
hart, maar aan de beperktheid van zyn verfiand ; even z
m t gy de Staatktmdige dwaalingen van uwen medeh rger veeieer aan de zwakheid van den menschlykeu gcesr,
aan
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aan zyne nkunde en nbedrevenheid , dan aan een b s,
een vyandig, hart t efchryven .
De Staatkunde is, z als wy reeds b ven aanmerkten,
de ingewikkeldfte wetenfchap van alien , en zy is n g
tnteindig m eilyker v r die geenen, welken d r hunne
plaatfing in de Maatfchappy alleen maar een gedeelte ver
zien, en dat f mtyds n g een zeer beperkt gedeelte, van
de ftaatkundige wereld . De Staatkunde is een d lh f
zelfs v r den ervarenften ; wat dan v r den nbedrevenen!
Wanneer , in eenen duisteren nagt , p eene kust v l klippen en zandbanken, ceu Schip d r eenen w edenden
f rm w rdt bel pen , is bet een meesterftuk der k nst ,
wannecr de Stuurman, kundig van ftranden cn gr uden,
bet !chip veilig d r de dreigendfte gevaaren been weet
t ftuuren . Zyne bekwaamheid, zyne kunde, en bet gezigt van die tekens welken hem de ftranden m eten d en
nderkennen, z veel bet de zwarte nagt hem t elaat,kunnen alleen de kiel redden , welke aan zyne z rg is t evertr uwd . !Nat z u bet dan zyn , indien een nervaren reiziger, beneden in bet fchip , nbedreven in de ftuurmansk nst, nkundig van gr uden en flranden, zelfs nbewust van de plaats, waar bet fchip zig bevindt, de
maatregelen van den Stuurman wilde berispen , en bet
b tsv lk
ntrusten , met bet twyffelm edig t niaaken
mtrent bet beflier van den Stuurman !
lk zeg dit niet, w den b rger t laaken, die fpreekt
en
rdeelt ver bet gedrag zyner veiheid . Dit is een
regt dat een iegelyk t ek mt ; en bet z ude de nregtvaardigfle dwinglandy wezen, welke den ingezeten verbieden wilde t
rdeelen ver bet betluur van den flaat,
dat is ver bet befluur van de zaaken van alien, en bygek van zyne byz ndere zaaken .
v lg
Maar dit wil ik zeggen , dat de b rger,
rdeelende ver
het befluur van den Staat, dat d en m t met die mzi-tigheid, die befcheidenbeid ; en die t egeevendheid, welken menfchen pasfen, die niet dan ten deele nderrigt zyn
van de zaaken, ver welken zy willen
rdeelen .
Niet alleen dit ; maar
k, wanneer men zig wel nderrigt agt, , wanneer men meent klaarlyk gebreken in bet algemeene befluur t kunnen aan yzen, dan n g m et meit
met mzigtigheid
rdeelen, en v ral net nverh rd
ver rdeelen .
„ Waar m w rdt dit f dat niet gedaan, en waarnm geQ 3
„ fchiedt
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fchiedt juist bet tegendeel? Ik zie immers klaarlyk dat
alles verkeerd is ; dat bet belang van den Staat fchandelyk w rdt verwaarl sd ; dat de eer, bet welzyn
van 't gemeenebest w rds vertreden en verzaakt ."
Dit ziet gy alles ; maar weet gy alle de redenen waar m
z gehandeId w rds? alle de heletfelen die bet g ede verhmnderen, en die bet niet in de magt der geenen is weg
t ruimen, welke bet beltuur in handen hebben?
„ Ja ; maar men meent bet niet wet met het Vaderland ;
• eigenbelang heerscht b ven de z rg v r bet algemeen,
„ en bet Vaderland w rdt pge fferd aan flinkfche
g• merken .
Dat 's Hemels blixemen die fchelmen vergruizen, die
't Vaderland verraaden! f liever dat de allerfchandelykite
iraf v r 't
g van 't geheele V lk p hunne k ppen
valle , die , nder den fchyn van b rgers , vyanden zyn van
den St .iat ? De gal- zy bun fterfbed, bet rad hunne begraafplaats !
k niet ligtvaardiglyk verMaar zie t e , dat gy bier
rdeelt . Fly , die kwaalyk denkt , by die kwaalyk hank zyne dwaaling u
dc(t , kan dwaalen , en h e gr f
fchynen m ge, by kan ter g eder tr uwe dwaalen .
Let Wet, eer gy iernant Oinkfche
gmerken aanwrvft,
p de keninerken die een b s en verraaderlyk hart aangmerken t herciken,
wyzen . Een man, die, m zyne
neerlyke k nftenaryen aanwendt ; die , in gefchriften ver
de gemeene verl'chillen, valfche aanhaalingen maakt, gebeurtenisfen verdraait, en iri een haatlyk licht Itch ; die
zyner tegenpartye z nder gr nd b ze gmerken aandicht ,
en al de k nst van dr gredenen in 't werk ftelt m ze haatlyk t maaken : een man , die bet y lk pruit , en bet
gemeen, d r bedrieglyke v nden, z ekt in beweeging t
hrengen : v ral wanneer men klaarlyk zien kan, dat zulk
een man met dit alles zyne gr theid f eenigen anderen
talc van eigenbelang bed elt : zulk een man dwaalt, zeker, niet ter g eder tr uwe ; zyn hart is b s, dewyl
zyne daaden b s zyn ; by heeft geen regt p uwe infchiklykheid, en alle eerlyke lieden m eten dezen fchelm
verf eien en vermyden .
Maar,z lang in bet gedrag van iemant zulke klaarhlyklyl,e bewyzen van kwaade tr uw zig niet p d en, z
fang bet m glyk is, dat by ter g eder tr uwe dwaalt,
z tang eischt de verdraagzaamheid, de menschlykheid,
de Christlyke liefde, dat gy het beste van hem h pt ;
en ,

•
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en , z gy hem al m glyk met eenig mistr ttwen aanfch uwt,
beh rt Ry hem ten minften n g als cen eerlyk man t
behandelen .
„ Deze man heeft zig in dit f dat geval niet gedraa .
• gen gelyk een g ed b rger hetaamt ; by heeft gr nd
• gegeven m hem t verdenken , dat eigenbelang , dat
gmerken, by hem plaats hebben : verdient
„ flinkfche
„ by dan niet den algemeenen haat , de veragting van al• le braaven ?"
Deze man verdient, zekerlyk, dat gy hem tnistr uwt ;
dat gy p uwe h ede zyt mtrent zyne aanflagen ; maar,
z lang 'er m glykheid is, dat by uit een verkeerd begrip gehandeld heeft ; dat by uit dwaaling en niet ter
kwaader tr uwe eener verkeerde partye is t egedaan ; z
m gt, z m et gy, ja, tegens zyne nderneemingen waaken , gy m gt hem tegengaan ; maar mtrent zyn zedelyk
karakter m et gy gemaatigd denken : befch uw hem als t t
eenen verkeerden aanhang beh rende , maar befch uw
hem evenwel als een eerlyk man . Ev=en gelyk gy eenen
vvand, die, geh rzaam aan zynen W rst, uw Vaderland
hc rl gt, z lang by zig h udt aan de wetten van den
kryg, als een eerlyk man befch nwt, wien gy dikwylsnaar
de gr theid van de 'flagen welken by u t ebrengt eene
des t h gere aping t edraagt ;even z m et gy eenen medeb rger, die, ter g eder tr uwe, eene naar uw inzien
fchadelyke party aankleeft, als een eerlyk man agten .
Deze verdraagzaamheid is des t pryslyker en nuttiger, m
dat, z nder dezelve, alle verz ening by b rgerlyke neenig_
heden t m eilyker gemaal:t en als afgefneden w rdt ; ja,
mdat, indien geen infchiklykheid en dit pzigt plaatslieeft,
by die eens kwaalyk heeft gehandeld, al was by begeerig
en bereid m zig t verbeteren,gedw ngen w rdt kwaad t
blyven, m t v lharden in zyne b ze p gingen , daar
by t ch v r eeuwig in den haat is , aan eene eeuwige ver .
agting en verv lging nderw rpen , en alle verzcening en
vergiffenis v r hem afgefneden . „ Ik heb," z m etzulk
een man fpreeken, „ kwaalyk g ehandeld . l k gev el, dat
• ik niet had m eten deelen in die v r de Vryheid, v r
• bet Vaderland, z fchadelyke aanflagen . lk heb 'er be„ r uw van ; en, wilde men mynen mistred vergeeven, ik
„ v egde my terft nds by de betere party . Maar helaas
„ bet nherr eplyke v nnis van eerl sheid is ver my uit• gefpr ken ;;gefpr men verf eit, vervl ekt, heleedigt en h nt
;, my veral. . Myn ber uw w rdt v r ecue nieuwe fchelQ 4
„ ume-
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mery uitgekreten . Wat zal ik nu d en ? lk m et my
„ nu wel h uden aan mynen uden aanhang, en d r alle
„ middelen tragten lien t d en zegenpraalen . Dit is het
„ eeuige middel w my t her(tellen . Dryft myne party
„ eindelyk b ven,dan zal ik myne vyanden wel d en zwy„ gen . De vrees zal uitwerken wat de vertuiging Diet
„ vermag ; en de denkwyze des gemeens, d r den dwang
„ en de n dzaaklykheid veranderd, zal my allengskens
„ de agting myner medehurgeren weder fchenken ."
Leu ieder gev elt, dat zulh eene redeneering niet gefchikt
is, m den fle gten t refit tc brengen ; en de wanh p was
nimmer llct,middel m eenen bekeerling t maaken .

„
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Lid van het Pr vintiaai Gen tfchap t Uirecht, van
de 111aatfcltappy dcr Landb rtly, en flp thcker, t
Amfierdam .
We! Ed. H ggeleerde I-Ieer!
at van geen Scheikunftenaar ntkend w rden , dat , in
Z,!e Chernifche bewerkingen , de rtwikkelde K nstl uht en de vlugfte deeltjes der gebezigde v rwerpen, h e
k neeme , d rgaans vergr t men de Deftilleervaten
Hier d r vermist men derhalven niet
l ren gaan .
allecii zekere deelen, die n dzakelyk t t het geneeskragtig
k tevens de ervaring van
v rtbrengzel beh ren ; maar
f mmige andere deelen , die met de verzamelde , de gezaInentlvke beftanddeelen, van het gebezigde Lichaam in 't
geheel uitmaakten .
De v lk mene kennis enter van den ganfchen inh ud
rail cenig Scheikundig fubject is thans, daar wy , c r
den
't
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den Luchtkundigen PRIESTLEY, p bet fp r gebragtzyn,
v r den Scheikundigen bearbeider eene u ntbeerlyke n dzakelykheid gew rden, en zal, naar myn inzien, meer en
meer daar v r erkend w rden . Wie weet niet h e veel de
kennis der verfchillende K nstluchten aan de v lmaking
der Scheikuust heeft t egebragt, en dagelyks n g t ebrengt .
. O k zyn myne gedagten , m dezen T eftel t vervaardigen , hares
rfpr uk hier aan verfchuldigd .
Wanneer men eenige deftillatie in glaazen vaten begint,
is bet zeker, indien de v egen heh rlvk gefl ten zyn,
't zy met cen I3laas , f vastz utig f lymig Lutum (fieerzel,)
dat deze gefl tene v egen egter niet kunnen beletten,
dat de gemeene Lucht , die in de glaazen bevat is, en
d r de nitte uitgezet w rd, met een veerkragtig verm gen naar huiten dringt . --- Even min kan de K nfUige
Lucht , die , d r de bewerl:ing, uit de Lichamen ntwikkeld w rd , in deze vaten bedw ngen w rden ; en zal
niet naarlaten , veele vlugge en wel de wezendlykfle deeltjes, van bet Scheikunflig Lichaam, merle t fleepen . Inthen bet fmeerzel zeer digt en vastgefl ten is , zullen f
de vaten verbryzzld w len , f de dampen zullen d r
her fmeerzel f blaas been dringen f dezelve d en penberflen.
Dit gef'eld zynde,dat zeker is, gelyk bet inderdaad is , en
it SpiritusNitri Dulcis gerectificeerd
z als elk, die flegts
heeft, ndervind ; gaa ik t t de befchryving ver van myn
Eenv udig T eflel, dat nict alleen alle de pr ducten des
Scheikunfligen Lichaams kan bewaren, maar
k alle deze
hindernisfen v rk men .
Jk neem eene dunne lange glaazen pyp , vyf f zes v eten Lang, en welke twee f drie lynen van een duim h l
is. Ik neem dezelve liefst n g linger, althans in geval,
als de hitte, in de peratie, n dzakelyk m et vermenigvnldigd w rden . Deze pyp Mate ik Pan beide zyden pen ,
en dezelve Pan bet eene einde mbuigen , d r cen gew nen glasblazer , (die men in Amfterdam gen eg by
der hand heeft) z dat deze pyp Pan dit einde gelyk is
Pan een Hevel ; terwyl ik Pan bet andere einde, dat ik
c k een weinig van zyn regte lyn laat verzetten , n g
een ander klein pypje v ege, na gen eg een half v et
lane, en eene gemeenfchappelyke h lte hebbende, met de
verige peningen der pyp, z dat de geheele t ef}el, als
dan
Q 5
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dan beilaat uit eel' pyp met drie
figuur aanduid .

A

peningen, gclyk deze

B

De pene Haak A is de m nd der pyp , en de peningen 13 en C zyn de uiteinden van dezelve .
Indien ik nu eenige deftillatie aanvange, dan v ege ik
den m nd dezer pyp A z we] als den m nd der kr mhals ,
t zamen in den m nd des Ontfangers , in welken ik gew n
ben de afdruiping t verzamelen . Ik rigt v rts de lengre der pyp langs den Ontfanger nederwaards, z dat van
de twee uiteinden C en B bet uiteinde B nederdaalt ,
in eene nderflaande vies, m bet v gt t ntfangcn, welke vies met Lutum wel aan deze pyp t egefmeerd w rd,
terwyl bet pwaards ftaande Pypje C de lucht kan uitblazen, die d r bet vuur in de glaazen vaten uitgezet, f die
d r de Scheikun(lige v rwerpen ntwikkeld w rd .
Dan, m bet verlies van de K nst-Lucht v r t k men,
hegt ik aan deze Pyp eene wel uitgedrukte en van gemeene
Lucht ntledigde blaas vast, p deze wyze . Ik d tbrand
eene kurk, z dat dezelve juist p dit Pypje C vast fluit .
De knrk maak ik alv rens met deszelfs andere einde vast aan
een k peren kraan ; welke v rafaan bet uiteinde vc rzten
is van cene Verkensblaas . Wanneer nu myn blaas v l is,
draai ik deze kraan t e, en leg, in plants van deze, daar
eerie andere blaas aan, f druk dezelve uit, nder d r water been, in eenige M lglaazen, m denzelven t bepr even , als bet my hehaagt , in welk geval ik dezelfde blaas
verv lgens meet kan gebruiken .
Men bevat nu ligt, indien men eenige pr efneeming d r
vuur met de glaazen deftilleervaten bewerkflelligt, wat bet
gev lg is van dezen aangev egden t eftel . Te weeten
de gemeene f de k nftige Lucht, zig d rgaans gretig vereenigende met de vlugfle dampen , kan Du ruimte krygen, d r middel van deze glaazen Pyp , dringt daar
d r ; en ndcrwe3 het vl cibaar.vlugge deal , gen egzamne
ge .

IN DE SCHEIKUNDE .

a ;9

gelegenheid hebbende, m zig d r inkrimping t verdikken, eer bet aan de k ele uiteindens der Pyp k mt, zal zig
in de nder(laande vies verzamelen, terwyl de Lucht,
de vaste Lucht der Lichamen, in de ledige blaas zal vergaatt en dezelve vullen .
Dan lk then hier aan t merken , dat men de eerfte blaas,
met verzametde Lucht, m et weg d en, m dat dezelve,
als t veel met de gemeene Lucht der vlesfen vermengd
zynde, van geen nut is . Derzelver egtheid hangs mede
Diet weinig f van de deftilleervaten, inz nderheid van
den Ontfanger, die t wyd zynde , al t veel gemeene
Lucht inh uden, m de ntwikkelde L ucht naar eisch t
be rdeelen, en alz de ntwikkelende Lucht t t in de
hlaas kan ntfnappen, is de t gr te wydte der vaten
verb dig.
Na de bewerking neemt men de nder de Pyp ftaande
vies we~g, en mengt de verzatnelde v gtdeelen, hyde verzamelde van den Ontfanger . De Lucht der blaazen bepr eve men gelyk andere K nstluchten, welker manier t
wydl pig is , en d r de werken van PIUESTL.EY en anderen t bekend, dan dat ik dezelve bier z ude befchryven,
't Z u hiermede niet t paste k men , tn veel van de
byz ndere Luchtk n(lige ndervindingen der Lichamen t
fpreeken . Dit t t de befchryving van nzen T eflel niet
beh rende , fparen wy t t nadere gelegenheid . Alleen
wil ik 'er e*an zeggen, - (tat p deze wyze by de bereiding van het Liqu r an dinus mineralis H fmanni, eene fielder vlammende Zler lEthercus, (Geestlucht) v rtgebragt w rd, die in water en geest beltendig is, en even
vlambaar blyft . Dat de gew ne Spiritus Nitri
Dulcis, en die van Glauverus, eene minder heldervlammende Lucht geeft, die in water nbetlendig is, en al
zyne brandbaarheid aan bet zelve mededeelt , m dat
bet Zuur des Salpeters, 't welk met de vereeniging des
Phl gist ns, de gr nd(lag der brandbaarheid uitmaakte,
meer affiniteit met water hebbende, bet Phl gist n l slaat, en daarna een kaars f andere vlam uitbluscht in
plaats van dezelve t
ntfleeken . Dat de bewerking
des Harsth rns, t t Spiritus, Sal et Oleum, eene heldervlammende Lucht geeft, in eene z
ngel felyke h eveelheid, dat men zig deswegens ten uiterflen m et verbaazen . Dat de Spiritus Nitri Fumans, eene d delykverftikkenden damp geeft, welkers zuure deel'tjes, zeer
ligt bet Phl gist n l slaten , en zig d r fchudding met
ge-
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gemeen water vereenigen , en hetzelve Zuur maken .
Dat de de( ftillatie van den Amm niac Geest een allervlugfte
v .:ste Lucht geelt , die , aau den aFgedrupen Spiritus vert llig zynde, Rivier-water vlug maakt, enz .
Dc Geesten van alle d se fcheikunftige Operati n , in
de nder bet uiteinde der Pyp ftaande vies verzameld,
munten nit in deugd en vhigheid, maar de h eveelheid
van eenigen is zeer gcring .
1k twyffel geen
genblik f uw H ggelecrde zal dezen t eftel verbeteren, f ligt in andere bewerkingen bezigen, 't zy in Sublimati n, Effervesce ntien enz .
Zeer gepast hebt gy my reeds t binnen gebragt, het nuttig gebruik van dezen T eltel , in de bereiding van den
Spiritus Salis Fuinans Libavii ; en ik vertr uw , dat d ze
Pyp pier min .ler nuttig zyn zal, in de bereiding van den
dampenden zeer verftikkenden Glauberiaanfchen Zeez utgeest, h ewel ik niet z nder vrees ben , dat de Blaas ,
van wegens de Scherpheid der dampen , d rvreeten zal
w rden , waarvan men in den Spiritus Nitri Fumans
k
veel gevaar l pt .
Behalven h t nuttig gebruik van d ze Pyp , heeft dezelve n g twee nuttigheden ten gev lge . Ten eerflen :
beh eft men nu den Ontfanger m de nit de bewerkte
Lichamen untwikkelende en f mtvds
nhedwinghare
dampen, z wyd niet t neemen . Ten anderen zal bet
Lutum, by de verbinding der Deftilleervaten, in 't geheel niet l sherften, en eene gemeene h e wel digte fluitiug
Ik ben enz .
zelf gen eg zyn .

rlmflerdam

den 12 May 1785.
NATUU.RLYKE HISTORIE VAN DE

(V lgens den [Jeer

SNEPJES .

DE BUFFON .)

j e t Snepje beet, in 't Italiaansch , Pizzardella ; in 't
1~Fransch , Becas/ine ; in 't H gduitseh , Sclanepfllin ;
in 't Zweedsch , Mall-Sneppa ; in 't P lsch , Bekas ; in
't E ngelsch, Snite ; in 't Turksch , ,7elve .
De benaaming van Snepje is zeer wel gepast : dewyl
men , alleeu p de gedaante lettende , dit V geltje z u
ltun-
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- Net z u,
kunnen neemen v r een Kleine Snep .
zegt BELON , een Kleine Snep zyn, indien 't zelve geerte
geheel verfchillende geaartheden hadt . In de daad . bet
Snepje heeft, even als de Snep, een zeer langen ldek en
een vierkantigen Kup ; de Pluiunadie p dezclfde wyze gefchakeerd ; alleen mengt 'er bet r de zich minder nder,
h t graauwe en zwarte heerscht 'er nicer in ; maar deeze
gelykv rmighedcn , t t bet uitwendige bepaald , dringen
niet t t bet inwendige d r ; bet zintuigelyk getlel is niet
bet zelfde : de natuurlyke geaartheden ftaan tegen elkander
ver. H t Snepje ntb ndt zich niet in de b sfchen ;
maar p de m erasfige plaatzen der Velden , in de Kruiden , en de Rietgewasfen aan den ever der rivieren : het
heft, vliegendc, zich z h g in de lugt , dat men bet
h rt wanneer bet buiten 't gezigt is : een zagt gefchreeuw, re~s, mee, tide, 't Been aan eenige Naamlyst
maakers,als KLEIN, SCHWENCKFFLD en RZACZYNSKI, gelegenheid gegeeven heeft m 't zelve het Vliegend Geitje
t n ewen ; her that
k , de vlugt aenneewende, een
k rt en piepend geluid ; bet bew nt in yeenerlei jaarfaiz en bet gebergte ; bet verfchilt , derhalven, van de
Snep , in aart en hebbelykheden , z zeer als het daar na
in Gedaante en Pluimadie gelykt .
In Frankryk vert nen zich de Snepjes in den IIerfst ;
men ziet 'er z mtyds drie f vier by elkanderen ; d ch
meestentyds vliegen zy alleen . Zy k nien van verre ,
met een zeer verhaaste vlugt , en , naa drie wendingen ,
vliegen zy twee f d!ie h uderd fcbreeden v rt , wanneer zy zich t t eene nbe ghaare h gte verheffen ; de
V gelaar weet hun vlugt t ftuiten , en ze t t zich t
l kken , d r bet nab tzen van hun gel.uid . Het Snepje
blyft den geheelen Winter ver in nze Gewesten, r ndsm de warme br nnen , en de kleene dearby gelegene m erasfen . Met den V rtyd vertrekken zy in gr ten getale , en bet fchynt dat dit bet faif en hunner aank msr is
in veele Landen , waar zy nestelen , als in Duitschland,
in Silefie , in Zwitzerland; d ch in Frankryk blyven 'er
flegts eenigen den Z mler ver, en zy nestelen in nze
m erasf ge ftreeken . WILLUONIIY merkt bet zelfde p ,
ten aanziene van Fngeland. Men vindt hunne nesten in
J uny ; ze zyb p den grand geplaatst aan den w rtel van
eenigen gr ten Olm- f Wilgenb m ; in h eken , z
m erasfig, dat bet vee 'er niet kan byk men ; ze zyn ver
ward gd van gedr gde kruiden en pluimen , en men
vindt
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vindt 'er vier f vyf Eitjes iu, langwerpig van gedaante,
wit van kleur ; met r dagtige plekken ; de J ngen verlaaten bet nest z ras zy uit den d p k men ; zy zyn
leelyk en nbevallig van gedaante , d ch desniettegenilaande bemint by de M eder , die ze ppast, t t dat hun
gr te Bek, die zeer flap is, Gene gen egzaame vastheid
en flevigheid verkreegen heeft, en verlaat ze niet, eer zy
vervl edig in itaat zyn m v r zichzelven t z rgen .
Het Snepje pikt geduurig in den gr nd,z nder dat men
bapaald k nne zeggen wat bet ten fpyze nuttigt : in de
maag vindt men niets , dan een aardagtig v gtig verblyfzel ; waarfchynlyk de verteerde zelfftandigheid van de
W rmen , waar mede bet zich v edt : want ALDROVANnus merkt p , dat bet Snepje bet einde van de T ng ,
even als de Spechten, gepunt heeft, en dus zeer gefchikt
m de W rmen in den gr nd pgepikt t d rfteeken .
By deeze f rt van Sncpjes heeft de K p eene natuurlyke beweeging van de eene zyde na de andere , terwyl
zy den Staart p en neder beweegen . Zy l pen langzaam , met pgeft keu K p , z nder t fpringen f t
huppelen ; d ch zelden verrast men ze in then (land
want zy h uden zich z rgvuldig verh rgen in her riet,
in de ruigte aan den waterkant gr eijende , waar de V gelaars niet kunnen k men, dan met eene f rt van v etplankjes, gemeakt van ligt b ut, en breed gen eg m niet
in den m dder t zinken ; en dewyl bet Snepje verre en
zeer fchielvk weg vliegt, en verfcheide wendingen maakt
in bet pvliegen , is bet zeer bezwaarlyk dit V geltje t
fchieten ; veel gemaklyker w rdt bet gevangen met zulk
een f rt van net als men in de peningen der b sfchen
zet, m de Sneppen t verfchalken .
Het Snepje is d rgaans zeer vet, en dit vet is van
een zeer fynen fmaak , niets hebbende van her walgingwekkende , aan andere vette V gelen eigen ; bet w rdt
t ebereid even als de Sneppen, z nder bet ingewand weg
t neemen, en veral v r een zeer lekker Gev gelte ge.
h uden .
Sch n her in den Herfst by Ons aan geen Snepjes ntbreeke , zyn ze thans ze veelvuldig niee als v rheen ,
d ck dit V gelgeflacht is veel wyder uitgebreid dan dat
der Sneppen ; men ntm et bet in alle Werelddeelen .
rCOOK merkt p , dat ze in meer plaatzen ter Wereld v
k men dan eenig ander Gev gelte : zy zyn gemeen hykans
in geheel Eur pa, flfa en Jimerica : men heeft ze ns
van
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Van Cayenne gez nden , waar men ze Becasfine de Savane
heet . De Beer FREZIER v ndt ze in de velden van Chili ; zy zyn gemeen in L uifiaue, waar ze tr-t by de
w ningen k men, even z in Canada en p S . D ming . ---- In de Oude Wereld vindt men de Snepjes van
Zweeeaen en Sibes•i e t t p Ceil n en Japan ; wy hebben
zee van de Kaap de G ede H p ntvangen, die wet eenigzins gr ter van bek, kl eker van gettalte, en dikker
van p ten waren dan de
ze, d ch v rts bleeken van
dezeltde f rt t zyn ; zy hebben de verafgelegene Landen van de Zuidzee bereikt, v lgens FORSTER waren ze
veelvuldig p het N rdlyk gedeelte van Ulietea (een Eilaud niet verre van Taiti .) De Heer de BOUGAINVILLE
heeft ze p de Mal uine Eilanden gezien, en merkt p
dat hunne geaartheid vereenkwatu met die eenzaame
plaatzen, waar niets dezelve ntrust, her tegen vergeftLlde van p Ulietea, daar ze zeer tchuw waren, dewyl
de Inb rlingen, greetig p die lekkere beetjes gefleld, 'er
beftendig jags p maakten . Op de Mal uine Eilanden vervaardigdeu ze , v lgens bcrigt des evengen emden Reizigers ,
de nesten in 't madden des velds , zy werden, geen wantr uwen bet nende , n ch wendingen in her vliegen maakende, gemaklyk gefch ten . Een nieuw bewys, dat de
fchr magtige geaartheid der v r den Mensch vlugtende
Dieren hun w rdt ingedrukt d r vreeze : en deeze vreeze, in her Sncpje, 1'chynt zich n g t vereenigen by den
cerken afkeer van d¢n Mensch : want her beh rt t t
dat flag van V gelen, 't geen men p geenerlei wyze kan
temmen . L NGOLIUS verzekert, dat men de Snep kan
h uden , in een vlugt pkweeken , en zelfs t t vet w r
den v eden ; d ck dat dit, ten pzigte van bet Snepje,
vergeefsch bepr efd is .
Het £chynt dat 'er nder deeze f rt een klein ge{lacht
is : want, behalven bet Kleine Snepje, bet r/ ve bygenaamd, waar ver wy verv lgens n g iets zullen zeggen,
vindt men nder die van de gew ne f rt gr tere en
kleiudere ; d ch dit verfchil in geftalte, niet vergezeld
van cenig ander, n ch in de Leevenswyze, n ch in de
Pluimadie, wyst niets meer uit dan een verfchillend ras
f misfchien eene l uter t evallige en t t dat v rwerp bepaalde verfcheidenheid, van de Sexe niet afhangende : want men kent Been uiterlyk blykbaar nderfcheid
tusfchen her Mannetje en Wyfje in deeze f rt.
k niet geDit uiterlyk blijkbaar nderfcheid w rdt
V n-
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v nden by het Kleine Snepje , bet D ve bygenaamd .
't Zelve heeft flegts de hclft der gr utte van bet b venbefchreeven Snepje : waar m , v lgens BELON, de Verk pers in Frankryk ze den naam geeven van twee v r een .
De Lngelfchen n emen dit V geltje Jucl c ck ,
k jackfipe, de Deenen R r--fuieppe, de P len Kfik. Het verbergt zich in ]let rietgewas der p elen , under gedr gde
biezen en de verhangende takken, en verfchuilt zich z danig, slat men'er bykans p m et trappen , m bet t d en
pvliegen : bet vliegt als van nder de v eten - p, als f
bet niets h rde van 't geraas in 't naderk men ver rzaakt ; van hier de bynaam van D ve . Zyne vlugt is mill
feel , maar recht(lreeldcher dan die van bet Gemeene
Snepje ; zyn vleesch is even lekker, en zyn vet even
fmaaklyk ; d ch de f rt is z talryk niet, althans z algemeen niet verfpreid . WILLUGHBY , die in Engelandl
fchreef, vermeldt dat zy 'er minder gev nden w rden dan
LINN1US maakt 'er geene melding van in
de Snepjcs .
ndertusfchen
zyne ptelling der Zwceelfche V gclen ,
w rdt het in Deenemarken gev nden , v lgens den Heer
BR UNNICH .
Dit Kleine Snepje heeft, naar evenredigheid,
een k rter Bek dan bet andere . Zyne Pluimadie is dezelfde, met eenigen k perkleurigen weerfchyn p den rug,
en lange r sverwige vederen , van den rug nederhangellde , die , als zyden draaden zich vert nende, tvaarfchynlyk
rzaak ftrekken van de benaaming van Haw-Sncppen,
t t
d r de Duitfckers, v lgens KLEIN aan dit V geltje gegeeven .
Deeze Kleine Snepjes blyven by ns hykans bet geheele jaar ver, en nestelen in nze m erasfen : hunne Eitjes
zyn van dezelfde kleur als die der Snepjes, alleen veel
kleinder naar evenredigheid van bet V geltje , dat niet
Men heeft dikwyls dit
gr ter is dan een Leeuwrik .
Kleine Snepje v r 't Mannetje van bet Gew ne Snepje
geh uden ; en WILLUGHBY verbetert deeze v lksdwaaling,
erkennende dezelve gel fd t hebben v r dat by ze
met elkander vergeleeken had : dit heeft Diet kunnen beletten, dat ALBIN p nieuw in dezelfde dwaaling verviel ;
ichryvende by de figuulr van bet Kleine Sncpje : bet
Mannetje van bet Snepje (*) .
nder den
WILLUGHBY gewaagt van n g een Snepje
bynaam van Dunli ,i , 't gcen wy gev eglyk Bruinetje
ktin(*~ WILLI:GHBY, p . 214 . ALBIN . T m . 1 .1 . P . 3 6 .
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Het k mt . v lgens zyn berigr,
kunnen verzetten (*)
in de N rdlykile gedeelten van Engeland v r. De
gr tte is gelyk aan die van het Kleine Snepje, van 't
welk bet Brulnetje weinig verfchilt ; bet heeft een zwarte
buik met wit gemengeld ; het b venlyf zwart gevlekt, en
cen weinig wit p een bruinr den gr nd ; bet heeft de .
zelfde gedaante, en dezelfde Leevenswyze als het Kleine
Snepje : en grenst 'er dus zeer na aan , f is misfchien eene enkele verfcheidenheid in, die f rt .
(*) Dun betekent in 't Engelsch Bruin, van dit w
Dunlin het verklein w rd .

rd is

VERSLAG VAN 'T LEEVEN EN DE WERKEN VAN WILLEM
JACOB 'S GRAVESANDE, H gleeraar in de lViskunde,
Starrekunde, en Wysbegeerte t Leyden.
(Verv lg en Sl t van bladz . 203 .)

De

H gleeraar 'S GRAVESANDE hadt by Mejuffr uw
ANNA SACRELAIRE , met welke by den vyftienden van

Wynmaand des Jaars MDCCXX in den egt tradt, twee
Z nen verwekt, DIRK en JACOB 'S GRAVESANDE, twee
verflandige en bemillnelyke Kinderen . V r hunne pv eding alle m gelyke z rge t draagen was des Vaders
gr t[le wellust . Wanneer zy hunne Leer efeningen p
de H gefch l beg nnen hadden , met een v rtgang,
die alle h p gaf cat zy de v etflappen buns waardigeti
Vaders z uden drukken, werd de j ngile ; mtrent dertien jaaren ud, d r een brandende ]; rts ,,an,- rccpen,
welke hem den vierdeu dag wegrukte . De r uw en dr efenisfe van 'S GRAVESANDE en zyner Egtgen te was
gr t ; d ch, naa b tgevierd t hebben aan de eerfle beweegingen, welke men de Natuur, in zulk een treffend
geval, niet kan weigeren, vereenigden zy zich in dankzegging aan de V rzienigheid, dat deeze hun twee Z ns gegeeven hadt, van welken'er D g adn verig was, wieus
fterk en gez nd geftel een fang leeven fpelde ; d ch deeze
tr stgr nd duurde Diet lang . 'S M rgens w ;s JACOB, de
j ngfte, gefl rven ; en de udfe, die veertien jaaren bercikt
hadt, werd then zelfden dag 's naamiddags d r f rtgelyk
eene K rtsziekte aangetast ; wanneer de Vader den eenen
Z n ten grave hegeleidde, ging by ten huize uit, in (le
Vii . DEEL . DJENGEL W . N . 6 .
R
by-
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bykans zekere verwagting, dat by den antler, t'huisk .
mende, d d z u vinden ; 't leedt
k flegts weinige uuren naa de begraafenisfe f die tweede flag tr f den Wysgeer ; dan h e zwaar
k, by gedr eg zich manlyk, en ging
rustig f p begiuzels, die hem niet in den m nd , maar
in den gr nd zyns harte, lagen . Hy hieldt zich verzekerd,
dat, van alle m gelyke werelden, de gefchaapene de beste
was, en vertuigd , dat alles wat gefchiedt beltuurd w rdt
da r een Weezen van de h gfte G edheid , ten meesten
nutte der verftandige Schepzelen , welke hetzelvc behaagd
heeft daar p t plaatzen, fch n wy dikwyls niet begrypen p welk eene wyze . Deeze waarheid , van welke
by geheel en al d rdr ngen was, deedt hem, t middeti
van then dubbelen ramp, zeggen . „ GOD halt my twee
„ Z ns gegeeven, die al myne Vaderliefde verdienden ;
„ 't heeft hem behaagd ze my t
ntneemen, ik ben
„ verzekerd bet ftrekt ten hunnen en ten mynen beste
• bet z u, derhalven, in my ndankhaarheid weezen,
• my niet gelaaten aan zyne fchikkingen t
nderwerpen ."
Z veel kragts hadt deeze bedenking p hem , dat by,
drie dagen daarnaa, in flaat was m zyne pfch rte Lesfeti weder aan t vangen . Misfchien efende by t veel
gewelds p zichzelveu , en z u beter gedaan hebben met
zyn aand enlyk geftel in dr efenisfe eenigzins h t t vieren . Hy k n niet naalaaten, van tyd t t tyd, bedenkingen t maaken, die hem bet geleden .: verlies p bet nadruklykst en gev eligst herinnerden . „ Ik ben vertuigd,"
fchreef by , p zekeren tyd, aan den Heer DE SUPERVILLE ,
van bet verlies zyner twee Z nen gewaagende, „ dat
• c n ns , tangs den k rtften weg , ter Gelukzaligheid
• pleidt ; d,-,c
. die paden zyn z mtyds wat neffen !"
't_Zy d r de uitwerki g van den d d dier twee Z nen p zyne gefteltenisfe , 't zy zyne kragten uitgeput
waren d r de vlytige be efening der m cilykfte Weetenfchappen, by nam z danig af, dat by, geduurende drie
maanden, zyne lamer, en zeldzaam zyn betide, k n verN gthans verl r by niets van zyne leevendiglaaten .
heid en tegenw rdigheid van pest . Men hadt n g geen
denkbeeld van bet gevaar, waarin by verkeerde, zelfs
fcheenen zyne kragten eenigzins t bek men, wanneer by,
p 't nverwagtst , werd aangegreepen d r ftuiptrekkin •
gen, met ylh fdigheden gepaard, die niet dan met iyn
fl d , vier dagen naa den eerflen aanval, eindigden . p den
acht- en twintigften van Spr kkelmaand desJaars MDCCXLII .
Ik
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Ik was, zegt de Schryver van dit Leevensberigt, alleen
by zyn betide, t en by den geest gaf, en heb hem bykans geduurende zyne geheele ziekte pgepast , ve;zulks
is niemand beter dan ik in ltaat, m den haatlyken taster,
met welken men zyne naage4agtenisfe heeft z eken t
bezwalken, t weeten dat by geft rven z u zyn in de
gev elens der geenen, die men zeer ngepast Sterke Gees.
ten n emt, t wederfpreeken : een Taster, die by z mmigen ingang gev nden heeft . Niets is valfcher. Staande
zyne Ziekte fprak by, gelyk in de dagen van gez ndheid,
als cen Man, wet vertuigd van de Waarheid en G dlykheid der Euangelieleere . Allen, die hem van naby
gekend h bben, geeven 't zelfde getuigenis . N it liet
by deswegen den minflen twyfel blyken, en by fprak in
zyne lesfen en in gezelfchappen, z als by dagt. T t
een byz nder bewys hiervan kan dienen ; dat by, een Uittrekzel vervAardigd hebbende van DITTON 'S went ver de
Op/ianding van JESUS CHRISTUS (*) , het v rlas in 't
gezelfchap zyner Medefchryveren van dat Maandwerk ; de
Beer de ST . HYACINTH&, die penlyk v r de Deistery
uitltwam, ntdekte, dat de Maaker van bet Uittrekzel als
een Christen fprak, en wilde dat een Schryver van berigtgeevende Uittrekzels, als een gefchiedfchryver, het
nbekend m est laaten welke Party by teegedaan was.
De Heer 's GRAVESANDE v ndt geen fmaak in die Onverfchilligheid, en gel fde dat hy, als een Christen, zich zyner belydenisfe niet m est fchaamen , en v r zyne gev elens uitk men 'sGRAVESANDE had dit v rval zelve ver.
haald aan den Heer DE SUPERVILLE .
By eene pregte verkleefdheid aan den waaren G ds .
dienst, v egde de Heer 'S GRAVESANDE alle h edanigheden,
die een Man in de Maatfchappye agtens- en beminnens .
waardig maaken . Hy was penhartig in gezelfchap, en
n it heeft iemand beter dan by geweeten h e zich t
fchikken naar bet chara&er en de vatbaarheid der Perf nen niet welken by mging . Aand enlyk v r alles wat
een ander tr f, was by alt s z gereed m de behulp .
zaame hand t bieden die zyne hulp beh efden, als rn
t deelen in de blydfchap der gelukkigen . Ligt was by
ver t haalen, en infchiklyk ten pzigte van nverfchillige
zat(*) 't Zelve is t vinden in het faurnal Litteraire, T m. x.
1° •3 9' .
R~
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zaaken ; d ch, wanneer hat zyn Mgt g ldt, nverzettelyk
ilandvastig .
Indian men dell Hear 's GRAVESANDE als Burger befch uwt, hebben weinig Lieden van Letteren hun Vaderland meer dienst gedaan dan by . Nauwlyks hadt by de
f men raadpleegde hem , die
H gefch l verlaaten,
reeds een naam gemaakt halt d r zyne fchranderheid in
de Rekenkunde, uver de Geldligtingen, welke de Staat,
in de t enmaalige hachlyke mftandighedeu, In est d er .
De Hear H p, Thefaurier Generaal, die hat plan deezer
Geldligtingen ntwierp, nam den raad in van den j ngen
'S GRAVItSANDB mtrent de m eilyktte ftukken .
Desgelyks was de Heer 'S GRAVESANDE den Staat van dienst,
d r zyne fchranderheid in bet ntcyveren van Brieven
geduurende den O rl g ver de Spaanfche Naaluatenfclaap, z ndt .men hem menigmaal nderfchepte Brie ven in
cyfer aa.n den vyaud gefchreeven, wanneer anderen, t t
dat ntcyferen d rgaans gebruikt, er niet uit k nden k men . Prins EUGENIUS wist, by ndervinding, 's GRAVESANDE'S bekwaamheid in die kunst.
Men weet, aau h e veele gevaaren de Rivieren, H lland en de andere Gewesten , hl tttellen ; h e dikwyls
dreigende gevaaren m eten v rk men , en reeds ver rzaakte rampen herileld w rden : zelden ging men hkr
in aan 't werk z nder den Hear 's GRAVESANDE geraadpleegd t hebben . Zyne Vert gen en Berigten, deswegen by den Staat ingeleverd , maaken een gr t aantal
uit, en Arekken t t vertuigende bewyzen h e dierbaar
bet v r een Land is Burgers t hebben, die hunne Oefeningen z danig inrigten, dat ze van nut kunnen zyu
v r de Maatfchappy .
Om zich ten deezen pzigte by uitftek t kwyten, had
by , eenige jaaren , v r zyn d d , eene nieuwe f rt
van Waterm len uitgedagt , gefchikt m bet water ,
't walk anders d r verfcheide M lens m et p en elkander t egemaalen w rden , in eens ter vereiscbte h gte t
brengen . De vernuftige Kunftenaar TH . FAHRENHEIT hadt
bet ndern men zulk eene M ten t vervaardigen, en
Privilegie daart e verw rven ; d ch by flierf v r dezelve
gereed was ; p zyn Sterfbedde verz gt by 's GRAVESANDF, bet aangevangen werk t v lt ijen , ten v rdeele zyner Erfgenaamen . Deeze nam bet v lvaardig p zich , en
By de eerfte
ataakte 'er verfcheide verbeteringen in .
pr efneeming gaf dit Werktttig zeer veel waters ; d ch dee
gr u-
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gr te zwaarte van 't zelve , by die des pgeheeven waters gev egd, ver rzaakte zulk eene geweldige wlyving,
dat men m est ph uden m bet van ftel geraakte weder
in rde t brengen . Dit mishaagde hun v r welken de
pr ef gen men werd ; en de gew ne M lenmaakers deeden hun best m de nieuwc uitvinding in wanagting t
brengen .
T en de Keizer aller Rusfen, Czaar PFTER, de Academic t Petersburg prigtte, z gt men den Heer 's GRAVESANDE derwaards t l kken, daar men hem een plaats van
fleademist aanb dt. De Heer 33LUMENTWILL fchreef
hem deswegen den zestienden van Spr kkelmaand des
Jaars MDCCXXIV, en verzekerde hem, dat by flegts v rflagen t d en hadt, ze z uden gewis aanvaard w rden .
Dan by was t zeer verkn gt aan zyn Vaderland m 't
zelve t verlaaten . Hy bedankte v r de hem beweezene
Here .
De lieer JORDAN fchreef hem, p last des K nings van
Pruisfen , een uitn digingsbrief , t t bet bekleeden van een
plaats p de K ninglyke Academic t Berlyn , pgerigt
d r den Heer LEIBNITZ, en die een nieuwen luister ntving, d r de uitfteekende befcherming, welke die gr te
V rst aan de Weetenfchappen verleent, die hyzelve met
eenen z gelukkigen uitflag be efent - cene befcherming,
die zyne gedagtenisfe, by de laatfte naak melingfchap, t t
z veel eers zal ftrekken , als de r emryke Overwinningen, die hem b ven alle Helden zyner Eeuwe plaatzen .
De Heer 's GRAVESANDE, wiens hart n g bl edde
ver 't verlies zyner Z nen, en p niets anders bedagt
was dan m bet verige zyns leevens in rust t flyten,
k n niet befluiten m de v rdeelige aanbiedingen, hem
v rgefteld, t aanvaarden . Hy antw rdde den Heer
JORDAN ; en, d rdr ngen van erkentenisfe v r de g edheid zyner Pruisffche Ma'eflett ten zynen pzigte, verklaarde by, dat bet hem fwertte daar aan niet t kunnen
beantw rden, f 'er gebruik van maaken .
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VRYE GEDAGTEN OVER DE AANGELF&GENHEID DER OMWENTELINGE, VEROORZAAKT DOOR DE ONAFHANGLYKHEID VAN NOORD-AMERICA .

(Overgen men uit
es

R. PRrcE's,Obfervati ns n the Impertanf the American Ref luti n, and the Means f making it a Benefit t t W rld .)

Aan de Heeren Schryveren der fllgemeene Vaderland.
fche Letter efeningen .
MYNE HEEREN

1

Dezelfde PRICE, die, v lgens beginzelen, z hartlyk
deel nam in het l t der Gr t-Brittannifche V lkplantingen, thans de Vereenigde Staten van 4merica,
geduurende den m Vryheid t verkrygen aangevangen
en v rtgezetten O rl g ; die, in gev lge hier van,
zich aan veele naangenaamheden en
k aan gevaar
bl tgefteld v ndt ; dezelfde PRICE die nzen Landgen ten bekend gew rden is d r zyne 'lanmerkingen
• ver de Burgerlykc Vryheid, d r den n it gen eg
• betreurden Vryheids-Vriend JOHAN DIRK BARON VAN
• DER CAPELLEN, hun ter hand getteld, - dezelfde PRI„ cr, dankt den Hemel, dat deeze hem in 't leeven get„ ard haft m Getuigen t zyn van den uitflag eens
z
vereenk mftig met zyne vuurigfte wen•• fchenl gs,
, geeindigd in de Vryheid en Onafhanglykheid van
rdeels, cen
• dmerica ; eene Qmwenteling, die zyns
„ nieuw verfchiet in 't bel p der Menschlyke zaaken
„ pent, en waarmede een nieuw Tydperk in de Gefchie„ denis des Menschd ms begint. Hy heeft deezer dage
,, Vet b vengemelde Werk uitgegeeven, behelzende lvaar„ neeringen ver den lnvl ed der ilmericaanfehe Omwen„ teling, en de Middelen m deeze ten beste dcr fFereld
„ t d es flrekken (*) . Die zelfde Geest van Vryheid,
„ welke zyne andere Schrifteti bezieit, vert nt zich
k
„ in (lit ftuk ; men zal, hetzelve leezende , nict kunnen
,, nalaaten het urdeel t tlryken, dat by, met zyn On .
„ der.
,,
„
„
„
„
„
„
„

(6) De Graaf
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„ derwerp geheel ingen men, 'er misfchien t veel van
• zegt, en ft ute f}ellingen waagt ; d ch wat bier van
„ zyn m ge, wy
rdeelden het Been ngepast Stukje
„ v r uw Mengehrerk, de v lgende Gedagten daar uit
• ntleend, UL . t e t zenden . Ik blyf."
De laatstgev erde O rl g deed by deszelfs A1anvang en
V rtduuring veel g eds, d r juiste begrippen van de
Regten des lVlenschd ms, en den aart van Wettig Staatsbeftuur, t verfpreiden ; d r een Geest van Wederftand
p t wekken tegen Dwinglandy, welke Un Landfchap
in Eur pa van dezelve ntflaagen had, en, naar alien
geulchyn, andere daarvan za1 ntheffen ; als mede d r
in America een Staatsbeftuur in t v eren, billyker en
vryer dan eenig t t n g p den Aardb dem bekend . Maar die O rl g heeft, by deszelfs V leindiging, n g
gr ter g ed t wege gebragt : d r de nieuwe pgerigte
Staaten t bewaaren v r die verdelging, welke dezelve ngetwyfeld z u getr ffen hebben, was Gr t-Brittan/e verwinnaar geweest ; d r, in een afgefcheiden Vastlaiid, met
veele z nder}inge v rdeelen begiftigd, cene Wysplaats t
bez rgen en pen t zetten v r de Onderdrukten in alle
Ryken der Wereld ; en daard r den gr ndflag t leggen
van een Ryk, 't welk de Zetel der Vryheid van Weetenfchap en Deugd kan zyn , en van waar het t h pen is,
dat deeze dierbaare Zegeningen zich zullen verfpreiden,
t t zy algemeen w rden, en de tyd aanbreeke, wanneer
K ningen en Priesters niet langer de magt hebben m t
nderdrukken, en die laagkruipende fchandelyke flaaverny,
welke t t dus lang de Wereld ter fchandvlekke t}rekte,
is uitger id. My dunkt ik zie de hand der V rzienigheid, in den laatstgev erden O rl g, ten algemeenen beste
werkzaam .
Rede, z wel als Overlevering en Openbaaring , leidt
ns p, m t verwagten, dat,v66r de V leindiging aller
dingen, een verbeterde en gelukkiger Staat der Menschlyke zaaken zal plaats grypen . De Wereld is t t dus lang
allengskens verbeterd . Licht en Kennis hebben veld gew nnen ; en bet Menschlyk Leeven tegenw rdig, vergeleeken met bet geen het eens was, is even als dat van
cell j ngeling t t v lk men Manbaarheid pgegr eid, vergeleeken met dat van een Kind .
Z danig is de natuur der dingen dat die V rdering
m ct
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m et aanh uden . By zekere tusfchenp zen m ge dezelve geftuit en als afgebr ken, d ch ze kan niet verdelgd
w rden . Elke tegenw rdige flap is eene v rbereiding
t t een v lgenden : en cen enkele Pr eve f Ontdekking
kan z mtyds gelegenheid geeven t t z veele andere als
eensflags de Menschlyke Natuur een h ger vlugt d en
neemen, niet ngelyk aan de uitwerkzelen, wanneer iemand
cen nieuw zintuig ge pend w rdt, f de werking van een
v nk, die een l pend vuur aanfteekt, en een Myn d et
fpringen . Te deezer rzaake kan het Menschd m ten eenigen tyde een t ppunt van v rdering en v lmaaktheid bereiken, 't geen wy thans niet durven verm eden dat tn gelyk
is . Eene duistere Eeuw m ge p eene verlichte v lgen ;
d ch, in dit geval, zal het licht, naa, v r eenigen tyd,
verd nkerd geweest t zyn , weder met gr ter glans
fchitteren . De tegenw rdige verlichte Eeuw, aangemerkt
als v lgende p de Eeuwen van Griekenland en R w, en
een tusfchenbeidek mend tydsverl p van dikke duisternisfe, ttrekken ten in 't gl penden hewyze van decze waarneeming. 'Er zyn zekere verbeteringen, die, ddns gemaakt
zynde, niet geheel verl ren kunnen geraaken . De V rderinaen der Eeuwen, nmiddelyk v r de ftikd nkerfte,hielden in z verre (land, dat men ze nmiddelyk, naa de herleeving der Letteren, wederkrecg ; en verv lgens die fneller
v rtgang in verbetering v rtbragten welke de tegenw rdi ;e tyden kenmerkt .
Maar nder de hedendaagfche Gebeurtenisfen , dienende
t t verheffing des Menschd ms, is 'er waarfchynlyk geen
van z veel aanbelangs als de Omwenteling in America .
M gelyk gaa ik niet t verre met t zeggen, dat, naast de
inv ering van den Christlyken G dsdienst, de mwenteling
in America de gr ttte (tap is in den v rtgaanden l p van
de verbetering des Menschd ms .
Deeze is een Gebcurtenis gefchikt in de Beginzelen van Menschlievendheid
algemeen t verfpreiden, en een middel t w rden in bet
Menschd m t ntflaan van de ketenen des Bygel fs en der
D,vinglandye, d r 't zelve t d en zien en weeten „ dat
• nets gr ndwettig is , dan npartydig Onderz ek , een
• cerlyk Hart , en ecn Deugdzaan gedrag - dat de
• Staatltunde niet gebruikt m et w rden t t het nder(teu• neu van befpiegelende Gev elens en Gel fsleuzen -- dat
• Leden eener B u rgerlyke Maatfchappye, B ndgen ten (*),
„ geen
(*) Deeze zyn de W rden van MONTESQUIEU,
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geen Onderdaanen ; en derzelver Beftuurders Knegten
en geen Mcesters zyn ; en dat alle Wettig betluur beftaat in de heerfchappy van billyke Wetten, met algemeene t eftemming gemaakt ; dat is in de heerfchappy
• van Menfchen ver zichzelven, en niet in de heerfchap„ py van Gemeenfchappen ver Gemeenfchappen, f van
• Menfchen ver Menfchen .
Gelukkig zal de Wereld zyn wanneer deeze Waarheden
algemeen bekend en betragt w rden . Bygel f, dat wreed
m nfler, zal dan rusten ; Slaaffche Staatsbeftuuren en Kerkdwinglandy zullen verzinken : en men zal de vervulling
beleeven der nude V rzcggingen „ dat bet laatile alge„ meene Ryk p Aarde bet Ryk van Waarheid en Deugd
• zal weezen, waarin bet Euangclie des Vredes, (beter
„ dan nu verftaan) een vryen l p zal hebben en ver„ heerlykt w rden ; veelen zullen van alle kanten daaraan
• t egedsan w rden, de kennis zal vermeerderen, de
„ de W lf met bet Lam verkeeren, en de Luipaard by
„ den Geitenb k nederleggen ; her eerie V lk zal tegen
• bet ander'het Zwaard niet pheffen ."
Ik ben by my zelven vast vertuigd, dat de Onhafhanglykheid der Engelfche V lkplanti.ngen in America een flap
is, d r de V rzienigheid ver rdend, m die heuchlyke
tyden t d en geb ren w rden ; en 't is nauwlyks m gelyk dat ik my in die verwagting telettrgefleld f bedr gen vinde, indien de Vereenigde Staaten eenige gevaaren, welke dezelve dreigen, ntgaan, en beh relyke z rge draagen m de gem ederen t bewaaren penftaande
v r v lgende Verbeteringen, en m de meeste v rdeelen t trekken van hunne tegenw rdige gefleltenisfe . Gebeurt dit, dan zal bet ten hunnen pzigte waar zyn als
bet ten aanziene van bet ,7 dfche V lk waar was , dat in 't
zelve alle Geflachten tier Aarde z uden gezegend w rden .
't Is niet wel m gelyk dat de zYmericaanen z h ge gedagten van huhne aangelegenheid k esteren . M gelyk befl ndt 'er n it een V lk van welks Wysheid en Deugd
meer afhing ; f aan 't welk een (land van meer aanhelangs in bet plan der V rzienigheid was t egefchikt . Zy
hebben p eene edele wyze beg nnen .
Zy hebben
met een gelukkigen uitflag v r zichzelven en v r de
Wereld geftreeden, en, t midden van inval en bl edll rting, eene Regeeringsv rm pgerigt ten h gften gunflig v r de Regten des Menschd ms . Dan hun flaat
R 5
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n g veel t d en -- en meer dan het my m gelyk is
hun v r t draagen . M gten myne bedenkingen ftrekken m hun gelukkig, en een zegen v r het Menschlyke
Geflacht, t maaken!
SCFIETS

VAN DE

(Getr kken uit

REGEERINGSWYZE EN HET RARAKTER
DER TURKEN .
de Mem ires du Bar n DE TOTT , fur les
T arcs & les Tartares .)

en heeft t t n g t e de Turken flechts zeer
Mmaakt
gekend, en de berichten, welken

nv l-

MARSIGLI,
PORTER , ns we-

MONTAIGU , POCOCKE , ja zelfs
gens hun gegeven hebben, zyn verre van v lk men t
zyn . De Heer DE TOTT was wel gefchikt m dit gebrek
t verhelpen ; by heeft drieentwintig jaaren lang nder de
Turken verkeerd ; by heeft in het diepst vertr uwen van
den S uverain gedeeld ; by heeft zelfs het gr tst aandeef
gehad in de fchikkingen, welken de Regeering in bet allerneteligst tydsgewricht ter haarer beveiliging gen men
heeft, en de beh udenis van K nflantin pel is misfchieu
aan hem alleen, althans v rnamelyk, t e t fchryven .
Akelig is her tafereel, 't welk by ns van de Turken
geeft . Men verbeelde zig eene Natie, vergegeven aan alle de buitenfp righeden der meest bed rven, en aan alle
de w estheid der barbaarfte, V lkerein ; verwyfd en bl edd rflig, tevens yverig v r haaren G dsdienst , t t dweependerh uden ; eene uiry t e, z nder deszelfs zedelcer t
terfle ngev eligheid van hart, met de t mel sfre driften
zamenv egende, z nder pmerking, z nder v ruitzicht,
aan de laagfte ndeugden gewend, en geen denkbeeld hebbende van eer f edelm edigheid ; z tr tsch als dam, de
diepfle vernederingen verdragende, p h p van die aan
anderen t zullen d en ndergaan ; verachtelyk z nder
fchaatnte, elendig z nder gev el, hunne afgryslyke flavergenblik dart zy van
ny Diet pmerkende, dan p bet
h nger flerven ; z nder uitvindiug, z nder m ed, z nder
menschlievenheid ;en,in hunne verachting van den d d,
eene laagheid van geest vert nende, die hen belet de
middelen re zien m denzelven t verinyden .
Aan wien geh rzaamt deeze Natie? Aan een Defp t,
die den meesten tyd van zyn leven d rbrengt in een Serrail
MYLADI
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rail tusfchen zyne flavinnen , de byl en de k rd , m v r
de geringfte vertreding den fcbuldigeti t vernielen : z nder d r de wetten der natuur, f de duidelykfle v rfchriften der billykheid, hierin eenigzins geftuit t kunnen
w rden . Hy is, wel is waar , aan eenige f rmaliteiten in
zyne levenswyze geh uden ; by kan, by v rbeeld, z a's
men flraks nader zien zal, Diet nalaaten des vrydags naar
de M squee t gaan ; maar by mag z veel h fden afflaan, als zyne grilligheid g edvindt , f z veelen laten
wurgen, als welker g ederen by verlangt zig t e t eigeneu .
Het huwelyk is by de Turken Diet dan eene burgerlyke
nderhandeling . De wet bepaalt bet getal der vrye vr uwen , welken zy tr uwen kunnen, t t vier ; zy kunnen
dezelve verft ten ; en dan nemen de vr uwen de huwlyksgift, haar d r den man gegeven, mede. De liefde ,
welke de fch nheid inb ezemt , de achting , welke de
zachtheid van karakter, de verhevenheid van gev elens,
f de nderfcheidene talenten verwekk en , hebben geen bet
minfte deel in deze dr evige verbindtenisfen . Men tr uwt
eene vr uw z nder haar t zien, enkel p bet bericht van
cenige ude K ppelaarllers, en bet
genblik, waarin de
nieuwgetr uwde haar fluijer pligt, is dikwils v r den
man bet begin van een nverwinlyken tegenzin . Daar is
eeu andere f rt van huwelyk, 't welk men lupin n emt,
dat, eigenlyk gefpr ken, llechts een verdrag f k p is,
tusfchen twee perz nen, m v r zulk eene .prys zulk
een tyd t famen t leeven .
Deze vr uwen, in de diepfte nkunde pgetr kken, z nder eenige gev elens, dan die, welkeu de n,imenyd inb ezemt , werkel s uit h gn: ed , en gedrukt d r haare
ledigheid , kunnen weinig vermaak geven aan den utan ,
aan wien zy t ebeh ren . De Turken nemen this hunne
t evlucht t t flavinnen , welken zij k pen, en waarvan
zy z veele nemen m gen als zy in flaat zyn t
nderh uden . En bier verbeeldt de lezer zig ligtelyk, dat elk
ryk man, van die fraaije Ge rgifche en Circasfifche meisjes
zal later pz eken,en dat men eene menigte j nge fch nheden nder die flavinnen zal aantreffen . Ik heb, zegt de
Heer DE TOTT, eene deezer Ge rgifche meisjes d r de
Sultane ASMA, v r zyne H gheid gefchikt, gezien : ,, bet
,, was eene j nge Deern van agttien par, middelmaatig
• gr t, zeer fl:erk, en die Diet nbevallig v r eene Her• bergsmeid z u geweest zyn ."
Daar
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Daar zyn evenwel verfchciden fraaije meisjes nder deze
flavinnen ; daar zyn 'er zeifs nder, (lie aangenaame talenten hebben , en die v ral uiununten in zekere geile
danslen ; maar bet gebruik der heete baden verwelkt welhaast haar vel, en d et de frisheid der jeugd verdwynen .
Die baden , altyd vier- en twintig uuren v66r dat men 'er
gebruik van maakt, aangeft kt, w rden t t zulk een trap
van hitte gebragt, dat bet zweet, z dra men daar in gaat,
allerwegen uitbreekt , hetwelk echter niet belet, dat de
vr uwen daar vyf f zes uuren achtereen in blyven, en
dikwils gebruik van maaken . Het wyst zig van zclf, dat
zulk eene aerke uitzetting der vezelen de gedaante m et
veranderen, en den uderd m, althans de vert ning daar
van, vervr egen .
Geene wederzydfche achting, geene verkn chtheid, geene liefde, hebben tusfchen deze flavinnen en haare meesters plaats ; bet gen r zelf verliest zyne gr tfte bek rlykheid, d r de gemaklykheid van bet nder zyn bevel
t hebbeii ; en de kwyning en wanfmaak heerfchen gemeenlyk in die w ningen, welken een nkundige zig ligtclyk
als de Tempels der wellust z u verheelden : ja , behalven
eerie nieuwe flavin, die nu en dan de nieuwsgierigheid pwekt, ben ik, zegt de Ijeer DE TOTT, d r den mgang
met myne vrienden, vertuigd gew rden ; dat hunne Harem
hen walgde, en dat zy daar nauwelyks
it intraden, dan
m de rust en rde t herflellen, wanneer de Beftierfter
dit niet k nde uitwerken .
Onder h e veele bepaaling de Turkfche vr uwen m gen
gehauden w rden, zy hebben echter vryheid van t m gen
uitgaan m haare zaaken t befchikken ; zy gaan zelfs dikwils bez eken by andere vr uwen afleggen . De gr tfte
wellevenheid v rdert dan, dat ae Man f Heer des huizes, niet in zyn Harem gaa, terwyl er vreemde vr uwen
zyn, maar dit w rdt niet altyd flrikt in acht gen men .
Het zyn de ryken alleen, die een Harem nderh uden
kunnen, en daar zyn maar weinige ryken nder de Turken . Zy w rden Diet ryk dan d r bedieningen , welker
warneming v rdeel geeft, naarmaate van bet misbruik,
dat zy 'er van maaken . V66r dat zy die ampten krygen,
m eten zy gemeenlyk z nder vr uwen leeven . Dit verrzaakt tevens eene dr evige en ffhandelyke verkeering
der mannen, die zig veelal aan de nnatuurlyke misdaad
vergeven .
Daar zyn weinige publicke vr uwsperf nen t K nflanti-
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tin pel, en men heeft v r haare ngeregeldheden die t egluiking nict, welke bet zeden-bederf in
gevenheid f
gr te Steden fchynt t v rderen . De B stanji-bachi laat
geduurig nderz ek d en in den mtrek van K nilantin pel, en ann de eenzaamfte Zeekusten, alwaar de vr uwen
van deze f rt zig vleijen een wykplaats t hebben . Men
vindt z mtyds haare lyken verminkt ; de mansperf nen
verm rden haar m haar niet t betaalen, f m bet gevaar t vermyden, van met haar, naar K nftantin pel tetug
keerende,
k gevat t w rden . Het Been n g meer verw ndering m et verwekken , is , dat vr uwcn van eenn
h ger that, z mtyds ntvluchten, haare juweelen en fnaifteryen medenemende ; en dat de b swichten , welken zy
p de afgefpr ken plaatfen gaan vinden, haar, na hunnen
lust met haar geb et t hebben, verm rden, m haare
k stbaarheden meester t w rden . Men ziet dikwils binnen in de haven, de lyken dier ngelukkigen dryven, z nder dat die dr evige v urbeelden andere vr uwen kunnen
affchrikken .
Niets is gemeener nder ns , dan t h ren fpreeken
van bet Serrail, en de Sultane fav rite . Men verbeeldt
zig bet Seri-ail als den mvang, binnen welken de vr uwen
zyn befl ten , terwyl dit w rd enkel een Paleis uitdrukt ,
in bet welk de Harem het vr uwenverblyf uitmaakt. De
Ambasfadeurs t K nftantin pel hebben geen Harem, maar
zy hebben een Serrail .
Vat den tytel van Sultane Fav rite
betreft, die is ugerymd . Eene Sultane is eene Princes van
's Keizers bl ed ; z zy Sultane is, kan zy die f rt van
gunst niet erkennen, die bier in aanmerking k mt ; en z
zy dezelve mag genieten, is zy geene Sultane . De tytel van
Bache-kadun , H fd-vr uw , is de eerfte waardigheid in de
Harem van den gr ten Heer . De d pers en zusters van
dien V rst,aan Viziers en andere Ryksgr ten uitgetr uwd,
w nen elk afz nderlyk in haare Paleizen ; de mannelvke
kinderen, die uit haar geb ren w rden, m eten
genbliklyk w rden mgebragt, d r dezelfde handen die de m eder verl sfen . Dit is de penlykfte wet, en die minst verbr ken w rdt ; men gebruikt niet de minfle bewimpeling,
m de afgryslykheid dier m rden t bedekken .
Z de Heerschlust een plek gr nds wilde kiezen, daar zy
haare H fdilad z u vestigen, m uit dezelve de \Vereld
t regeeren, z u zy j ist K nflantin pel m eten neemen .
Deze Stad, tusfchen twee Zeeen geplaatst, z u zig in het
middelpunt van de nuttigfte v rtbrengzelen bevinden, en
den
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den bl eijendfte k phandel f rmeeren kunnen, z de yzere
Scepter eerier defp tieke heerfchappy niet , r nd m haar, a1le de werktuigen van Landb uw en Kunften verbryzelde,en
alien lust t t werkzaamheid nit de gein ederen verbandde .
Maar terwyl niets de fch nheid van 't gezicht evenaart,
't welk de Stad van buiten vert nt, verdwynt die bek rlykheid terft nd, z dra men daar binnen treedt . De mees.
t flraaten zyn z final, dat de uitfpringende daken naauwlyks een d rt cht aan bet Iicht penlaaten . Ongelyke flee.
nen en m rfigheid zyn de kleinfle naangenaamheden dezer
H fdflad ; alle de geesfels, die bet menschd m plaagen,
fchynen zig bier t vereenigen . Het Vuur, de H nger, en
de Pest, verw esten haar geduurig ; h swigten , m, nder
begunfliging van den brand, ftraffel s t plunderen, vernieuwcn telkens de eerfle van deze rampen , d r aangeft .
ken l nten, welken zy aan z mmige huizen leggen ; bet
vuur vat ligtelyk in die huizen , die alien van b ut zyn, en
maakt ' in k rten tyd, ngel flyke vernielingen . De Vizier,
en alle de gr te Officieren van de P rte , zyn verplicht,
zig p bet eerfle teken haar de plaats van den brand t begeven . De gr te Heer zelf nttrekt zig daar niet aan ,
wanneer bet vuur eenige v rtgangen maakt ; en daar zyn
wachten den geheelen nacht in beweging, m alarm te maaken, z dra zy brand verneemen .
De gr te Heer dryft alleen, en dat nbewimpeld, den
nitfluitenden handel van K rn, rn de H fdftad t verz rgen . Dc Zee-pr vinties zyn verplicht, m hem eene zekere h eveelheid Graan,t t een zeer laagen prys, t leveren .
Hy laat bet in zyne magazynen brengen, en verk pt het
verv lgens aan de hakkers, t t zulk een prys, als by daar
p g edvindt t flellen . Deze beftiering verwekt dikwils
H ngersn d en gevaarlyke pflanden . Eindelyk de Pest
h rt t K nflantin pel als t'huis, en w rdt nderh uden
d r hun, die de kieeren en pelfen der geenen, die aan deze verfchriklyke ziekte gefl rven zyn, pk pen,en in hunne magazynen f winkels bewaaren . De Turken verdragen
dezen geesfel met geduld, t t dat de lysten der dagelykfche
begraafenisfen t nen, dat 'er 999 lyken d r de P rt van
Adrian pel w rden uitgebragt. flat is de uiterfte term van
hunne bedaardheid en nderwerping. De V lksrampen zyn
in deze ngelukkige Stad z menigvuldig en algemeen, dat
men iemand naar zyn uderd m vragende, meestal ten antw rd krygt, dat by in 't jaar, f 's jaars daarna, van de
gr .
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d, van dien Op-

nder fmaak, z nder
bevalligheid ; hunne pracht is eene l mpe vert ning van
cen nuttel zen en dikwils lastigen rykd m . Zy zullen u ,
by v rbeeld, t flapen leggen p kusfens van fatyn, met
g ud geb rduurd, dat a bet aangezicht kwetst ; de vr uwen dragen in den z mer fluweelen kleederen, waarvan alle de naaden met g uden gal nnen belegd zyn . Die pracht
ndertusfchen blyft binnens huis bepaald ; -niemand durft
zyn rykd m vert nen , uit vrees van de fchraapzucht der
Regeering gaande t maaken .
Terwyl de defp tieke Regeeringswyze der Turken, elk
der Onderdaanen elendig maakt, Belt zy de Gr ten , welke
men als Oppermachtig fchynt t m eten befch uwen , in
een geduurig gevaar, en nderwerpt hen , ja den Sultan
zelven, aan de nadeelen van een willekeurig geweld, dat
zig d r geene wet f reden laat beftieren . De Bar n uE
TOTT vergezeide, p zekeren tyd, den Franfchen Ambasfa .
deur, ter audientie van den beruchten Racub-Pacha, die t t
de waardigheid van Gr t-Vizier verheven was . De MuzurAga, f eerfte Hals-rechter verfchynt in de zaal, en den
Pacha naderende, luistert by hem een w rd f twee zachtjes in . De Vizier gaf Been ander antw rd, dan d r eene h riz ntitale beweging met de hand t maaken ; waarna
by met een vr lyken glimlach zyn gefprek met den Ambasfadeur hervatte , en eenigen tyd v rtzette . \Vy gingen ,
verv lgt nze Schryver, verv lgens uit de Geh rzaal t t
beneden aan den gr ten Trap, alwaar wy weder t paard
m esten flygen . Negen pas afgeflagen h fden buiten de
eerfle P rt p een ry geplaatst , given ns in bet v rby
ryden, dq verklaaring van de bewegtng, welke de Vizier in
ze tegenw rdigheid met de hand gemaakt hadt . T en ,
eenigen tyd daarna , de H ngersn d zig deedt v clen,
p gde diezelfde verfchriklyke Racub-Pacha des y lks pftand t ftuiten . Eerie ude vr uw, die een party andere
vr uwen ball p de been gebragt, nadert hem ft utelyk,
d et hem vreesfelyke bedreigingen,tart zyne S ldaatennit,
en war was her gev lg? dat zy eene p rtie ryst v r haar
en haare gezellinnen ntvangt , waarna zy haare zegepraalet
de tr ep afdankt . Sultan OSMAN zelf was het flacht ffct
van den defp tieken wil der menigte ; zyne gez ndheid verviel, en by wierdt dagelyks zwakker ; by befpaarde alle zyne krachten, m Vrydags naar de M squee t gaan ; eene
Ce.
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Cerem nie, die niet verzuimd kan w rden , z nder veel gem r t ver rzaaken . Men begrypt wel, dat, z ndclr deze
v rz rg, een Vizier, ('ie geducht f behendig gen egwas,
em twee f drie perf nen na den d d des Sultans m t
k pen, dien d d z lang z u kunnen verhergen , dal by
alles flrafel s z u kunnen nderneemen . Eindelyk echter,
waagde Sultan OSMAN, d r vermaat van zwakheid daar
t e gedr ngen, p een Vrydag uit de M squee t blyven ;
rnaar dit ver rzaakte z veele beweging, t .lat by het beiluit
m est neemen, m, in weerwil van zynen byna zielt genden ftaat, zig den v lgenden Vrydag yin Cerem nie na Sr .
S phie, de naastbygelegen M squee by het Serrail . t be.
geven . In zyne terugk mst reeds waggelende p zyn paard,
en d r de linden t v et , die hem niringden , nderileund,
raakte by geheel van zigzelven tusichen de twee P rten,
die de pen plaatfen van bet Serrail affcheiden . Men wierp
hem een Chal (*) ver bet h fd , en by ftierf t en men
hem in zyn vertrek gebragt hadt . Dus mist de v lftrektfle
Beheerfcher van de Aarde die vryheid, welke de niinfle zy_
ner Onderdaanen heeft, namentlyk van t'huis t m gen bly_
ven, als by ziek is .
(fet Verv lg en Sl t by de eerfie gelegenheid .)
(*) Een fyn w llen kleed , dat de Turken
winden .
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KORT BERIGT WEGENS OMAI , EEN INWOONDER VAN OTAHEITE, DOOR CAPITEIN COOK, IN ZYN VADERLAND
WRDER OVERGEVOERD,
,,

,,
,,
•
•
•
•
•
•

In nze peenv lgende Uittrekzelen der Laatfte Reize van
de Capiteins c k, CLERKE CD GORE, (die wy zullen verv lgen,) hebben wy een breed verflag gegeeven vat) het wederbrengen des Inw nders van Otaheite, MAI geheeten , van zyn
gedrag, wanneer by by zyne Landgen ten kwarn , en de ntm etingen , welke hem belegenden (*) ; en vern men hebben_
de , dat niet weinig nzer Leezeren begeerig waren t wee_
ten, by welk eene gelegenheid deeze OMA I in Engeland kwnm
en zyn gedrag aldaar geh uden , hebben wy daar aan wel wil„ len
(')
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Ten v ld en, d r dit K rt Berigt, vergen men uit
eerfle Reize (*) , hier t plaatzen ."
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Eer wy bet Eiland Otaheite verlieten, kwam Capitein ruRmet een J ngeling vereen dat by aan b rd z u k men, en de rein na Engeland aanneemen ; zyn naam was 0MAI,
by was geb rtig van UPetea , waar by eenigen eigend m
hadt, hem d r bet V lk van B lab la ntn men . In 't eerst
verw nderde bet my dat Capitein FuRNEAUx zichzelven wilde
belasten met deezen Knaap, die, myns bedunkens, t t geen
gefchikt v rbeeld k n flrekken van de Inw nderen deezer
gelukkige Eilanden , daar by alien v rdeel van aanzienlyke
Geb rte, f verlsreegen Rang , derfde :
k muntte by niet uit
in geflalre , gelaat en kleur . Want de Aanzienlyken daar t
lande zyn veel fraaijer, befchaafder en kundiger, dan de middelf rt des V lks, nder 't welke OMAI beh rde.
N gthans ben ik , zints myne wederk tnst in Engeland,
vertuigd , dat ik hier in mis had . Want , behalves zyne
kleur , (die ngettvyfeld d nkerverwiger is dan die der Earees
f Edelen , welken , even als de Aanzienlyken in andere Landen, een weelderiger leeven leiden, min bl tgefleld aan de
fchr eiende z nneftraalen,) twyfel ik zeer, f we] een der Inw nderen, d r zyn gedrag nder ns, meet gen egen z u
gegeeven hebben .
OMAI bezat zeker een vry g ed Veriland, een vlugge Bevatting en eerlyke Beginzels ; natuurlyk hadt by een g ed V rk men, 't geen hem den t egang t t de beste gezelfchappen
verz rgde, en zttlk eene maate van H gm ed als hem bet
gezelfchap der lieden van laagen flaat deedt myden . Zyne
l)riften waren even eens als die van andere j ngelingen van
zyne jaaren ; d ch by hadt
rdeels gen eg m dezelve niet
buitenfp rig b t t vieren . Hy was z min afkeerig van Wyn
en flerken Drank, dat ik nut twyffel, f by z u , ingevalle
by geraakt was in 't gezelfchap der z danigen, waar hy, die
't meeste dr nk, de meeste t ejuiching ntving, zyn best gedaan hebben m then r em weg t draagen ; d ch, gelukkig
v r hem, ntdekte by dat drinken weinig in zwang ging dan
under lieden van de geringfte f rt ; en daar by zeer nauw
lette p de zeden en 't gedrag der lieden van Rang . die hem
met hunne befcherming vereerden was by maatig en zedig ; en
ik heb nimmer geh rd dat by al den tyd van zyn verblyfin
Engeland, welke twee jaaren duurde, immer d r Wyn heNEAUx,

van-

e

(*) V yage t wards the S uth P le and r und the W rld, by Czpt. j.
k . V l. I . p . 169 .
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vangen was, f it eenige neiging t nde m de flriktfte rege.
I n van gemaatigdheid t buiten t gaan .
K rten tyd naa zyne k mst t L nden leidde de Graaf van
SANDWICH, eerfte L rd ter Admiraliteit, OMAI in by zyne Majefr it t Kew, die hem p 't minzaamsr utving, waar d r by
den flerkilen indruk kreeg van verfchuldigde dankhaarheid aan
dien gr ~ten en heminne!yken V rst, welken ik my verzekerd
ben, dat hem zyn leeven lang zal byblyven .
Gedaurende zyn verblyf nder ns, gen t by bet heusch
nthaal van veelen der v rnaamfle nzer Edelen, en verl r
de h gagtin van niemand hunner ;d ch zyne H fdbetbhermheeren en Regunftigers waren de Graaf van SANDWICH,
Mr. BANKS, en Dr . SOLANDER ; de eerfte agtte het waarfchynlyk een pligt van den p st dicn by bekleedde, den Inw nder van dat gastvrye verblyf, waar de beh eften en n den
van z veelen zyner Landgen ten , die t t hem c ne byz ndere betrekking hadden , p de ruimfle wyze , verz rgd en
verligt waren, t befchermen en t begunfligen ; de anderen
deeden het m blyk t geeven van hunne dankbaarheid v r
de vriendlyke behandeling p Otaheite gen ten .
t Is pmerkenswaardig , dat 0MA!, fch n by , flaande zyn
verblyF in Eageland , t midden van allerlei vermaaklykheden
leefde , Reeds het wederkeeren na zyn Geb rteland v r
den geest hadt, en, h ewel by geene nverduldigheid bet nde, bhtuigde by zyn gen egen t en dat tydflip naderde . Hy
begaf zich met my aan b rd van de Ref luti n , als dezelve
gereed lag t t een anderen Zeet cht , v rzien met Gefchenken van zyne veelvuldige W nder), en v l dankbaarheid v r
d vriendlyke ntm eting en bejegening nder ns gen ten .
DE GASTVRYHEID TEN HOOGSTEN TRAP GEBRAGT, DOOR DEN
HEER MATHEW, IN IERLAND.

Eene waare Gefchiedenis.
(Overgen men Hit The Life f Swift, by Mr. T. SHERIDAN .)

Mathew bezat een gr t Landg ed in het beste geD deHeer
'.te van Ierland , 't geen hem 's jaarlyks achtduizend

p nd zuivere ink mften pbragt . Nademaal by Gnaak v ndt in
bet Landleeven , befl t by een gr t Huis, v l van alle gernakken, t b uwen, m let Gasten in t
ntvangen ; 't zelve
was mringd van vyftienh nderd Gemetten heerlyk land , naar
de Enge :fche wyze beplant ; by was de eerfte die dit in Iertand inv erde . Dit ntwerp hadt by reeds in 't beste van
zyn jeugd gev rmd ; en , m 't zelve , z nder bezwaar van
zyn
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zyn ink men , uit t v eren , ping by zeven jaaren reizen ;
zich bepaalende m van zesh nderd P nden 's jaars t leeven , bet verige zyner ink mften befteedende aan bet v lt ij en van den gr ten aanleg p zyn Landg ed .
Alles in gereedheid gebragt zynde, keerde by weder n-a
zyn Vaderland , en , naa zich eenigen tyd t Dublin pgeh uden t hebben , m ude kennisfen t vernieuwen en andere
t maaken, vertr k by na zyn Landg ed Th mas-t wn, m 'er
zyne dagen v rts t flyten . Naardemaal by een der welleevendfte Heeren was, en z ruim een ink men bezat, vie] bet
niet m eilvk , m , ftaande zyn verblyf in de H fdftad, t egang
t krygen by alien wier Charairter en Bekwaarnheden hem aan_
fl uden . Uit deezen verk s by de z danigen die bet nicest
met zynen fmaak flr kten, en verz gt hun z veel tyds van
het jaar, als hunne mftandigheden t elieten, by hem p Th mas-t wn d r t brengen .
1-let Huis was v rnaamlyk aangelegd m t b~antw rden
aan die edele Gastvryheid , welke by v rgen men hadt daar
t bet nen . 't Zelve be1 ndt uit veertig gemaklyke Vertrek_
ken v r Gasten , met v egelvke veiblyven v r derzelver
Dienstb den . leder kamer was v rzien van a] bet n dige
en geryflyke t t de minRe byz nderheid t e . Als cen Gast
kwam , wees by hens zyn Kamer , zeggende : „ bier zyt gy
„ meester, bier m gt gy z v lftrekt gebieden als in uw eigen
gen Huis ; gy m gt ntbyten ; middag- en av ndmaalen,
„ wanneer bet a behaagt, en, uit de Gasten, de z danigen
• als u best aanftaan, t t gezelfchap neemen ." Verv lgens
t nde by hem de gemeene Zaal , „ bier w rdt ," fprak hy,
„ dagelyks pen tafel geh uden , en daar aan kunt gy deel
• neemen , als bet u gelust in een talryker gezelfchap t
• eeten ; d ch van dit uur f aan m et gy my niet meet als
• Heer van dit Huis aanmerken ; maar p denzelfden v et als
• een der Gasten ."
Om aan de tafel a]]e pligtpleegrng
t vermvden , ging by zelve nu bier dan daar zitten ; alle
denkheelden van v rrang verdweenen , en de Gasten fchikten zich , z nder eenigzins agt t than p rang f waardigheid, aan tafel .
Behalven deeze Eetzaal, was 'er een gr te Kamer, geheel
t egefteld als een K ffyhuis . waar Knegts en Meiden gereed
fl nden m den geheelen dag elk de verz gte verfrisfingen
aan t bieden . Hier ntheeten alien die wilden, p bet uur,
't welk zy verk zen : men v ndt 'er gelegenheid m t fpeelen , en de Nieu wspapieren t leezen .
D ch bet allerz nder]ingfle in de geheele fchikking van het
Huis was een afgefch te plaats, in 't alleragterfte gedeelte,
de Herberg geheeten . Dewy] by zelve zeer maatig leefde,
en veclen zyner Gasten din leeftrant hielden, was de h e_
veelheld van wyn , in de alcremeene Zaal gebruikt, d rS 2
gaans
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gians zeer bepaald . Het flcrk drinken Ring in zynen tyd n g
in zwang , m
k gen egen t fchenken aan Gasten , daar
aan gew n, hadt by die Herberge bedagt ; alien die een ftyf
glas dr nken begaven zich, naa het middak eeten,derwaards,
laatende de maatiger drinkenden in de Zaal . Een Knegt , als
een Herbergier gekleed , vert nde zich in dit verblyf, geheel
t egefteld m de verbeelding t beg chelen . Elk vr eg m
den wyn , die hem aanft ndt, met z weinig bedwang, als
f by in een llerberg was , waar by het veiz gte betaalde .
Her
k hieldt men , z mtyds, nagtpartyen , met dezelfde
geraasmaakende vr lykheid als in de Stads herbergen ; z nder
egter de rust t ft ren van bet verige Gezin .
Speelen van allerlei f rt wares 'er t egeftaan , d ch nder zulke
v rwaarden als het d bbelen weerden , m dus t beantw rden aan bet waare einde van dat vermaak, z nder de bears der
Speelderen t ligten . 'Er waren twee Billiard tafels,een Kaatsbaan ; wie vermaak in Landfpelen v ndt, k n 'er p allerlei
wvzen t regt k men ; vischwant van allerlei f rt ; jagrgeweer met den n digen v rraad, jagth nden , en jagtpaarden ,
ftunden gereed .
Men z u zich veelligt verbeelden, dat zyn ink men niet
t creikte m zulke k sten g ed t maaken ; d ch, wanneer
wy bedenken , dat met achtduizend P nden 's jaars, in die
dagen, (te weeten in 't laatfle gedeelte der Regeeringe van
K ningin ANNA,) z veel k n gedaan w rden als heden met
bet dubbele van die f m ; dat zyn wyduitgeflrekt Landg ed
in een der vrugtbaarfle gedeelten van Ierland, t weeten
Tipperary, zyne Huish uding al het n dige verz rgde, uirgen men Kruidenierswaaren en Wyn . m gen wy ver nderfiellen
dat dit aan k n k men , wanneer p alles met de fliptfte
nauwkeurigheid gelet wierdt , en niemand was beter Huish uder dan de Heer MATticw . Men heeft my nderrigt, dat alle
zyne Huisbedienden nder cene z ftrikte bepaaling fl nden,
dat 'er met geene m gclykheid iers nnut k n verfpild , eenigen v rraad f een enkele vies uit de kelder verd nkerd
w rden , f het w rd nmiddelyk nrdckr . Zulks gefchiedde
deels d r de keuze van getr uwe Huisbez rgers , en Klerken
van bepr efde eerlykheid : maar v rnaamlyk d r zyn eigen
t ev rzigt p alles : dewyl 'er geen dag v rby liep, f by
hadt de rekeningen van den v rgaanden . Hy fl ndt alle m rens vr eg p, en hadt dit nazien verrigt eer zyne Gasten t
betide uit waren ; by vert nde zich steeds als de minst beznrgde Mail in 't geheele Gezin , en fcheen z min deels t
neernen in 't geen 'er mging als cen der Gasten . By een
die van buiten inkwam k n by gemaklyk v r cen Gast d rg;aan ; dewyl by 'er zyn werk van maakte m v r t k men
Oat niemand hem als Heer van bet Huis z u aanmerken , f,
nit den h fde, eenige beleefdheden bewyzcn : dit bragt by
z
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z verre , dat by z mtyds uitging z nder des kennis t geeuven , en ceaige dagen uirhleef, wanneer alle dingen den
den v et hielden ; en weder t huis k mende, wilde by Diet dat
men hem in 't byz nder verwelk mde.
De fchikkingen van allerlei aart waren in dier v cge ineerigt , dat geene menigvuldigheid van Casten f derzelvcr Beit eenige wan rde ver rzaakte ; alles ging z gedienden
Een fuk
maklyk en 2 geregeld als in cen Burger-huis .
fcheen zeer bezwaarlyk ; naamlyk, m tekens vast t flellen,
aan welke ieder Knegr wist, wanneer by vereischt werd in 't
byz nder vertrek van zyn Heer . Ten dien einde was 'er cen
gr te kamer v r de Knegts , waar in zy zich alt s verv egden , als zy niets t d en hadden. Langs de muur hinges de Schellen in rde , v r elke Kamer een , met bet petal van de Kamer daar b ven gemerkt ; z dat, wanneer 'er
aan e n Schel getr kken w rd , zy alleen derwaards t Zi n
badden, in t
ntdekken welk cen knegt ger epen w rd .
De Heer MATHEW was de eerile die een einde maakte aan
bet ngastvrye gebruik, m aan de Dienstb den t beraalen
't geen men ten huize van hunne Heeren gen
ten beefs ; by
verh gde hun l n, hun teffens aanzeggende, dat zy, indien
2e lets aannamen, met fchande z uden warden been eez nden ; en , m de verz eking t v rk men , werden de Gasien
nderrigt, dat de Heer MATHEW bet als een gev eligen h n
z u aanmerken, indien eenige aanbieding van dien aart gefchiedde.
SWIFT hadt Dr. SHERIDAN dikwyls van dit gastvry Verblyf
h ren fpreeken, (deeze was 'er dikwyls een welk me gast
geweest z van wegen zyne gezelfchap vermaakende h edanigheden, als m dat een Neef van den Heer MATHEW by
hem fch l gine ,) en betuigde wel genegen t zyn m met eigen
gen t zien f alles was men 'er van vertelde waarheid
was, daar her hem magtig vergr t v rkwam . De Heer
MATHEW . des
nderrigt d r Dr. SHERIDAN, fchreef cen beleefden Brief aan den Dcken Dr . SWIFT, verz ekende de eer
t m gen hebben, dat by, in de naastk mende Sch l-Vacantie, met den Dr, hem bez gr . Zy gingen t paard p reis,
vergezeld van een Bledverwant van den Heer MATHEW, die
my bet v lgende berigt heeft medegedeeld .
Nauwlyks waren zy in de Herberg gek men, waar zy den
eerften nagt z uden flaapen, en die, gelyk de meeste Ierfche
Herbergen van dien tyd , een jammerhartig verblyf pleverde,
f 'er kwam een k ets met zes paarden, gez nden m hurt
bet verige van de reis na Th mas-t wn t d en afleggen : deeze bragt teffens v rraad van uitgez gte fpyzen, wyn en anderen drank t hunner verfrisfing mede . SWIFT was byz nder
in zyn fchik met dit blyk van agting hem bet nd, en een
k ets viel b v nal in zyn fmaak , dewyl by reeds klaagde
S 3
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ver de verm eienis van lien dag reizens, T en zy bet Ruin
in 't gezigt kreegen, riep de Deken, verbaasd ver de gr tte,uit : Hesnel! waar t e m et dit gr t Geb uw dienen .' „ In 't
• zelve, antw rdde hem de Vriend van den Heer MATHEW ,
„ zyn niet minder dan veertig Kamers v
r Gasten gefchikt ,
• die alle tegenw rdig waarfchynlyk bezet zyn,behalven die,
„ welke men v r ils pengeh uden heefr ." SWIFT riep, p
de hem eigene wyze, den K etzier t e dat by z u f}ilh uden,
mkeeren, en hem weder na Dublin brengen : want by m gt
'er niet m denken van zich in zulk een h p V lks t mengen . Dan k rt hier p zeide hy . „ Is 'er dan geen kans t e
• dan m et ik 'er my aan nderwerpen ; d ch ik heb veertien
• dagen van myn leeverp verl ren ."
De Heer MATHEW untying hem aan de deur met ngemeen
bet n van h gagting ; hem naa zyn Kanier geleidende , deedt
by de gew ne aanfpraak , met vermelding van de gebruiklykheden aan dit Huish uden eigen, en vertr k ; SWIFT in 't bezit
zyns Kamer laatende . K rt daar aan verficheen de K k met
een Schaflyst, m t m gen weeten wat by 's av nds verk s
t eeten, en terft nd daar p de Kelderknegt met een lyst
van de Wynen en andere Dranken . „ Is dit dan ailes waarlyk
• z ," vr eg SWIFT, en mag ik hier bevelen als in myn eigen
• huis?" De meergemelde Vriend van den Heer MATHEW verzekerde hem dat by hat vry!yk m gt d en ; en dat 'er aan
den eigenaar van het Huis niets aangenaamer was dan dat
alien, die zich nder zyn dak bev nden, naar hunne eige
verkiez'ng leefden, z nder het minfte bedwang . „ We] dan",
hervatte SWIFT, „ verz ek ik u en Dr . SHERIDAN m myne
• Gasten t weezen z lang ik hier blyf ; want ik denk dat
• ik niet in verz eking zal k men m my t vermengen met
• bet V lk hier beneden "
Drie dagen verliepen 'er in bet ryden d r bet Landg ed ,
en het bezien van alle de aanleggen en verbeteringen , z nder
dat zy den Heer MATHEW f een der Gasten zagen : het verige Gezelfchap was niet zeer misn egd ver SWIFT's wcgblyven : dewyl zyn naam alleen de z danigen, die hem niet kenden , met fchr m vervulde , en zy vreesden dat zyne tegen .w rdigheid een cinde z u maaken aan die vr lykheid en dat
gen egen , welke nder hun heerschre . --- Op den vierden
dag, tradt SWIFT in de z,al , waar bet Gezelfchap v r bet
middagmaal vergaderde, en fprak den Heer MATHEW aan p
de bevalligfte wyze ; by weidde uit ver de fchb nheid des
aanlegs met de kunde cans Kunftenaars en den fmaak eens
Liefhebbers : by t nde dat by bet geheele plan ten v llen
hadt ver en d rgezien ; en h e alle deelen t t bet geheel
f nden ; verfcheide dingen aanr erende, welke de gew ne
nmerking ntfiiapt waren .
Zulk eene aanfpraak, d r
een Man van swtrT's Chara .Eier, k n niet dan h gstaangenaaut
wee
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weezen aan den Eigenaar, die teffens de Uitvinder en Aanlegger was van alle deeze verbeteringen ; z keurig eene l frede
uit den m nd van iemand , die bekend ft ndt meer t hcke>len dan t pryzen, ftrekte eigenaartig, m h t v r rdeel,t gen zyn Character pgevat, weg, en de rest des gezelfchaps
ten zynen v rdeele in, t neemen . Hy befl t zyne l freden
met t t de geheele Vergadering t zeggen „ en n Dames en
„ Fleeren, ben ik hier gekcmen m nder u t leeven, en
,, bet zal aan my niet haperen, indien w y nzen tyd niet p
„ eene aangenaame wyze flyten !" Naa bet middagmaal, geheel lustig en vr lyk zynde, nthaalde by bet gezelfcbap p
verllcheide aartigheden . Dr . SHERIDAN en SWIFT werkten elkander in de hand ; zy b erten, zy j kten, zy lachten,en de
vr lykheid was p 't gelaat van alien t
leeven . Binnen
k rt verdween alle bedwang wegens des Dekens tegenwc rd?gheid . Hy deelde gereedlyk in alle hunne kicine ntwerpen
m vreugd t raapen, en, met behulp van Dr . SHERIDAN bedagt by dagelyks wat nieuws, 't geen fl ffe t t vr lykheid
pleverde . N it t v rcn hadt men 'er zulke t neelen van
vreugd gezien ; want, wanneer, by ruimte en gen eglykheid,
nu en dan de fans van geest en aartigheid k mt, w rden de
geneugten des leevens p de beste wyze gefmaakt.
T en de tyd naderde, dat Dr . SHERIDAN, de Vacantie geein_
digd zynde, na zyne Sch l m est vertrekken, s ndt bet gezelfchap z veel gen egen in den Deken, dat men hem, p
't flerkst , aan was , n,, 'er n g eenigen tyd t blyven, en de
HeerMATHEW vertradt . v r deeze enkele reis,zyn regel, m
n it p bet langer vert even van eenigen Gast aan t dringen, (bet was de vaste gewc nte ten deezen Huize, dat elk
m gt vertrekken , wanneer bet hem g eddagt, z nder des eenige pligtpleeging t d en , f plegtig affcheid te,neemen,) d r
nderReunen . SWIFT v ndt 'er zich z g elukkig
dit verz ck t
dat by gereedlyk h t
r leende aan dit verz ek, en, in ftede
van let veertien dagen t blyven, v lgens zyn, east gemaakt
plan, bragt by 'er vier maanden d r, zeer t t zyn eigen gen egen , en van alien , die den Heer MATHEW , in dien tyd, bez gtcn .

GRZICHT DER ALPEN . UIT HET Tableau de Paris, VAN DEN
HEERE MERCIER ; NAAR HET FRANSCH GEVOLGD
D O O R
L.

ST0PPENDAAL,

Pz .

k heb Parys verlaeten, m bet t beter t maelen . My-me
jverbeelding,
verre van bet v rwerp myner fchilderingen,
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mvat, en vertegenw rdigt zich bet zelve in zyn geheel . 1k
befch uw her met meer bedaerdheid . Her is in de verblyfplaets des vredes en der kalmte, dat ik her luidruchtig geraes,
her w elen, en de gebreken der H fd(lad befchryf. Het
prachtig Amfiteater der Alpen is v r myn gezicht, en ik flae
r nds m my menfchen gade, die geen het minfle denkbeeld
hebben van bet tafereel , waer v r ik de kleuren bereide.
Gelukkig bew ner der Alpen, verheven p eene r ts, tusfchen den Iiemel en de Aerde i Hy ademt eene zuivere lucht
in ; by ziet de z n in al haeren luister ; by is hezadigd ; by is
vergen egd ; en , de ngemakken en dwaesheden van den
vervl ed niet ntwaerende, denkt by ryk t weezen .
De bygel vigheid genaekt hem niet ; het bygel f w nt
alt s by are en ngelukkige v lken, die v r de fii de
aenflagen van een' verdervenden verbeurtverklaerer zyn bl tnbekend . De hatelvke knegefleld . Hier is zyn naem zelfs
velaryen van drukkende T lbeampten jaegen eene vrye werkzaemheid geen fchrik aeu . Deeze kleene V lkplantingen, die,
nge(l rd, de g ederen der aerde genieten, een' zekeren
vervl ed bezittende, zyn bevryd van die vreeze v rhet t ek mende, welke den Paryzenaer f ltert . De ngerustheid is
zyn h fdfl f ; by befch uwt zyn beflaen, als hem den v lgenden dag kunnende ntglippen .
De bew ner der bergen verkrygt hier, d r een weinig ararbeids, de eenv udige rykd mmen, die hem mringen ; by
kent die fluiptrekkingen der ziele niet, welke d r al t fler .
k e begeerten, en teleurgeftelde verwachtingen, w rden ver rzaekt . En gelyk alles aen elkander verkn cht is ; gelyk bet
zedelyke van bet natuurlyke afhangt : z f'raelt
k de flilheid
ales lands van zyn bedaerd gelaet . De fchandelyke ndeugden naderen zyne veld(lulp niet ; de melk zyner kudden fchynt
de nfchuld zyner d chteren t beveiligen ; de kragten van
zyn' geest fchynen zichtbaer met die zyns ligchaems vereenfgd
t weezen . Fly heeft bet vuur van 't vernuft niet ; d ch by
is aen geen fchandelyke dwaelingen nderw rpen . Hy heeft
geen kennis van de luisterryke kunflen ; d ch de fchadelyke
v r rdeele6 be(lryden hem niet . Hy weet van geen vuurige
genietingen ; maer by vertreed de buitenfp rige hersfenfchimmen .
! H e verandert dit fch uwt neel de denkbeelden , die
men in de H fdflad heeft pgedaen! H e heilzaem, h e nuttig is het zyne ziel in deezen dampkring van vryheid en cenv udigheid ged mpeld t hebben! V lken aenfch uwd t hebg der rustel ze Staetben, nzichtbaer v r her vermetel
kunde, dpch die hunne Bewindhebbers niet befchuldigen, maer
hen eeren , en als vrienden van het Vaderland befch uwen .
g vestigen
B ven p deeze eenzaeme r ts m et men het
p de w elingen der gr te Steden ; p d t tnel uze driften,
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ten elkanderen zich tegen werkende ; p de aenzienlyken, de
geringen n g trachtende t ber ven van 't Been dezelven
bezitten ; en p de geringen, zich wreekende d r h6melyken haet, en gefm rde verwenfchingen . Van decze plaers
z u men de wacrheid durum zeggen ; haer uiten p ecnen
L n, die de aendacht z u vermeesteren ; dezelve herhaelen
met kragt, met hevigheid . Wanneer men in 't gezicht deezer bergen Cchryft, belet geen K ninglyke B ek,'e rdelaer, dat
men de berisper der gebrekkige beflieringen zv en de vyanden van 't menschd m, f der algemeene vr)h~id,, p bet
v rh fd tekene.
r fchynt t luis_
Is bet bier niet, dat de Pr feet u in her
teren . R ep uit de v ile b rst ; fpaer u niet' ; verhef uwe ftem
als bet geluid van den h rn ; kwel die a Wet wil h ren ;
d e de Ilandvastigheid van uw karakter niet wankclen ; neem
de gewigtigle bediening p u ; hekel niet de gebreken eerier
Stad, maer de misbruiken, wier herv rming her ganfche
menschd m van nut z u weezen . Op deeze r ts, die Eur pa
beftrykt, fchryf v r het Heelal)
D ch dees ft nd van verrukking, die de ziel van den mensch
genhlik ntgl eit, is al t hevig, en t Iterk rn lang
een
in den b ezem van een zwak en bepaeld wezen t kennen
huisvesten . De mensch, digter by de hemelen, heeft de g d.
delyke v nk gev eld, waer d r zyne ziel werd in vlam gezet ; bet is in 't gezicht van de Majefleit dcs hewels, dat
by, met gr ter nadruk, de dwaesheden en jammeren der
aerde heeft leeren kennen : d ch, d r kragt van t gev elen,
w rd by rasch bet best ntwaer zyne eigene zwakheid, geringheid, en nmagt . Hy ziet de rampfp eden, nit de Staetkunde geb ren, nbreekbaer verb nden aen de kragt der natuur, ;ten bet alvernielend verm gen .
Dat verm gen is b ven zyn h fd . Die fneeuw, net den
d nder naer beneden r llende, zal den waerneemer, den herv rmer, en zyne edelm edige ntwerpen verzwelgen . Zwak,
en gering, zal by t eerder bet natuurlyk kwaed vernietigen ?
In dir z vuurig bew gen hart, welke kragt, wat middel zal
by vinden ? Wat is by? Wat wil by? Wat vermag by i?
Weldra befpeurende, dat een fchakel aen de wyduitgeflrekte keten vast is , en piers p dezelve kan uitwerken, raekt by
uit zyne beguicheling ; by beh ud daer van Wets dan eene
verzachre aend ening ; dan eene zeldzaeme en aengenaetne
beweeging der menfchelyke ziele ; en zyn hart w rd alleen
gedrukt d r zuchten van 't medelyden .
Hy wilde de menl'chen herv rmen, by kan niet dan de natuur bew nderen . De natuur fchynt, van r nd mme, hem
t e t r epen : ik ben gr t, en gy zyt gering ; dees gezichtcinder is uitgefirekt, en we bev~tting is bepaeld . Deeze
r ts heeft de eerfle dagen van 'r Heelal aenfch uwt ; indic
S 5
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1,011 Ipreeken, zy z u u befchaemen . Zwyg flil by deeze
nrrac lyke gevaerten .
Ja, Ijiur is het, dat die menigte van mishruiken, welke het
mensc id m mringen , verkn cht Ichynt t weczen aen den
menscn, die in de benedenvlakten kruipt . Gelyk de m l ,
welke zyne w ning in de aerde heeft gegraeven , heeft by
zich van h t hemelsch gewest verwyderd ; by heeft den t p
der bergen niet kunnen beklimmen, m daer die verflerkende
lucht in t
ademen, welke de ziel t t den trap der dcugd
verheft. De mensch z u , ngetwyfcld, de fchandelyke driften agter zich laeten, wanneer by cen h ger verblyf befleeg ; en alle zyne denkbeelden zyn, m gelyk, alleen laeg
en aerdsch, mdat by zich in huizen heeft begraeven , die
het flyk en 't fl f mringen . Laet de mensch naer de h gten ftrceven, zyne gedachten zullen zich met hem verheffen,
en by zal alle die laege denkbeelden verliezen , welke kruipende en eenv rmig zyn, gelyk de gr nd , then by b etreed .
f- .e r is de mensch veel flerker en beter . De natuur Ichynt,
nder een wanftaltig, ruw, en flreng gelaet, me-r zichtbaer
h t t ken van eene G ddelyke en Scheppende hand t draegen . Hier verfpreiden de d nkere dennew uden hunne achtbacre Ichaduw . Daer ftr mt, al bruisfchen .d, de vl ed, die
den burg, van de kruin f t t aen den v et t e, heeft d rfneeden , en in eene gr ndel ze diepte Ichynt near t ft rten .
Men bew ndcrt ; men treed agterwaerds van Ichrik ; h t
g
keert t rug m den maelftr m t peilen ; de v et beeft ; en
de ziel is in verrukking pget gen .
Een wyduitgeftrekt amfiteater van eeuwigduurende Ineenw ;
een heerlyk landfchap ; meiren, die de nregeimatige h gten,
welke dezelven rnringen, t rug kaetzen ; fpitlche zuilen,
wler v etftuk de gr ndvesten van den aerdb l fchynt t weeten ; gr te en prachtige verblyffels , beeldtenisfen en br kken van den bajert ; even als f c ne dwaelflar p nzen
aerdb l gevallen was, en, in zynen val, verwardelyk, de
beenderen, f verftr ide leden van eene ntb nde waereld
verfpreid had ; einden van r tten, als Ileilten neerhangende,
p welke de mensch zyne flulp gezet heefr, alwaer by vry
en gelukkig leeft in h t midden deezer ntzachverwekkende
yslykheden . Zie daer de gr rfchd v rwerpen, die d ziel
geheel inneemen, en haer vervullen, z nder dezelve t ntr cren .
D Natuur nderz eker en de Dichter ntvangen daer vruchtbacre lesfen, en nieuwe denkbeelden . De aerdb l ntbl t
zyne ingcwanden, z wel alt de nderaerdfche w rking der
pas ntftaene vl eden, die uit zyne zy,le m eten flr men,
wn de K ningryken t bewatercn, en hunnen rykd m v edfel t geeven .
:'.(,men 'ry, cn kan nimmer nd'er
Ducr is de mers : :'i vu
list
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bet juk w rden gebragt. De d nder fchiet nder de v eten
deezer gelukkige Gemcenebestbew neren zyne gl elende
bliklemflit(en . En, wanncer Eur pa in vlam flaet, belich uwen
zy van verre den r k der veldflagen ; de bl edige tweedragt
der Staeten k mt fiteeven aen de v eten deezer bergen, die
bet regt verblyf van den wyzen, en den befpiegelaer, zyn .

DE BESCHAAMDE GEBOOREN EDELMAN .

ber emde Heer
D eheid
van zyn Afk

was z gr tsch p de laagmst , als een ander p zyn Adelyk-bl ed .
Men verhaalt, dat, z lang by Diet meer dan gemeen S ldaat
was , eenige zyner Bl edverwanten, tr tsch p hunnen Ryk_
d m , hem niet wilden erkennen v r iemand t t hunne Fa_
milie beh rende. D ch , wanneer by t t de aanzienlykfte
P sten bev rderd was , gaven Edellieden v r van zyn Geflacht t weezen . Onder anderen verv egde 'er zich een ten
H ve, en z gt, als Bl edverwant, van den Heer DE CHeVERT,
zyne bev rdering . „ Zyt gy," vr eg hem deeze, „een Edel,, man ?" Kunt gy, was het antw rd , twyfelen f ik een
Edelman ben ? „ Als dit z is," hervatte DE CHCVERT, „dan
„ zyn wy , Myn Heer ! geen Bl edverwanten : want ik ben
„ de eer!le en eenige Edelman van myn Familie ."
DE CHeVERT
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MENGELTVERK,

TOTFRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN,
LETREKKELYK .

AANWYZLNG DER VOORNAAMSTE BRONNEN, WELKE ONS DR
GODSDIENST OPENT, 0,11 DE WARE VERGENGEGING TE
VERKRYGEN, EN DEN HOOGSTEN TRAP VAN GELUK
TE BEKLIMIIEN .

te zaak, waar p bet gantfche Mensclld m zich
D ein grdit leven
t elegt, is, m vergen egd en gelukkig t

zyn . Dan bet is'er zeer van daar, dat alle menfchen hiert e
de gepaste middelen in 't werk ftellen : de een z ckt bet
in 't gen t der Weereld en hare geneugtens ; terwyl een
ander dat Neil bejaagt in 't ernflig behartigen van den
G dsdienst. Weinig m eite z u bet in hebben, te bet gen, dat de eerften bet fp r geheel byster zyn , en dat
de laatilen alleen den recbten weg bewandelen . Dan 't is
myn
gmerk niet m tegenw rdig bier p ftaan t blyven ; daar de verdenking van dit cnderwerp myne aandagt
thans meerder vestigt p de br mlen welke ns de G dsdienst ten lien einde pent . Slaan v'y dit met pmerk .
zaamheid gale, dan zullen wy, nit de tegenlielling van 't
Seen de Weereld heeft en geeft, gen egzaam kunnen pmaken, dat Wy de be gde vergen eging en bet bed elde
geluk, niet in de Weereld en hare geneugtens, maar in
den G dsdienst, hebben t z eken . 't Lust my, ten dien
einde, de v rnaamtle dezer br nnen na t fpeuren, en t
t nen, h e gefchikt dezelven zyn, m ns een beflendig
gen egen, een duurzaam geluk, t hez rgen, waarvan de
genieting, d r geene bittere inmengzels van veranderlyke
nbetlendigheid, die t g aan al bet uflandvastige weereldfche eigen is, vergiftigd w rd .
In de eerfie plaatze vert nt zich bier terfl nd v r ngen eene ryke br n van vergen eging en geluk, in
ze
die Neil- en tr stryke verzekering, dat de G d des He.,
rceis, de Almagtige Schepper, bet werk zyner handers
~i :mmer Nat varen, maar gefladig gadeflaat .
- Zyne
Xregerende V rzienigi,eid h ud ver alles de wagt .
Wat is bet niet gr t en verheven ; maar tevens een aiiertr stryltst denkbeeld, d r een Oneindig, Alrragtig en
Vrlll . DELL, I riENCELW. NO . 7.
T
te-
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tegelyk Allermenschlievendst Wezen, d r bet neindig
Opperwezen, neindig in Gcnade en G edheid, gadegeQagen , bewaakt , hez r d , en , in alle zyne daden , p alle
zync we ;,en , befier •d en geleid t w rden . - t- let is G d
de Alma~tige, die den teugel van al bet gefchapene in
handen heett, en (lie dus eenc algemeene beftiering ver
alles v ert .
Dit leert ns bet licht der red zelfs,
daar wy zulks, d r eenc aandagtige n ptnerkzame befch mving van de natuur gewaar w rden .
Dan de
ge penbaarde G dsdicnst lcert bet ns met n g fterker indruk . Deze verzckert nS , dat die zelve Almagt p eene me&
z nderlinge wyze waakt, ver die fchcpzelen, welke met
verm gens begaafd zyn , m Hem t kunnen dienen ; ver
alle zyne redemagtige Schepzelen ; en dan n g wel allerbyz nderst, ver dezulken, wellte Hem waarachtig lief=
hebben, en ftandvastig blyven aankleven . „I-ly heeft lief, die
„ Hem liefhebben , en bewaart de genen, die Hem vreezen ."
Wat kan nu bet gem ed gerust ftellen ; wat me6r kalmte in den b ezem bez rgen? Wat heeft de mensch meu'r
n dig, m die bedaardheid van Geest t bezitten, die
men , met andere w rden, de ware vergen egdheid r emen mag? - Laat vry ecn weerAldling zyn geliefde ,
en, z als bet hem t efchynt, beminnelyk v rwerp bier
nevens plaatzen, en in alle deszelfs v rdeeligfte k leuren
ten t nne ftellen .
Laat by vry de weercld, met
alle derzelver v iheid, met al derzelver fchynfch n ; met
alle derzelver geneugtens bier nevens v egen, en in he,
v rdeeligst licht plaatzen . -- Haar uiterlyk fch n ,
hare bet vercnde vert ning inag eenige weinige genblikken misleiden : maar h c fchielyk ntdekt zich bet bedr g ;
h e ras w rd men ntwaar, dat alles p de jammerlijkfic
wyze misleit. - - Ilet verdriet vervangt welhaast de
gewaande vrengd ; jammer v lgt p den wellust, ramp p
geneugtens, en , in bet midden der uitbundigftc vermaken, werpen zicb kwelling, verdriet en een pynelyk hartzeer : zelfs w rden de edelfte aardfche vcrmaken vergiftigd, d r een inmengzel van walgelyke hitterheid . Eene kwynende krankheid, f lterendfte pynen, drukkend. Zict daar de gev lgen
rte tegenfp eden en rampen .
van eene wellustigc, van eene verdartelde levenswys ;-terwyl ecn kl ppeud geweten en knagend naber uw, veelal bet angstvallig hart verfcheuren , en de ziel rustcl s
kwellen .
Dc naderende d d is een allerysfelykst
m n-
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gen eenes wellustigen ; - de d d, wel
nt nfrer in de
bet cinde zyner tydelyke rampen ; maar tevens bet verfchrikkelyk begin van eindel ze jammeren .
H e gcheel anders is het l t des G dvrugtigeu ! Laten
tegenheden en rampen den g eden
k n g z geweldig
aanvallen : - laten zyne dagen van wedcrwaardigheden
vele zyn ; laat hem geduurig m cten w rftelen met hartdrukkende tegenfp eden, net ngevallen en jammeren dezes ]evens, z flat by geduurig t lyden en t ftrydert
hebbe ; want waarlyk de rampfp eden der Regtvaardigen,
d! - zy kunnen
zyn dikwils zeer velen .
- Geen h
zich gerust ftellen , dat , in de felfte barning hunner rampen, een flilziend O g ten g ede v r hun waakt.
Ze zyn ulet bl tgefteld aan bet wispeltuurige van eeg
blind geval, van 't welk men ieder genhlik te, dugten
heeft, een alleruiterst verderf, gelyk zull ;s bet nvermydelyk l t van eeu nzeker, van cene van
gmerken ntNeen v rwaar! zy
bl ct, blind geval zyn m est . kunnen zich veilig verlaten p een Wezen , dat met
gmerken werkt ; dat alles met de h gfte wysheid heftiert
en regeert ; dat v r hun, in wat ftaat f gevallen zy
k
k men m gen, z rgt ; dat hen beftiert in alle hunne wegen, - en hen zelfs leid t t ver den fl d .
V rwaar eene v ile bran van tr st, - Gene br n van bet
zuivcrst gen egen .
Met welk eene ftille, met welk acne bedaarde, gerustheid kan men zich dan verlaten p de G dlyke V rzienigheid ; in dat gerust vertr uwen, dat de Aiwysheid ales neindig beter fchikt , dan wy k rtziende ftervelingen met
ns alien beramen kunnen ; en dat geen Schepzel in bet welver rdineerde plan van G ds Alwyze V rzienigheid eenige verandering t wege kan brcngen .
Ziet daar, z veel fchenkt de G dsdienst! Laat nu alles wat men buiten dien begrypen m ge , laat de Wecreld
hare uitgez gtfte aardfche g ederen, van den hlinden Weereldling maar al t veel bejaagd, bier tegen zetten .
De Weereld met alle hare v lheid kan de begeertens der
ziele niet vervullen : maar laat de fchatkameren van bet
harte ledig ; want haastig gaan de g ederen van den tyd
v rhy, zy w rden afgefneden als Bras, en als de grnene
grasfcheutkens vallen zy af. En wat is 'er bet gev lg v .in ?
dat zy een knagend hartzeer nalaten , en , in plaats van
met vergen egen , den b ezem vervullen met rampzaligc
vertwyfelingen.
T
Dan
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Dan uit deze eerfte br n, z heilzaam , z verkwikkelyk v r bet gem ed, ntfpruit eene tweede , welke des
menfchen gen egen en waargeluk, n g t t eenen h geren trap
van v lmaaktheid v ert . - Deze tweede br n is dat gerust
verlaten , een v lk men vertr uwen in alle gevallen , in at.
lerlei mftandigheden, in tegenheden z wet als in v rfp ed, p den G d nzes hells .
Het is de G dzaligheid, welke, naar de taal van Ap s.
tel Paulus, t t alle dingen nut is, hebbende, nevens de
bel fte van bet t ek mende,
k die des tegenw rdigen
levens ; eene bel fte, die v r de g eden alles ten g ede
werkt ; die de tegenheden zelfs t t Neil d et ftrekken .
Deze vervult hun hart met eene vaste h p, en d er hen
nwankelbaar fleunen p G ds nveranderlyke tr uwe -zy duet den mensch zich gerust verlaten, en vertr uwen
p zynen G d, die nimmer zal verlaten alien die p Hem
vertr uwen .
Hier d r is het, dat men zich gelaten
kan fchikken naar alles, wat zyne wysheid bet best, bet
heilzaamst, denkt , m 's menfchen waar geluk t bev rderen, m ns waarlyk gelukkig t maken ; bet welk. ns
gewillig nderwerpt aan den wit des Allerh gften ; - .
Zyn wit is nze wit en nze wet . Men nderwerpt zich
geheel aan de G dlyke befliering, bet zy in v r- f tegenfp ed :
men verheft zich niet d r de eerften,
n ch w rd m edel s, wanneer de laatften drukken . Integendeel, de G dsdienst leert de v rfp ed dankbaar, en
de tegenfp ed gelaten , t dragen . De G dzaligheid , en
bet daaruit v rtvl eijend vertr uwen, leert ns erkentelyk
t zyn jegen nzen getr uwen Weld ener, en derhalven
alle v rfp ed met ware erkentenis t beantw rden : ns
in tegenfp ed, in drukkende wederwaardigheden allerwege
gem edigd t gedragen ; zich tr stende met die verzekering, dat G d alles ten g ede zal werken , en bet heil
zyrer Gunstgen ten, langs duizend en duizend ngeziene
wegen, kan en wit d en v rtk men .
Dit maakt ns alleszins nderw rpen aan zyne V rzie.
nigheid , in welke gevallen wy ns
k m gen bevinden,
k tegen ns tnbf ingewikkeld warden . Wat zich dan
ge verzetten, at w eden bittere en vergramde vyanden te .
gen ns, geen n d! Ons vertr uwen blyft nwankelbaar ;
wy m gen, met David, den Almagtigen byftand van den
G d nzes hells verwagtende, nhedeesd uitr epen : „ ik
zal niet vreezen v r tien duizenden , die zich r nd m my
flellen : dc Heere is myn licht en myne bevrydinge .
G d
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G d is myn levenskragt , v r wien z u ik vervaard
zyn 2"
Al dit vertr uwen werkt de ware G dsdienst in elk
Zal 'er dan, in den b ezem van
G dvreezend hart .
ieder waar Kristen , niet eene v lheid van vergen egen
plaats grypen ? - M et dit niet t wege brengen, dat het
hart deeds vervuld zy met ware blydichap in den Heere ?
-- Met die vreugde, die alle verftand t b ven gaat ;
die nbefchryfelyke vreugde, welke uitl pt in eene fl rel ze eeuv'ige zaligheid, die, na bet eindigen van dit leEn waarven, in v ile kragt gen ten zal w rden .
lyk neemt bet vertr uwen p G d weg, wat tr st, wat
vreugd blyft 'er dan ver! Z dra bet vertr uwen p G d
ph ud, - verliezen wy den gr nd van alle waar gen egen ; en 't wprd vervangen d r eene akelige, en zielfmartende twyfelm edigheid .
Hier by k mt n g, als een derde br n , waar nit des
menfchen waar gen egen, en dus zyn eenig nveranderlyk
geluk v rtvl eit, het uitzigt, dat ns de G dsdienst ver.
leent, p eene fl rel ze gelukzaligheid ; p bet genieten
van een v lmaakten gelukilaat , in de gewesten der Eeuwigheid. Deze verklimt alle aardfche zaligheid ; en gaat
alle denkbeelden van bet zwak vernuft der ftervelingen t
De G dzaligheid heeft v ral de bel fte
b ven .
„ Wedervaart eenerlei
van bet t ek mend leven .
den Regtvaardigen, en den Onregtvaardigen veelal in dit
leven ."
Ja ziet men den eerften vaakmalen medr
dan den laat(len , ngelyk meer met rampen w rftelen bier
p aarde ; „de Regtvaardige n gtans heeft eene h pe, die
hem niet befchamen zal ."
„ fly weet in wien by
gel ft, en dat die. magtig is, het pand, by Hem wegge„ Hy heeft de genade en nt .
legd, t bewaren ."
firming G ds , d r de verdienflen van Kristus Jezus verw rven, en by die van natuttre G ds vyand was, is daar
d r met den G d des Hemels en der Aarde bevredigd ."
Onwaardeerbare fchatten w rden v r hem in de Hemelen bewaard, „ die n it
gen gezien, n it
ren geh rd hebben, en die trimmer in 's menfchen hart zyn
pgek men ." - Op de t ezegging dezer g ederen,
kan by zig gerust verlaten, veilig vertr uwen . -Het
is een G dlyk Perf n , die ze v r hem verw rven
heeft ; -- bet is een G dlyk Perf n, die ze hem t ezegt en vast bel ft ; bet is de getr uwe G d, die ze
Dit geluk
v r hem bewaart .
beginnen, de genieT 3
tins

al
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ting deter g ederen zal een aanvang nemen , wanneer alle
rampen eindigen ; - wanneer alle
nv lmaaktheid ph ud ; - wanneer alle veranderingen een cinde nemen .
-- Dan zullen ze beginnen , dan zal men verzadiging
genieten van vreugde, eeuwig ell alt s. - V rwaar eene br il , eene allerzuiverfte br il van ware, van Hemelfche ,
vergen eging ! - Het is geen wau1 elbaar l t ; - het
is geen br s verganklyk en (heeds veranderlyk flerveling,
waarvan zyn geluk afhaugt ; die hem heden t clagt ; --die hem heden alle gunst bewyst, en m rgetl den nek t ekeert .
Neen, bet is de getr uwe, de nveranderlyke G d, die
alle zyne bel fren t t ddn t e vervult , alle ja en amen
maakt . Die in Kristus Jezus, zynen eenigen G dlyken Z n, denzulken, die eene gegr nde h pe hebben
p de eeuwige gelukzaligheid, zyne nveranderlyke liefde
en genade fchenken wil .
Zulk een v ruitzigt p een geluk na dit ]even , gegr nd
p het vast fundament, het vertr uwen p de nveranderlyke liefde van G d ; - dit zielftreelend v ruitzigt ,
is de zuiverfte br il van alle waar vergenmegen . En zulk
een vertr uwend v ruitzigt , fchenkt de G dsdienst alleen
den mensch .
Hier uit alleen ntfpringt zulk cene
br n , waar d r men een zuiver gen egen in alle v rk mende mftandigheden fmaken kan ; die ns den d d,
h e vcrfchrikkelyk anders, met cen gerust gem ed, met
een bly gelaat , kan d er inwagten .
Ziet daar de v rnaamfte br nnen van 's menfchen waar
en zuiver vergen egen, welke ns de G dsdienst pens.
Het G dlyk t everzigt ver al bet Schepzel, byz nder ver zyne redemagtige \Vezens . Het vertr uwen
p de nwankelhaare t ezeggingen , p de nwrikhare be] ften van den nveranderlyken , den getr uwen G d . En eindelyk bet v ruitzigt eener eeuwige, eener nveranderlyke Gelukzaligheid .
Leert ns de G dsdienst dus G d kennen, niet alleen
als den Schepper van Hemel en Aarde, maar k als den
Ondcrh uder en Beftierder aller dingen ; lcert ils dezelve
wel uitdrukiyk, dat 'er eene byz ndere Beftiering plaats
lieeft, mtrent zulke menfchen, welke dat Opperwezen
liefhebben ; die p G d, d r zynen Z n , eene nadere
betrekking gekregen hebben , dan de natuurlyke mensch ;
d,it dezulkea in de kragt G ds bewaard w rden t t de
,alighcid, die bereid is .ni ge penbaard t w rden ;"
wel,
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wel, zullen wy ns dan niet veilig verlaten p Hem, die
verklaarr , „ dat fly ns niet zal begeeven, n ch verlaIs 'er wel ccn tr ustryker denkbeeld t vinten ?"
den, dan dat men d r ecu Uueindig, d r een Almagtig, en revens allcrgcnadigst G d, p eerie byz udere wyze w rd gadegeilagen, bewaard en bel'cherwd?
Is
'er wel iets z tr ustryk t bedenken? -- V rwaar,
de Wecreld met at derzclver fchynlch n , kan niets pleveren, dat bier by halen kan . -- Maar z tr stryk
als dit denkbeeld is, z verm gend is het
k, w her
vertr uwen nwankelbaar t vestigen .
H e veilig
t g kan men zich verlaten p then G d, die alles v r
ns ten beste fchikt ; die v r den mensch niet flegts
eene veilige t evlugt en R ttleen is in tydelyke wederwaardigheden ; inaar, dat alles vertrcft, die , in Kristus
Jezus , v r den ai'men , den ngelukkigen , den vl ekwaardigen z ndaar alles in alien zyn wil ?
\Vat m ct
een v ruitzigt p die neindige g ederen, die G d v r
zyne kinderen, v r her Erfdeel van V rst Jezus, in de
1-lemelen bewaart ; war m et dat her vertr uwen niet bevestigen p Hem, die alle zyne bel ften zekcr vervulh:n
zal ?
Dan vl eit nit deze br nnen de ware, de zuiverfle , vergen egdheid v rt ;
de zuiverfle vergen egdheid, die
alleen de begeertens van 's menfchen ziel vcrvullen kan .
Hy, die verzekerd is , dat de G dlyke g edheid z nderling v r hem waakt ; die vertr uwt, dat G d in zynen
Z n hem zyne eeuwige Gcnade fchenken wit, die kan
niet anders, dan een gerust, en vergen egd lcven Iciden ;
dan die geruste, en flille kalmte des gem eds bezitten,
waar in des menfchen wezenlyk geluk gclegen is .
Wet aan dan, dat wy 't 'er v r alle dingen t g p t eleggen, w die zuivere gem edsrust , waar in alleen 's
menfchen geluk begrepen is, t verkrygen ; die bedaarde
kalmte , die gerustheid der ziele , de ware vergen eging ;
die wy
k dadelyk verkrygen, wanneer wy ns, en al
her nze, veilig vertr uwen, aan men Hemelfchcn Vader in Kristus Jezus, zynen ecnigen. Z n, nzen G dlyken Verl sfer en Zaligmaker . Dat wy dan geduurig t t
Hem nze t evlugt nemen , met een v ruitzigt p die
eeuwige Vergen eging, die wy eens wenfchcn namaals in
de liemeliche Gewesten, verkwikt met zyne cettwige Nabyheid, fl rel s t fmaken !
T4
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]J en Schepper der Wacreld befch uwende, v lgt nit die
befch uwing,
nit de befch uwing der G dlyke
Eigenfchappen, zedelyk zeker, dat de Waereld f bet Gefchapene, bet best m glyke is . En dat wel p deeze wyze : GOD is nafhanglyk : fly k nde dus eene Waereld
fcheppen, h edanig Hy wilde. Van de neindige menigte
m glyke Waerelden, fchiep G d 'er U ne . lets m et G d
t t deeze keuze bepaald hebben : want bet tegendeel z u
den Schepper, ( m z t Ipreeken,) van zyne G dheid
ber ven, dat is, fly z u niet meer redenmaatig en vry
handelen ; 'er m et dus reden weezen , waar m G d deeze
en gecn andere m blyke Waereld in aanweezen bragt . Na
is 'er geene reden alt s, waar m G d eene met beste Waereld z u gefchapen hebben, want deeze reden m et in de
G dheid zelve zvn ; dit nu is niet m glyk, naardien bet
uit de zedelyke -Eigenfchappen van G d, f de Rechtheid
van zynen wil, v lgt, dat Hy alt s het beste werkt. En
buiten de G dheid, was 'er geen rzaak die Hem bepaalen k nde ; --- des v lgt dat G d de beste Waereld fchiep .
Dir is van v ren .
Maar van agteren vindt men gr te zwaarigheid en tegenwerping in bet Natuurlyk en Zedelyk kwaad, dat in
de Waereld is, 't welk men waint, dat nict vereen t
brengen zy, met G ds zedelyke Eigenfchappen, en Deszelfs neindige Magt. LEIBNITS heeft dit pgel st, d r
man t t nen, dat Natuurlyk en Zedelyk kwaad v lgen,
uit bet B ven-natuurlyk kwaad , f de Eindigheid ; en
deeze met den aart van het Schepfel, (integenflelling des
v lfirekt N dzaaklyken en Oneindigen Wezens,) 't zelfde
zv. --- Anderen nicenen, dat d r dit ftelfel derVryheid en Zedelykheid t k rt gedaan w rdt . DOCK LEIBNITS
en zyne Nav lgers hebben aanget nd , dat , d r de G dlyke V rweetei.%hap , eene t ek mende zaak niet meerder
zeker f n dwendig w rdt, dan eene gebeurde d r nze kennis der Ge/chiedenis . Dat G d v rzag , h e de
Schepzelen zich in eene rlusdanige Waereld , t t in alle
Ecuwigheid gedragen zruden, en dus eene in zyne eeifle
gefleldheid dusdanig ingerichte Waereld in aanweezen bragt,
waarin alle Schepfelen , fch n vry , zich gedragen , gelyk
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lyk G d zulks van Eeuwigheid v rzag. D ch, v lgens de
eerfle Tegenwerping, dunkt my, dat de beste Waereld
niet dan van v ren t bet gen zy .
De gr tfle
bedenking die ik my herinneren kan ,
it tegen het flelfel der beste Waereld gehad t hebben , is ten deele gegr nd in de tweede, n pens de Vryheid , d ch raakt eigenlyk meer het G dsdienflige .
Alle dingen geheuren naar het G dlyk plan , en w rden gcwyzigd d r alle
reeds gebeurde f geheurende v rvallen ; z dat het zedelyk nm glyk (*) zy, dat eene gebeurtenis , nu n g t ek mend , niet f niet z , met dusdanige mflandigheden,
z u v rvallen . D ch, dit z zynde, waart e dient dan
nze yver, ns flreeven naar v lk menheid? Waart e het
Gebed, waart e Dankzenging?fin de fn dfle Daad, mede
in de beste Waereld beh rende. . . . Maar ilc zal niet declameeren.
l De tegenbedenking ntflaat, d rdien
men de N dl ttigheid verwisfelt met het flelfel der Harm nie . De Abt JERUSALEi1 heeft, in zyne Verhandeling
ver de h rzienigheid (t) , v rnaamlyk het twede lid
dier bedenking Clerk aangedr ngen , en merkt aan , dat ,
gelyk de v lgende gebeurtenis zeker• gebeuren zal, echter
ns al f niet p gen, al f niet bidden, van Eeuwigheid
G de tegenw rdig geweest is , en de aanfaane gebeurtenis in zyn plan geivyzigrl heeft . De tr stryke , de Christelyke Leere van het Gebed , (daar by v rbeeld in 't
laatlle Cap . van JAc rus , z nadruklyk van gefpr ken
w rdt,) verliest this niets van haare waarde . Het t ek mende is ns nbekend . G ds plan, mtrent het t ek mende, is ns nbekend . Wy zyn vrye Schepfelen . Dierrv lgens weeten wy, dat nze daaden eeren zeer weezenlyken Invl ed p het t ek mende hebben . En dan zal
de uitflag, de uitflag die d r nze tegenw rdige vrye
bedryven gewyzigd w rd , ns leeren en aanwyzen wat
het G dlyk Plan , wat de Keten der beste Wacreld, is .
Hier m t men n g byv egen, dat eigeulykc W ndcrwerken , dat is flaaking van G ds beftendige en gew ne regelen van nderh ud en bellier, geenzins fiyden tegen de
baste Waereld ; als f men waande, dat G d, d r w nder(*) Ik zeg zedelyk nm glyk, naardien v lflrekte nm glykheid
alleen bepaald w rdt d r n dzaaklykheid, en dan verliezen
wy het denkbeeld van t evalligheid.
(t) Over de v

rnaamfie Waarheden van den G dsdienst .
5
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derdaadige tusfchenk ml'en , zyn werk als verbeteren
at naardien eigenlylte W nderwerken zeer wel deelen
m
:
zyn lauinen van G ds allerv lmauktst Plan , en beh ren
t t de uitgek ren beste Waereld. G d k n, by v rbeeld,
eene IJ/aereld gefchapen hebben, even als deeze, in haare
rfpr n :.Jyke Inrichting, nderh uden en beftierd naar
dezelfde lhetien , met dit nderfc•licid, dat daarin geen
ll' nderwerken v rvielen . Die Il'aereld z u de beste suet
Het tr stryk
zyn , want G d heeft ze niet verk reu .
denkbeeld derlialven, ns, z wy meenen, d r den besten G dsdienst gefch nken, dat G d in byz ndere gevallen , van buitengew nen icgenfp ed , verv lging , f derk builengew ne Ondei f euning fchenkt , en
gelyken ,
fchikkingen maakt, die, naar den gew nen l p der dingen, niet v rvallen z uden , w rds dus d r de Leer der
O k kan ik niet zien
besle lPcaereld niet vernietigd .
wat men tegen het bewys a pri ri - zelven , ter wederlegginge z ude kunnen inbrengcn . On pl slyke tegenwerpingen kunnen eene welbeweezcn zaak Diet ntzenuwen .
V. R.

AANMERKING OP DE BESCHOUWING , OVER HET LIQJOR
ANODYNUS MINERALIS HOFMANNI, EN DE OLEUM ViN1,
VAN DEN HEER P . J . KASTELEYN .

D

r

A. L A U W E 1t E N B U R G H .

flp theker t fImflerdam .

H etd

nlangs uitgek men Werkje, Chemifche 0efeningen .,
r den Heer P . J . KASTELEYN, geeft t veel bewyzen van des Schryvers kunde en nverm eiden yver, t t
bev rdering der Scheikunst, dan dat ik een Aanmerking
p zyn Eds . Befch uwing z u trachten t maaken, die
een ander d eleinde had , dan bet verfchil myner denkwys
ver dit nderwerp, aan myn Kunstgen ten mede t deelen , en aanleiding t t verder nderz ek t geeven .
Z
min bet zyn Ed . naangenaam kan zyn , dat zyn Eds .
Befch uwing aanleiding t t nderz ek heeft gegeeven, zal
en kan het my
k niet naangenaam zyn, dat myne Aannlerking ecn vcrder nderznek t weeg brenge .
Zyn
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Zyn Ed . flelt, dat de Alc h l Vini beflaat, uit een
h gtst fyne verdunde Olie,d r middel van bet, fynPlantemZuur, zeer naauwkeurig met water verb nden .
Dat bet Aciduun Vitri li, t t de bereiding van bet Liqu r An dynus vereischt, met anders t weeg brengt, dan
een ntwikkeling der Beflaandeelen van den Alc h l Vini,
waard r die van zyn verbindend Zuur ber fd , en d r
de eigenfchappelyke gemeenichap , die bet Acidum Vitri li
met water heeft, k van zyne waterdeelen ber fd w rd,
waard r de Olcum Vini zich afz nderlyk vert nt .
Dat bygev ig bet Liqu r flu dynus beflaat , uit 0leum
en Alc h l Vini, zyn waarlyk zeer aanneemelyke, p the rie fleunende, en met de geagtfle Chemifche Schryveren
vereenk mende, flellingen .
De Veer KASTELEYN tracht bet daar zyn eener fyn
Planten-Zuur in den Alc h l Vini t bewyzen ; nder anderen v ert zyn Ed . bier t e aan , dat de Alc h l hini
de kalk d et precipiteeren ; myns bedunkens , is deeze
Precipitatie in een andere
rzaak t z eken, namentlyk,
dat d r de byd ening van Alc h l Vini, in diergelyke
ntbindinge, bet ntbindmiddel vcrzwakt, cn de werkeude
Puncleu verfl mpt w rden . n g minder waarfchynelykheid
geeft my zyn Ed . flelling, als ik nagaa, dat bet een Delffl ffelyk, een-Planten-, f een dierlyk Zuur m et zyn,
waarin de kalk, ntb nden is ; is bet in bet cerfle, dan
kan bet Planten-Zuur, in den Alc h l Vini vervat, (v lgens de vertvandfchappen) de nederpl ff ng niet t weeg
brengen ; is bet in bet tweede Zuur, z
is bet even min
waarfchynelyk', dat een meerdere byd ening van een gelyk
Zuur dit z u ver rzaaken ; is bet in bet derde Zuur,
even min is bet v r my aanneemelyk, m dat bet Planten-Zuur in den Alc h l, in werking en met water en liedeelen z . mzwagtcld zynde, de gezegde nederpl fling nice
kan t weeg brengen .
Ik denk niet dat zyn Ed . bet Kalkwater, waar in die pgel st is, p de gedagte heeft ; daar bet zelve niet alleen
d r Alc h l hini precipiteert, maar
k, d r byv eging
van Water, van L gz ut, van vaste Lugt, en d r bet
aan de Luat bl t t flellen , welke nederpl fftng d r verfchillende behandelingen kan ver rzaakt w rden , rdeel ik
hit bygebragte gen egzaarn m niet de Precipitatie, van
bet d r byv eging van Alc h l hini, nit het daarin zynde Zuur f t leiden .
Z~yn Ed . neenit de bev rdering van een Kristalmaaking
der
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der Z uten, d r byv eging van deft Alc h l V W 4
k
t t bewys van een daar zynde Zuur ; die eigenfchap van
den Alc h l Yini kan ik
k niet aan zyn Zuur t efchry.
ven , maar veel eer aan de gemeenfchap die dezelve met
water heeft, en aan zyn nverm gen m Z uten t
ntbinden, eenige weinige uitgez nderd : de Alc h l Yini bj
een Z utl g gev egd, vereenigt zich met bet vervl edige water van den Z utl g, waard r bet inzynde Z ut,
geen gen egzaam water meer hebbende
m zich ntb nden t h uden, gen dzaakt is t Kristallizeeren f t

C agulceren .

Dat de Metaal. ntbindingen d r den Alc h l hini w rden nedergepl ft ; bier uit wit zyn Ed .
k bet in den
,Alc h l Vini berustend Zuur afleiden ; dit geeft v r my
even min bewys, daar zuiver water dit zelfde in eenige
Metaal ntbindingen t weeg brengt : de ntbinding van L d
in Salpeter .Zuur, die van Spiesglas-metaal in Zeez ut-Zuur,
en die van Bismuth in Salpeter-Zuur, zyn bier de vertuigendfte bewyzen van , daar deeze, d r byv eging van
water,
k precipitecren .
Zyn Ed . gaat verder ver, met bet Liqu r An dynus t
nderz eken, p een wyze, die myn bedunkens nv ld ende is : ik neem de vryheid zyn Ed . pgaave van gedaan
nderz ek bier t laaten v lgen ; zyn Ed . zegt : „ van
„ z danig een Liqu r," namentlyk een wel bereid Liqu r,
„ nam ik vier ncen, deed bet in een h g welfluitend
„ glas, g t 'er twintig ncen gediftelleerd regenwater
„ by, fchudde bet mengzel m, en zette bet neder . Ter„ tt nd,na dat bet v gt in rust was,vert nden zich, p
• deszelfs ppervlakte., meer en meer liedeeltjes . Na bet
• v gt een half uur had ftil gefiaan, en ik geen vermeer• dering van lie meer ntdekte, fcheidde ik de b ven„ ftaande lie zeer v rzigtig van bet v gt, en bewaarde
„ dezelve in een zeer welfluitend glas . Het verblyvende
„ v gt fcheidde geen lie meer af, alh ewel ik 'er n g
„ meer waters by deed, en het eenige dagen ftaan lief .
„ Het had den reuk en den fmaak van een h gstverflapt
„ Liqu r. Myne verkreegene lie w g byna dertien
„ dragmen . Deeze Oleum Yini was allerfch nst, wit van
„ k leur, eenigzins na bet geele trekkende , en v ldeed,
• in alle pzichten , aan alle de vereischten van een waa .
• re Oleum Vini. Het verige v gt zette ik ter diftel.
„ leering in : 'er vier ncen van hebbende afgetr kken,
„ wierp ik bet verblyfzel, als nnut zynde, weg ; en
deed
22
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deed de vier ncen v gts weder in den kr mhals, 'er
nu twee ncen van verhaalende . Deeze twee ncen
v gts was niet anders dan een zuiveren 4llc h l, die
n g een zweern van den reuk des Liqu rs hadt, d ch
een relifieatie ver water bevrydde 'er hem geheel
vau ; en nu was by, in alle verh udingen, een zeer zuiveren en waaren dlc ha l Yini, weegende veertien dragmen ."
Zyn Ed . gaat verder en zegt : „ dat de Oleum Yini
„ een wezenlyke Olie is, t t wier famenftelling her 4ci„ dur Vitri li geenig aandeel heeft, blykt, dewyl ze,
„ even als alle de verige zuivere wezenlyke O1ien, in
„ wyngeest ntbindbaar, en daar van, d r water, weder
„ fcheidbaar is, niet alleen ; maar zich
k in alles, als
„ een waare wezenhrke Olie vert nt en v rh udt . "
lk denk dat zyn liiet geweeten heeft, f laat ik liever
ze.ggen , 'er niet p bedagt is . geweest, dat de Oleum
Yini zich met water vereenigt ; namentlyk een deel Oleum
Vini en titn deelen water vereenigen zich z danig met
elkander, dat men geen b vendryvende Olie meer gewaar
h m gt blyven ftaan .
w rd, h e fang dat mengfel
Dat de 0leum Yini een wezenlyke Olie is, en ntbindbaar in Wyngeest, kan ik niet tegenfpreeken ; maar dat by
d r water weder van den Wyngeest kan afgefcheiden w rden , en in alles zich als een wezenlyke Olie vert nt en v r
h ud, zulks zal ik d r de v lgende Pr even trachten te.
Ben t fpreeken .
1k nam cen dragme welbereide en allerzuiverfle 0leum
Yini, deed bet in een welfluitend glas, v egde 'er tien
dragmen gediftelleerd water by, fchudde bet mengfel herhaalde maalen Jerk m , zette bet neder ; bet mengfel
bleef gemengd, en 'er fcheidden zich geen Oliedeelen af :
v r myn tweede Pr ef, nam ik twee dragmen 0leum P1.
W, B t bier p vyf dragmen water, fchudde bet als
v ren, en na een half uur tyds bey nd ik, dat 'er. een
half dragme minder 0leum Vini b ven dreef , dan ik. 'ex
nder had gedaan ; g t by her zelve n g vyf dragmen
water, her Bemis van 01eum Vini was als v ren : v r
de derdemaal 'er weder vyf dragmen water byv egende,
zag ik weder een half dragme Oleum Yini verl ren, en
v r de laatfle keer 'er n g vyf dragmen water nder
fchuddende, was myn twee dragme Oleum Yini geheel
in
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in ]let water pgen men, dat twintig dragmen bedr eg :
waar uit men klaar kan zien , dat een part Oleum 1'ini, in
tier parten water, w rd pgen men .
Den Oleurn Mini nu p zichzelve ten deele belch uwd
hebbende, bereidde ik een iamengetleld Liqu r An dynes,
uit vier dragmen Oleum Mini, met een gelyke h eveelheid
Alc h l Mini
; van dit iamengeileld Liqu r fln dyuus,
mengde ik vier dragmen, met tien dragmen water, lchudde liet na beh ren m, en na lang gellaan t hebben,
dreef 'er een dragme Oleum Vini minder p, dan ik gebezigd had, fchudde 'er n g tier dragmen water nder,
en de twee dragmen Oleum 1/ini, uit de vier dragmen
Liqu r fln dvnus, was in de twintig dragmen water pgen men .
De pgegeevene Pr even k men my v r t t {laving
van myn gezegden t dienen, en MId ende t zyn, m
de juiste h eveelheid Oleurn Mini, dT cen Liqu r An dynus bevat, t bepaalen ; waar m ik
rdeel dat ze gefchikt
zyn , m de d r zyn Eds- gebezigde vier ncen Liqu r
fln dynus t nderz eken ; en hier nit tf t leiden, in h e
verre zyn Eds . Pr even v ld ende zyn .
V lgens myne gen men Pr even , m eten de twintim ncen water, een tiende, dat is twee ncen Olcum G irri,
uit de vier ncen Liqu r zln d~rarrs pgen men hebl .-•n :
byna dertien dragmen bedr eg de b vendryvende Olie ;
dus m t die vier ncen Liqu r An rlynus e[ina?_ l ,ebben nit negen- en twintig dragmen Oleum l ini, c
dragmen Alc h l; terwyl cen welbereid Liqu r An dyuu-s
be{laat uit Oleum 1/ini en Alc h l.
Nu vind ik my gen dzaakt, al vcrw nderende t vraagen ,
van waar is t g die veertien dragmen Alc h l iZirri gelk men ? en betuig seer wel t gel ven, dat p het vcrgebleevene v gt, waarvan zyn Ed . de dertien dragmen Olcurn
Vini had afgefcheiden, geen Oliedeeltjes meer verfcheenen : alh ewel zijn Ed . 'er racer water bij deed, en het
eeuige dagen than liet, terwyl uit myn gen men pr even
v lgt, dat zyn Ed . d r deeze byv eging van water, de
Oleum Vini meerder pgen men en verdeeld , dan b vcn
heeft d en dryven .
Als een part Oleum Vini in tien paren water w rd
pgen men, kan men verzekerd zyn, allerzuiver(le Olcum
Yini t hebben ; is de Olcum Mini n g met Alc h l f
waterdeelen vermengd , z
zal 'er mcer dan den part
Ole-

h ,
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Oleum Vini, en tien parten water, pgen men w rden,
dus de gezegde Preven gefchikt zyn, m de zuiverheid
van den Mum Tlini t
nderz eken .
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(V lgens den Beer

DE EUrFON.)

alle die vlugge weezens, aan welke de Natuurz
O rder
veel leevendig- en bevalligheid gefch nken heeft, en

welke zy ver het gr t t neel haarer werken fchynt verfpreid t hebben, m bet ruin des uitfpanzels t bezielen , en daar beweeging t fcheppen , deelen de V gels ,
(lie de P elen en M erasfen bew nen, bet minst diep in
haare gunfle : hunne Zintuigen zyn R mp : hun Inflinct
bepaalt zich t t de ruw1le aand eningen, en hunne natuur
beperkt hun , m , by P elen en M erasfen , hun v edzel t
z eken in den flyk f m eragtige gr nden : even f die
Schepzels, verkleefd aan den eerfen gr nd, geen deel hebben kunnen krygen aan gelukkige en gr te v rderingen,
d r andere V rtbrengzels der Natuurc gemaakt , wier ntwikkelingen d r de z rg der Menfchen bev rderd en verfraaid zvn . Deeze M erasbew nders bleeven in den nv lmaakten Nat hunner d mme natuur .
Indedaad, Been hunner heeft de bevalligheden en de vr lykheid nzer Landv gelen, zy weeten zich niet t vermaaken gelyk deezen, zamen t fpeelen, p den gr nd f
in de luat t k rtswylcn . Hun vliegen is een l utere vlugt,
een fchielyke verplaatzing van den eenen m erasfigen gr nd
na den anderen : aan de v gtige aarde als gehegt, kunnen
zy, gelyk de B schbew ners, zich niet in bet geh mte
verlustigen, n ch zelfs daarin t nederzetten ; zy h uden
bet p den gr nd, en, z lang de dag d uurt . i n de fchaduw ; een zwak gezigt, eene natuurlyke vreesagtigneid,
d et hun de duisternis des nagts, f de fchemeringe, b ven den dag Rellen ; 't is min d r bet gezigt . dan d r.
bet gev el f den reek, dat zy hun v edzel z eken . In
deezerv ege leeven de Sneppen , de Snepjes en de meeste
andere M erasv gelen , rder welke de P elfneppen een
klein Getlacht uitmaaken : zy zyn van dezelfde Lyfsgeflalte als de Sneppen, maar hebben veel h ger P ten en veel
langer Bek, fch n eveneens gev rmd : aan de punt zagt,
recht
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recht f een weinig geb gen, en zagtlyk pwaards gekr md . GESNER vergist zich , als by hun cen fcherpen Bek
t efchryft, gefchikt m de Visfchen t d rfleeken . De
P elfneppen leeven alleen van w rmen en diertjes, wclke zy
uit den ilyk haalen .
De Stem der P clfneppen is vry z nderling . BELON vergelykt dezelve by bet half gefin rd gebleet van een Geit :
deeze V gels zyn nrustig van aart, vliegen ver weg, en
flaan in bet wegvliegen een geluid , 't welk hunne vrees
t kennen gceft . Zy zyn zeldzaam in landep , verre van
zee gelegen : z utwaterige m crasfen hebben by bun de v rkeuze . Zy w rden p de Franfc/rc kusten, en b venal
p die van Picardye, gev nden. In de maand September
trekken zy geregeld p ; men ziet ze in bender, en h rt ze
in de h gte, des av nds by lichte maan . Het meerendeel
firykt in de m erasfen neder ; de verm eienis maakt ze dan
min vlugtig ; zy neemen de vlugt niet dan met m eite weder aan ; d ch zy l pen als de Patryzen , en de V gelaars ,
hun mringende, verzamelen 'er gen eg, m met een fch t
'er verfcheide t treffen . Zy blyven niet larger dan een dag
f twee p dezelfde plaats, en dikwyls vindt men 's anderendaags geen een enkelen in die m crasfen, waar zy's av nds t v ren zich in gr te menigte bev nden . Zy nestelen, v lgens bet getuigenis van den Heer BAILLON , niet
p nze kusten . Hun vleesch is een lekker eeten .
Acht f rten telt men in 't Geflacht deezer V gelen : wy
zullen , daar ze in veele pzigten met elkander vereenk men , flegts van een en ander, k rtlyk lets ptekenen .
I . De Gew ne P efaep heeft een Bek vier duimen tang,
de P ten met bet ngevederd deel der fchenkelen haalen
vier en een half duim, de geheele lengte van den punt des
J3eks t t den Staart, is zestien duimen, en t t bet chide
der Nagelen gemeeten, achttien .
Il. De Blafende P elfnep : z gemeeten naar 't geluid , 't
welk by flaat, by is vier duimen kleinder dan de Gemeene,
en bew nt de m erasfen der Zeekusten van Eur pa, z
des Oceaans, als der Middelandfche Zee ; by is zeer vreesagtig, vlieat verre af, en z ekt zyne fpys in den nagt .
Ill . De Gevlekte P clfnep . Indien de meeste Naamlystmaakers , deezen niet van de laatstgemelde f rt nderfcheiden hadden , z uden wy 'er wine van maaken : z zeer k men ze met elkander vereen . De Duitfchers geeven
k
aan beiden den naam van Meer-h un, en de Zwceden n emen
zs G" u .
IV .
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Vi . De R de P elfnep . Van gr tte als de BlaJendeP et
fuep , wegens de r de kleur aan den pals en b rst met
dien bynaam vereerd . Hy w rdt aan de Franfche kusten
gev nden, als mede in bet N rden t t in Lapland, en
k mt uk v r in .dnncrica ; van Hudf ns Baay is deeze
V gel na Engeland gez nden ; en by beh rt des ndet
de v rbeelden van Waterv gelen, gemeen aan de N rdlyke Gewesten der beide Vastelanden .
V . Dc Gr te R de P elfnep . Deeze is in de daad gr ter dan de even gemelde ; en alleen r d aan den pals, dit
zyn de zwarte rugvecren met r dgeb rd : de langte deezes P clfneps van den Beltk t t de Nagelen is zeventiert
duimen, Een kundig waarneemer heeft ns verzekerd, dat,
behalve de pgemelde verfclreidenheden, de R de P elfnep
en de Gr te R de P elfnep alt s nderfcheiden de Franfche kust Tangs trekken, De Gr te R de P elfnep verfchilt
k van alle de andere in geaartheid, indien het waar is,
't geen WILLUGHBY fchryft, dat b y met pgefleeken k p
wandelt, p zandige vlakten, z nder t z el;en m zich
t verfchuilen . Gelyk deeze V gel p nze kusten zich
vert nt, z d et by bet
k p die van Engeland, en p
die van Barbarye .
VI. De R de P elf aep van Hudf ns Baay . Sch n 'er in
de Pluimadie van deeze P elfnep, met laatstgemelde vergeleeken, bet verfchil v rnaamlyk daar in beflaat, dat
dezelve meerder r ds hebbe, en
k wat gr ter is , kunnen wy niet nalaaten deeze aan t merken a!s eerie f rt ;
die zeer naby k mt aan nze Grr tc R de P elfnep, en is
rfpr nglyk van dezelfde f rt . Deeze
misfchien
R de P elfaacp van Hzadf ns Bay s , v lgens EDWARDS ;
de gr he in dit gehecle v gelgetlacht , en haalt , van t emide der Bek t t de Nagelen gemecten , negentien duinien .
VIL De Bruine P elfnep . Deeze gelykt in geftalte en gr tte v lmaakt p de Blaffende P elf aep, de gr ndkleur is d nkerbruin en zwart,
nderfcheiden d r kleine witagtige
Ilreepen , dwars ver den hals en rugvederen been l pende .
VIII. De Thitte P elfnep . De Heer EDWARDS neemt waar,
dat de Bek deezes V gels zich m h g kr mt, een kente=
ken waar van de meeste P elfaeppen lets hebben ; d ch 't
geen in deeze f rt,zich zeer nderfcheiden en zigtbaar vert nt . Deeze heeft bykans de gel alte van de R deP elfnep ;
Haar bek , r d aan 't einde, is v its Oranjeverwig : de
geheele Pluimadie is wit, uitgen men het geelagtige p de
gr te Vleugel- en Staart-pennen . EDWARDS gel ft, dat
VII . DaED .MMENGELrv . NO- 7V
Wit
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Wit bet livery is deezer V gelen aan Hudf ns Baay, en dat
ze, in den Z mer, hunne bruine vederen weder aanneemen .
V r 't verige blykt bet, dat verlcheide f urten van
P elfneppen dieper in /lnerica zyn d rgedr ngen, en t t
de Zuidlyke Gewesten gek men . Want SLOAN . plaatst p
,7amaica de Ib rt d r ns de derde pgegeeven ; en FER1VANDEZ fChynt twee P elfaeppen in Nieuw Spanjc aan t
duiden , nder de naamen van Chiquat t tl, een V gel gelyk aan nce Snep , en El t t tl, c n V gel van dezelfde
f rt, die zich p den gr nd h udt dder de gr eiende Mais .
De FraaJchen, fchryft BELON, een V gelf rt ziende
z h g p de p ten Ilaande als f dezelve t paardzat,
hebben aan dezelve den naam van RuITERS gegeeven . [let
z u bezwaaryk vallen v r (lien naam eene andere afleiding
t z eken . De V gels , Ruiters geheeten , vert nen zich
met de daad h g , zy zyn veel kleinder van lichaam dan
de P elfneppcn, desniettegenftaande hebben zy ruim z lange P ten ; hun Bek , meer mgekr md , is v rts van 't zelfde maakzel . Zy leeven
k in v gtige velden en m erasfige
plaatzen ; d ch bez eken
k de b rden der P elen en Rivieren, t t aan het kniegewricht in 't water gaandc : aan
den ever l pen zy fuel, en niet nbevallig . Aardw rmen 'maaken het gew u v edzel uit ; in dr ge tyden vatlen zy
k aan p Aart'-InfeiYten, T rren en Vliegen . I-let
vleesch deezer V gelen w rd h g geagt ; dech 't is een
zeldzaame fch tel ; want nergens zyn ze in gr ten getale
v rhanden, en zy laaten , daarenb ven, zich bezwaarlyk
vangen .
Zes Ib rten zyn 'er van bekend : van elke zullen wy bet
v rnaamfte vermelden .
I. De Gemeene Ruiter . Deeze vert nt zich, gelyk alle
Ruiters, dik gcvederd zynde, veel gezetter dan by met de
daad is : de geheele langte bedraagt bykans eetl v et. Fly
nth udt zich aan de evers der Rivieren, z mtyds ann de
P elen in Fraukiyk , d ch meest ann de Zeellranden . Men
ziet hem in eenige Gewesten van Frankryk h venal in L tharingen ; p de zandige kusten van Fngeland; by k mt
k v r in Zweeden, Deenemarken en N rweegen .
11 . De Ruiters Tact R cle P ten . De R de P ten van
deezen V gel l pen t meer in 't
ge , daar by meer date
de helft van de fchenkels ngevederd heeft . Zyn Bek ,
zwart aan 't einde, is aan 't gr ndftuk fch n r d ; in
gr tte en geftalte is by aan den v rgaanden gelylc . Deeze Ruiter w rds aan de Saline met den naam van C urrier
be-
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beflempeld ; by is bekend in L tharingen en in Orleans,
waar by n gthans zeldzaam v rk mt . De Heer HEBERT
verhaalt ns, hem in la Brie, in April, gezien t hebben ;
by flrykt neder by de P elen, p plaatzen waar bet water niet h g is : by ziet 'er bevallig uit, en Nat eeu geluid gelyk aan dat der Sneppen . De B ul neezen kennen
deezen V gel nder den naam van Gambette, afgeleid van
de h gte zyner P ten . Men treft deezen V gel
k
aan in Z1veL°rlen, en 't z u kunnen weezen , dat by, gelyk
veele andere, van bet eene Vasteland in 't andere is vergegaar . De L'yac t pil van Mexic , van FERNANDEZ ,
ichynt zcer naa verwant aan nzen Ruiter met R de P ten ; in gr tte en kleur van Pluimadie daar aan gelyk : zelfs
m eten egnige f rten van dit Geflacht verder in America
zyn d rgedr ngen : vermids DUTERTRE den Ruiter ndier
de V gelen van Guadel upe telt, en LABAT hem gezien
heeft in menigte p he t fl gel-Eiland : v rts verzekert ns de [leer DE LA BORDE ze in Cayenne en p
Martinique, in gr ten getale , gev nden t hebben ; WY
kunnen, derhalven , niet twyfelen f deeze V gels zyn verfpreid d r bykans alle gemaatigde en warme lugtltreeken
der Oude en Nieuwe Wereld .
III . De Gefreepte Ruiter. Heeft mtrent de gr tte van
bet Snepje, en den naam van de zwarte dwarsflreepen,
die ver den graauwen met r d geniengden gr nd been
l pen .
IV . De Gevlekte Ruiter . Heeft in zyne Pluimadie z
veel zwarts, r ds als graauws . D-~ P ten en de l ek
zyn zwart, hier m n emt BELON deezen, in tegen vertletling van den Ruiter met R de P ten , de Zlvartc
Ruiter, beide hebben ze dczelfde gr tte ; l ch deeze
min h ge P ten .
Vr egtydig vervaardigt deeze
V gel zyn nest, vr eger dan bet v rjaar k mt by in nce ltreeken . Op bet einde van April hadt men hem j ngen gebragt, daar men anders die R llers niet dan des
Winters zag. V rts nestelen zy niet even zeer p alle
kusten van Frankryk . De [leer 1IAILLON berigt n ,;, dat
ze alleen d r Picardie trekken ; met een N rd-O sten wind, k men zy daar in de maand Maart met de P eljneppen ; zy blyven 'er k rten tyd, en keeren niet weder
v r September. In eenige dingen gelyken zy naa de Snepjes,
fch n zy minder by nagt v rttrekken, en by dag meet
t v rfchyn k men. Gemelde Heer hadt 'er eeu meer
dan vier maanden in zyn tuin geh uden ; de W rmen waV 2
re11
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ren zyn geliefdfte fpys , in dr gte behielp by zicll met
t rren , en andere Infedlen ; br d , dat eenigen tyd in
water t weeken gellaan hadt, nuttigde by
k . In Augustus , met bet ruijen, nieuwc Vleugelpennen gekreegen hebbende , vl g by in September weg : by was z gemeenzaam
gew rden dat by den Tuinman v lgde , wanneer deeze
zyne fpaade by zich hadt : by liep t e z ras 'er cen
Plant uit den gr nd werd pgehaald, m de w rmen t
betrappen : als by geEeten hadt, liep by na een watervat
m zich t wasfchen ; n n hadt by gedr gde aarde aan
Bek f P ten : deeze zindelykheid is gemeen eigen aan
alle W rnu:etende V gelen .
V . De fine Ruiter. Deeze k mt v r, aan Hudf nsPaay, is bykans van dezelfde gr tte als de eerstgemeldc
Rt6iter •f rt ; de geheele Pluimadie is wit , de Peek en
P ten zyn ranjeverwig . EDWARDS h udt bet daar v r,
dat de Winterk udc
rzaak is van deeze witheid der
Pluimadie , en dat zy in den Z iner een bruiner kleur
sanneemen .
VI . De Gr ene Ruiter . Dus geheeten, wegens de beerfchende kleur zyner I'luilnadie .

UITTRERZEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKE EN GORE,NA DEN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN

IvIDCCLXXVI , MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DR Ref luti n en Disc very, Aa ONTDEKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DORN .

(Verv lg van bladz . 22 .)
N rdwaards aan v rtzetten der Reize, was een
I nderbetzeldzaamfte
mftandigheden d r Capitein
waarCOOK

g'en men, dat, by (lil weer, p den tweeden van Maart,
MDCCLXXVIIl , eeuige ftreeken der Zee bedekt fcheenen
met eene- f rt van ilym ; en z mmige kleine Zeedieren
daar r nds m zwcmmende . De grr t(le waren van eene
l rt van Medu/ s , bvkans r nd van gedaa'ite ; andere,
Ideinder, hadden cell wit en blinkend v rk men , en waren zeer tairyk . Leuigen deezer Iaatstgemclden werden
l, gevischt, en in een glazen vlesch met zeewater gedaan ,
waa.r in zy zich als Ilukjes zilver vert nden als zy in
rust
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rust waren . D ch wanneer zy beg nnen t zwemmen ,
't geen zy met even veel gemaks fcheenen t d en , p
den rug, p den buik, f p zyde, fch ten zy de helderfle kleuren uit van de fchitterendfle Edelgefteerften , uaar
maate 'er bet licht p vie] . Nu eens vert nden zy zich
geheel d rfchynen'd , dan eens namen zy nderfcheiden
tinten van blaauw aan, van bet ligt1te t t bet d nkerfte ;
deeze werden afgewisield d r r d van verfcheide tinten, en gl eiden met eene kragt, gen egzaam m bet glas
en bet water t verlichten . De kleuren vert nden zich
helderst, als men bet glas in clerk licht hieldt ; en verdween bykans geheel en al, wanneer deeze Zeediertjes
na den gr nd gingen, en deezen 'er bruinverwig uitzagen .
By kaarslicht bett ndt de klcur meest uir bleek gr en,
met bruine ftreepen ; en in 't d nker geleek bet eenigzins
na gl rend vuur. Men bev ndt dat bet eene nieuwc f rt
van Oniscus was, en de 1-leer ANDERSON n emde dit Zeefchepzel, uit h fde van de ntdekte eigentchappeu, Oniscus frlgens ; waarfchynlyk is dit cen der Dierijes, welke
deel heeft in bet v rtbrengen van bet vujiren der zee
by Ilagt .
De Dust van Nieurv f1lbi n , in N rd-Arcrica, werd
v r de eerfte keer ntdekt p den zevenden van Maart ;
d ch Veel t w rftelen hebbende met tegen- en it rmwinden, liep bet aan t t den negen- en twintigfien eer Capitein COOK ten anker kwam in een Inham, d r hem King
Ge rges S und geheeten ; d ch d r de Inw nders N tDezelve ligt aan den O sth ek van Hpe Baay,
,ka (*) .
p de N rder Breedte van 49 0 33, en de O ster langte
van 233° is' . ---- Veelvuldige n dige herflellingen
van de Schepen , en de vriendlyke mmegang met d Inb relingen , hielden Capitein COOK hier t t den z s- en
twintiglien van April, wanneer by , ter v rtzettinge zyner Reize , weder zee k s .
't' cn Cipitein c p deezen Inham eerst inzeilde, kwamen 'er drie Can es p bet Schip aanr eijcn . In de eene
waren twee, in d tweede zes, en in de denie lien Man.nen . Vry digt genaderd iynde ft ndt in cen der twee
laatstgemelde Can es een Man p, die een lange aanipraak
deedt,
(*) Terwyl Capitein COOK langs en digt by deeze kust heen
zeilde, hadt by gelebeniheid w t ntcekken, dat eenStraat,
d r de Aardryksbelchryvers p de kust geplaatst , en de
Straat van guar de Fuca geheeten, geen beflaan heeft .
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deedt , en verz gt aan Land t k men , gelyk wy uit de
tekenen pmaakten : ten zclfden tyde hieldt by een handv l vederep na zich t e ; en eenigen zyner Medegenu .
ten wierpen banden v l r de d ns p dezelfde wyze .
De Man, die de r l van Redenaar fpeelde, was met een
Beesteuhuid mhangen , en hadt in elke hand een fpeeltuig 't welk by bet fchudden ratelde . Naa zich verm eid t hebben d r herhaalde aanmaaningen, van welken niemand nzer een enkel w rd k n verflaan, hieldt
by zich ilil : anderen ndernamen het, by beurten, lets t
zeggen, fch n zy bet n ch z lang, n ch z hefrig, deeWy merkten p dat twee f
den als de ecrfle Spreeker .
drie bet hair geheel en al met witte vederen beftr id, en
anderen gr te vederen p verfcheide deelen van het h fd
gefl ken hadden .
Naa dat dit ngefluimig geraas phieldt, lagen zy p
een kleinen affland van bet Schip, en fpraken met elkander p eenen zeer bedaarden tract, en fchecnen,zy geen
de minfle verbaasdheid f wantr uwen t het nen . Eeuigen hunner reezen nu en dan p, en fpraken lets van
denzelfden aart als de eerfle aanfpraaken ; een hunner
z ng een zeer aangenaamen zang, waarin eene zagtheid
en t nmenging was, die men met verwagt z u hebnen
bet w rd Haela werd menigmaal herhaald als een Sl tWelhaast beg nnen de Can es in gr ter
w rd.
aantal t naderen, twee- en dertig lagen 'er p een tyd
r nds m de Schepen ; v crende ieder van dric t t acht Perf nen, Mannen en Vr uwen . Veelen van deezen gingen recht vercinde in hunne Can es flaan, redenv crende
eu gesten maakende even als nze eerlte bez ekers . Eene Can e flak b ven anderen uit d r een V gelk p,
g daar p gefchilmet een vervaarlvk gr ten bek en
derd, en de Pcrf n die 'er in zat, die een Opperh fd
fcheen t zyn, was niet min pmerkelyk d r zyn ngew n v rk men ; eene menigte van vederen hing van
zyn h fd af, en zyn aangezigt was p eene z nderlinge
wyze befchilderd . Hy hield in zyne hand een V gel van
b ut gefneeden, van gr tte als een Duif, met welke by
ratelde even als de cerfte Perf n, die ns t efprak ; by
ering, die vergezeld
fchreeuwde niet min redenv
in zyne,
gina met eenige veel uitdrukkende gebaarden .
Maar, fch n deeze bez ekr rs zich zeer vreedzaam aanffelden,k nden zy niet vergehaald w rden m aan b rd
t k men . N gthans t nden zy eene v lvaardige ge .
reed.
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seedheid m bet geen zy hadden aan t bieden v r 't
Been wy ter ruiling-wilden geeven . Yzer waren zy meer
p gelteld dan p lets anders ; zy fcheenen v lk men bet
gebruik van dit metaal t kennen . De Handel, welkenwy
met bun beg nnen t dryven, werd van beide kanten met
de ltrikt{te eerlykheid v rtgezet . De K pwaaren, die
zy aanbragten, be(t nden uit beeren-, w lven-, v sfen-,
b uzem-huiden . Behalven . die pelteryen in derzelver natuurlyken that , bragten zy
k kleederen daar van gemaakt mede, en een antler f rt van d ck vervaardigd
van n nibast f eenige plant naar nze hennip gelykende ;
v rts b gen, pylen , fpietzen, vischh eken, en werktuigen van veelerlei {p rt ; h uten m maangezigten van de gedr gtlytk(le gedaanten , w lle fpreijen , {tukken gefneeden
werk . k raalen, en verfcheide andere kleine cieraaden van
tin. , k per en yzer , gev rmd in de gedaante van •e en h efyzer, welke zy aan hunne neuzen hangen ; veele disfels,
by .els net handvatzels . Dewyl zy deeze metaalen bezateu, k nden wy daar uit pmaaken, dat zy f v rheen
bez gt wares d r eenig befchaafd V lk, f gemeenfchap
hadden met Stammen p 't Vasteland, die met befchaafde V lkeu verkeerden . D ch , bet vreemd{te van alle
K pmanfchappen, ns aangebn dcn , wares , Menfchen
h fdfchedels en handen u g niet geheet van vleesch ntbl t, welke zy ns duidelyk t verl'aan gaven dat zy
geecten hadden ; en in de daad cenige dr egen n g de
merktekens, dat ze ten eenigen tyde p 't vuur t braaden
lagen. Wy hadden , uit deeze m(tandigheid, tnaar al t
veel reden m t verm eden, dat de fchriklyke gew nte
m de Vyanden p t eeten bier z wel plaats greep als
by de Nieuw-Zeeldnders, en eenige and ere V lken d r ns
bez gt . V r de ndericheide handelwaaren, welke zy
aanbragten, namen zy mesfen, disfels, ftukken van yzer
ell tin, fpykers, fpiegels, metaalen kn pen . Glazen k raalen, en St ffe van allerlei f rt , wilden zy niet hebben .
Under 't Been w y inruilden , v nden wy bet z nderlingst
twee zilveren talellepels , welke wy, uit dezelver vreemd
fatz en , v r Spaarasch werk hielden . Een nzer Bez ekeren dr eg dezelve aan den hals by wyze van cieraad .
De lnw nders zyn, ver 't algemeen, meer dan middelmaatig klein van ge(talte, d ch niet rank in evenredigheid,
d rgaans na het vette hellende, fch n niet Iterk gefpier .
D ch de vetheid gaat niet t t her dikbuikige ver, veele
bejaarde lieden waren eer fchraal . Her gelaad der meesten
V 4
is
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is v l en r ad, z mtyds breed en met ftcrk uitfteekende
kaaken ; daarenb ven is bet aangezigt, menignlaal als inge .
drukt : de neus is bb venaan plat, met een r nd punt,
en wyde neusgaten ; bet v rh fd laag, d
gen klein,
zwart, eer kwynend dan fchitterend, de m d r nd met
breede r nde dikagtige lippen ; de tanden flaan vry gelyk,
d ch munten in witheid niet nit . Zy hebbeu f geene
baarden in 't geheel , 't welk meest alt s het geval is , f
kleine aan bet uiterfte van de kin : zulks ntftaat niet nit
een natuurlyk gebrek aan • hair p dat gedeelte ; maar zy
plukken bet uit : want z mmigen, inz nderheid de nude
Mannen, hebben niet alleen zwaare baarden ver de geheek knevels aan den b venlip, die van daar
le kin ; maar
nderkaak fchuins nederwaards l pen . Hunne
na de
wenkbrauwen zyn fchraal en alt s final ; d ch h t h fdhair hebben zy in gr te menigte , zeer dik en flerk : bet
is by alien, z nder cenige uitz ndering, Mart, lang,
recht ver de fch uders nederhangende . De pals is k rt,
de armen en ]let lichaam hebben niets byz nder fch ns
maar zyn veel eer gedr ngen ; d fchenkels en beenen
zyn by alien zeer k rC in evenredigheid t t de andere leden, en kr m f wanftallig, met breede v eten,, ell uit.
fteekende enkels : dit laadte gebrek fchyut gr tendeels t
ntftaan nit hunne gedr nge wyzc van zitten, en in hunne
huizen en in hunne Can es .
Met geene zekerheid kunnen wy de kleur van dit y lk
bepaalen : dewyl hunne lichaamen mgeeven waen met
een k rst van verf f vuiligheid ; fch n, wanneer by zeker t eval het verdel:zel weggen men was , de huid ns
v rkwam z wit t weezen als die der Eur ppeaanen ;
d ch verhellende na dat zwak bleeke , 't geen wren by
de Zuidlykfte V lken aaiitreft . Hunne Kinderen , wier
huid n g n it befchilderd was , evenaarde die der nzen
in blankheid . In de eerfte jeugd, zien eenigen 'er niet
nbevallig uit , als men ze by hunne Laudgen ten vergelykt ; d ch dit fchyut geheel t m eten w rden t egefchreeven aan eene hyz ndere leevendigheid in dattydperk
des leevens ; want, naa dat zy zekeren uderd m bereikt
hebben, is 'er geen nderfcheid meer . Over bet geheel
d et 'er zich eene zeer pmerkenswaardige eeitzelvigheid
p , in bet v rk men van h t geheele V lk, terwyl de
l gheid in allen, met zeer weinig verandering,d rftraalt .
De Vr uwen zyn bykans van dezelfde gr tte, kleur
pn gedgantp a als de M~nuen , vin welke bet zeer bezwaar
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nderkennen , dewyl zy geene nazwaarlyk valt deeze t
tuurlyke bevalligheden bezitten , gen egzaam
m hair
aangenaam t maaken ; nauwlyks zalgen wy 'er ecn, zelfs
nder de jeugdigile, die draagclyk Ich n m g*, heeten .
I-lunne gew ne Kleeding bei'taar tit cep gecvccvcn
b rstr k , aan den b venkant met een b nten b rd , en
beneden met franje behangen . B ven dcezen , die t t de
knien k mt, draagen zy een kleinen mantel van dezelfde
fl ife , desgelyks nderaan met franje . In gedaante gelykt dezelve zeer na ecn r nd tafellaken , geheel digt
zynde , behalven in 't rnidden, waar ecn gat is , ryr t
gen eg m bet h efd d r t fleeken ; v rts p de fch udieren rustende, dekt dezelve de armen t t de elleb gen,
en bet lichaam t t den middel . I-Inn h fd dekken zy
met een muts, van gedaante als een gekn tte l:egel f als
een bl emp t, van fyne biczeii gemaakt ; het b ventle gedeelte is veelal vercierd met een r uden f fcherpen kn p,
f een b sch lederen franje ; nder aan is cell keelband,
m bet afvallcn t v rk men .
Behalven de b veugemelde Rleeding,^an de heide S xen
gemeen , ilaan de Mannen nienigmaal een 13eeren- cell
W lfs- f een Zec tters-huid ver hull tinder gewaad hecp,
met bet hair buitenwaards , en bindcn dezelve als een mantel digt by bet b venf}c gedecite vast ; nu cens die huid
ngtcr p . den rug, dan weder v r p 't lyf, hangende . By
regenagtg weer d en zy cen ruwe mat ver hunne ich uk w lle klederen ; d ch gebruiken ze
ders . Zy hebben
zeldzaam . Het hair hiatkn zy d rgaans l s h ;uigeu ; l ch
eenigen, als zy geen muts hebben, hinden bet in een b s
hunne Kicedir)g is , ver 't
p 't h fd zamen .
geheel, v egelyk, en z u in geencn decle van alle fraailicid
ber fd weezan, indien zy dezelve zindulyk hielden . I) ch
daar zy fleeds hunne Lichaamcn met r de verf befiryken,
gemengd lijet lie, krygen hunne kicederen ecn affchuwelyke reuk, en w rden zcer veil ; van waar zy cen zeer
m rfig v rk men hebben ; en 't geen n g 1limmer is, hunne h fden en kleeren zyn v l ngedierte, 't well: zy, z
verre gaat hunne havel sheid, pvatten en eeten,
Sch n hunne Lichaamen alt s met r de verf beflrecken zyn , bei'childeren zy - hunne Aangczi„ten dikvwvls, cieraadshalven, zwarr, hclder r d f wit dit laatfle geeft
hun een affchuwelyk aanzien . Dit lchilderzel befiryken zy
met cen bruin blinkend vernis . De
ren van veelen zyn
in de lel met een vry gr t gat tl rb rd, en h ger p
V 5
aan

1g$

UITTRIMAL EItNER REIZE

r zyn n g twee gaten, in deaan den buitenkant van 't
zelve hangen zy allerlei cieraaden van fchulpwerk, f ftukjes metaal, welke zy v r nze k raalen niet wilden verk bet neusbeentje d rb rd .,
wisfelen . Veelen hebben
waar in een ftukie zagte k rd hangt ; anderen draagen
t dier plaatze fmalle dunue ltukjes yzer f k per , bykans van gedaante als een hucfyzer, bet nauw(te gedeelte
klctnt in bet middelfch t der ncuze, en bet cieraad hangt
p den b venlip ; de ringen , waar in nze kn pen vast
zyn, welke zy greetig k gten, werden hier t e gehezigd .
Aan armen en' beenen , by de enkels, draagen zy
k
cieraaden van fchulpen, leder en zenuwen gemaakt .
Dit is hun gew ne Kleeding en Opfchik ; d ch zy hebben Kleederen en Opt izels, welke zy alleen by huitengeVv une gelegenheden fchynen t gebruiken ; als wanner
zy zich aan Vreeindelingen vert nen , ftaatlyke bez eken
afleg ;;en , f ten kryg trekken . T t de eerfte beh ren
Dierenvellen , als die van W lven f Beeren, aangetr kken p de gew ne wyze ; d ch aan de randen vercierd
met breede b nte b rden f w lle ft ffeu daar gemaakt,
en aartig met verfcheide figuuren gewr gt . Deeze w rden f afz nderlyk, f ver hunne andere gew ne kleederen been , edraagen . By zulke gelegenheden is bet gew ne h fdcierzel een cuentgte wine f half ftukken
gekl pte b mbast m bet h fd hangende , waar in teffens verfcheide lange vederen, b ven al die van Arenden ,
fteeken ; en dikwyls is bet hair v l met wine veeren , f
daar mede als bep ederd . Alsdan hebben zy k bet aangezigt met kleuren befchilderd , bet b veu en beneden
gedeelte pr nkt met verfchillende, en de il nerfcheidingen
vert nen zich als z veele fliceden ; f her is beftreeken
met Gene f rt van talk, met verw gemengd, verv lgens
in verfcheide figuuren geftreept , z dat bet gefneeden
werk gelykt . Z mtyds fplyten zy hun hair in kleene afdeclingen , p den afitand van twee duimen , nan 't einde
met eeu draad zamengeb nden , anderen binden bet van
achteren zamen p nze wyze, en fteeken 'er takes van
Op deeze wyze uitden Cypresfus thy ides in .
ged scht, hebben zy waarlyk cen vreemd en nv egelyk
v rk men ; d ch dit neemt zeer t e, wanneer zy, gelyk
wy bet m gen n emen , hunne gedr gilyke cieraaden aand en . Deeze beftaan nit cenc utelhaare verfcheidenheid
van gefneeden h uten mashers, welke zy v r bet aangezigt , aan bet v rh f f , f b ven p 't h fd v egen .
Ee -
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Eenige deezer gelyken naar menfchenaangezigten , met
hair, baarden en wenkbrauwen ; z mmige naar V gelk ppeit, waar nder die der Arendeu den v rrang hebben ;
veele~ naar de k ppen van W lven, Harten, Beeren, enz .
Over 't algemeen zyn deeze vertd ningen vcel gr uter dan
nutuurlyk , belchilderd, en gliniterend gemaakt, 't welk
de wangedr gtlykheid vermcerdert . Dit w rdt by wylen
n g vertr ffen , d r dien zy aan 't zeifde gedeelte des
h fds ver uiilteekende ftukken gefiiceden h t draagen,
gelykende naar de v rrteeven van een Can e, p dezelfde wyze befchilderd. Z zeer zyn ze gelleld p deeze
f rt van verm mIningen, dat wy gezien hebben, h e een
hunner, die een tinnen ketel van ns geruild halt, then ,
by gebrek van een antler masker, p zyn h fd zette .
Of zy deeze buitenfp rige maskeraade-cieraaden gebruiken by eenige byz ndere G ds then stplegtigheid f
Feesth uding', dan f zy ze aand en t t fchrik der vyan.
den als zy t veld trekken, f als l kaazen p de jagt,
is nzeker . Duch dit m gen wy 'er uit leeren , dat , indien Reizigers , in eene eeuw van nkunde en bygel f,
vvanneet men z gereed ver nderrteld, dat 'er veele nnatuurlyke en w nderbaare Schepzels beftaan , een aantal
y lks derwyze t egetakeld, gezien hadden, z nder in ftaat
te` zyn, m ze, ter nadere ntdekking, van naby t beich uwen, zy waarlyk z uden gel fd, en in hunne Reisbefchryvingen verhaald hebben , dat 'er eene f rt van
weezens belt ndt , deels Mensch , deels Beest ; en wel
byz nder,wanneer zy,behalven de Beestenk ppcn f Menfchenfch uders , het geheele lichaam bedekt zagen met
Dierenvellen (*) .
De eenige Kleeding , welke wy by 't V lk van N tka
ntdekten, byz nder ten kryg gefchikt, was een dikke dubbelen lederen r k, 'die uit de gr tte, de huid fcheen
van een Eland f een Buffal . Deezen hangein zy m, p
de gew ne wyze ; en is dezelve indierv ege gemaakt,
dat by de b rst geheel bedekke, en tefens bykans t t de
bielen t e afhange . Z mtyds is dezelve p verfeheide
plaatzen belchilderd , en niet alleen flerk gen eg m pylen f t weeren ; maar, gelyk zy ns meet tekenen aanduidden , m de Reek van een pick t wederftaau : veel
ge( ) De aanmcrking , her gemaakt , kan de Bew nderaars
van 11FRODOTUS inz nderheid eene verlch ning aan de hand
geeven , v r zyne w nderbaare vertellin-en van deeze f rt .
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gelykheids heeft deeze krygsr k met een gemalieden k lder . By dezelfde gelegenheid draagen zy z mwylen eene
f rt van lederen mantel, bezet met ryen van gedr gde
beestenh even, h riz ntaal geplaatst, hangende aan lederen riemen , met v gelpennen d rtl ken, deeze geeven
wapperende nder 't l pen ecn ratelend geluid, niet ngelyk aan dat van klcine bellen ; het fchynt, n gthans,
twyfelagtig , f dit gedeelte hunner Kleedinge gef¢hikt is
m fchrik in den
rl g t verwekken, f dat het alleen
m t geh uden w rden v r een hunner w ndervreemde
pt izels by plegtige geltgenhedeu .
Want wy zagen
cen hunner Muzykfeesten beftuuren dp r een Man met
zulk eeu mantel mhangen, een masker aan, en een ratel in de hand .
Sch n men deeze MenFchen Diet z nder fchrik kan zien
als zy deeze vrcemde klceding hebben aanget gen, vert nen zy n gthans, in hun gew n gewaad en dagelyks bedryf, Diets wreeds ; zy fchynen , integendeel, van eenen
vreedzaamen , d ffen en werkl zen aart , eenigermaate
bcr fd van die leevendigheid , welke hun v r de zamenleeving aangenaam z
maaken . Indien zy v r ftilzwygend m eten gaan , zyn ze verre van praatagtig ; d ch
hunne ernsthaftigheid is misfchien veeleer een gev ig van
de evengemelde gcaartheid dan ccu uitwerkzel, nt1taande
uit vertuiging, dat dit •w el ftaat, f van pv eding. Want
zelfs , in de hevigfte verv eringen van drift, fchynen zy
bniten ftaat m zulks gen egzaam tc kennen t geeven ,
d r vuurigheid in 't fpreeken, f veel beduidenheid vau
gebaaren .
Hunue redenv erin g cn, welke zy d en als zy in eenig
gefchil zyn ingewil:keld, f by anderc gelegcuheden, in
't penbaaren hunne gev elens •v rdraagcn, kwamen ns
v r, weinig meer t zyn dan k rte fpreuken, f liever
p zichzelveu ILiande w r .fen , met kragt uitgezet , Heeds
p Cen t n, en vergezeld met ecn cnkel gebaar, 't welk
zy t pasfe brengen by elken v lzin ; het gehcele lichaam,
d r het buigen der knien cenigzins v rwaards uittleekende , terwyl teffens hunne armen by hunne zyden nederhangen .
H ewel 'er maar al t veel reden is, uit bet tc k p
hieden van Menfchen h fdfchedels en beenderen, m
vast t flellen, dat zy hunne Vyanden p de wreedtle
wyze mishandelen , flrekt deeze, mtlandigheid veeleer
tt t een merkteken van vereenk nmst in characler met dat
van
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van meest alle Stammen der nbefchaafde V lken, d r
alle eeuwen en ver den geheelen aardb dem,dan ten blyke dat zy b ven anderen nmenschlyk zyn . Wy v nden
geen reden m nguntlig ver hunneu aart, ten deezen
rdeelen . Zy fcheencn ns t e een leerpzigte, t
zaam', beleefd, g edaartig y lk t zyn, dat egter, niettegenftaande de algemeene l gheid, welke hunne getteltenislen beheerscht, ligt aangedaan was ver 't geen wy v r
eene belediging hidden ; d ck die dit, even gelyk meest
alle driftige V lken, wel ras vergaten . 1k befpeurde nimmer dat deeze vhagen van drift verder gingen dan de
partyen, welke zy nmiddelyk betr ffen : de t ekykers
bein eiden zich niet met bet gefchil, 't zy het v rviel
tusfchen een hunner en de nzen , f nderling ; zy hidden
nverfchillig ais f zy 'er iaets van bemerl :ten .
zich z
Dikwyls zag ik een Ixmner w cdend en fcheldende, z nder dat iemand zyner Landgen ten het zich aantr k,
en wanneer niemand nzer de
rzaak k n ntdekken van
zyn misn egen . In zulke gevallen vert nen zy geen de
mintte 'fchaduw van befchr mdheid ; maar zyn greed ,
k m ge gebeuren, het ngelyk t wrecker .
m, wat 'er
Zelfs ten nzen pzigte fcheenen zy niet bet miufle v r
nze tneerderheid t dugten ; als eenig gefchil reel, waren
zy z gereed m het ngelyk t wreeken its wanneer bet
ntftaan was .met hunne Landgen ten .
Idunne andere Driften, inz uderheid hunne Nieuwsgierigheid, fcheenen t flaapen . Want weinigen bct nden
eenige begeerte, m dingen, hun gebeel nbekend, te nderz eken, en die Menfchen, d r Nieuwsgieriglicid bezield, verbaazend z uden hebben m eten v rk men .Z,y
waren alt s t vrede met zich die dingen t verichail-en
welke zy kenden en heh efden, at bet verige zageu zy
nverfchilligheid aan ; nze Peri nen,
met de k elfte
Kleeding, en Gebruiken, z henielsbreed van de hunne
verfchillende, ja zelfs de ntzettende gr tte en bet maakzcl nzer fchepen, i'cheen geen verw ndering te verwekken, ja zelfs de aandagt Diet t trekken .
rzaak hiervan m t men misfchien in hunne
Eene
verregannde l gheid van aart z eken . Maar, aan den anderen kant, zyn zy zeker Diet geheel ngev elig v r de
tederder gem edsbeweegingen : althans zy zyn zeer gefteld
p Muzyk, die meest van eene deftige f rt, d ch aand enlyk, is . Zy neemen eene v lmaakte eenftemmigheid
in agt in hunne gezangen, dikmaals d r een gr t aantal
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tal t gelyk aangeheeven , en waarmede zy ns in hunne
Can es vermaakten . Meestendeels waren deeze Gezangen
deftig en gingen langzaam : d ch de Muzyk vas Diet van
die bepaalde f rt, gelyk wy dezelve by de meeste ruwe
V lken v nden ; de t nveranderingen waren veelvuldig
en nadruklyk, en de r lling was aangenaam . Behalven
die gezamenlyk aangeheeven gezangen, z ngen eenigen p
2ichzelven, en fl egen de ninat met hun hand p hun degen . In deeze zangen hielden zy niet alt s dat deftige,
maar eLnige fl egen t t bet vr lyke en geestige ver .
De eenige Muzyk-inftrumenten, (m gen zy then naam
draagen,) welke ik by hun zag, warert een Ratel en een
Fluitje mtrent een duim lang , Diet gefchikt t t eenige
t nveranderingen , dewyl 'er flegts een gat in was . Zy
atelen als zy z ngen ; maar by welke
waren gew n t
gelegenheden zy het , Fluitje gebruikten weet ik Diet, f
bet m est zyn, dat zy 'er zich van bedienden, m, met
de huid van eenig Dier mhangen , derzelver geluid na t
b tzen. Lens zag ik een hunner gekleed met cen W lvenhu'd, en, met den k p ver zyn h fd, bet gehuil der
W lven nad ende p zulk een fluitje . De Ratels zyn
meerendeels van gedaante als een V gel, met Maine
fteentjes in 't lyf, de ftaart dient t t een handvatzel,
ecnige hebben meer gelykheid met nze Kinder-ratcls .
In bet handelen met ns, lieten eenigen eenen diefagtigen cart blyken, en namen nze gnederen weg, z nder
'er iets v r t geeven ; l ch d rgaans gedr egen zy
ver rn hun ver
zich anders , en wy hadden reden t
pregtheid t pryzen . Hunne greetige getteldheid p yzer,
k per f eenig ander' Metaal , ging z verre , dat weinigen de verz eking,
m bet fteelen , als de gelegenheid
zich aanb dt, t kunnen wederftaan. ----De Inw nders
der Zuidzec-Eilanden , gelyk bleek nit verfcbeide v rbeelden, geduurende deeze rcize, wilden, liever dan ledig
zyn, alles,wat zy k nden grypen, fteelen, z nder t bedenken f zy het k nden gebruiken, dan Diet . De nieuwbeid van eenig ding was hun gen eg, m langs een nbillyken weg het magtig t werden : dit wee§ uit dat zy eer
gedreeven werden d r cene kinderagtige nieuwsgierighetd,
dan d r eene neerlyke neiginz ; Diet lettende p walk eene wyze men daadlyke beh eften vervult. De Inw nders
van N tka, die nze eigend mmen wegnamen, hadden dit
niet t hunner verfch ninge . Zy waren Dieven in den
ftriktften zin van dat w rd : want zy r fden Diets van
ns,
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ns, dan 't geen zy wisten dat ten hunnen byz nderen
gebruike k n dienen, en eene weezenlyke waarde by hun
hadt . Gelukkig v r ns, dat, v lgens hunne waardeering der dingen, de Metaalen alleen van dien aart waren .
Linnens , en war van dien aart meer m gt weezen, was
z veilig v r hunne dievery, dat wy her veilig een geheelen nagt, z nder bet t bewaaken, aan strand k nden
laaten blyven . Het zelfde beginzel, 't welk de. N tkaers
aanzette m van ns t fteelen, werkte
k by hun underling : en dit gaf gelegenheid t t veele h gl pende
ggetuigen waren .
gefchillen , van welken wy
('t Verv lg by eene andere gelegenheid.)

OPGAVE VAN DE RUSSISCHE ZEEMAGT, EN BEDENKINGEN
OVER DE BEZWAARLYKHEDEN, DAT DE KEIZERIN
VAN RUSLAND EENE GROOTE ZEEMOGENHEID
WORDE .

,Den Hecren Schryveren van de Algemeene Vaderlandfche
Letter efeningen .
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MYNE

HEEREN .

Ie eenigzins in gezelfchappen verkeert, h rt thans
W van Staatszaaken --- van Onderwerpen - fpreek en : nder deeze laatfle h rde ik nlangs, ter gelegenheid van bet Stukje : D utes fur la Libertd de IL, scaut
reclame par l'Lmpereur ; fur les Caufes & frir les C nfequences prabables de cette Reclamati n, par le C Mnte DE
RIIRABEAU, wegens her
gmerk der Keizerinne van Rus .
land, m , met den Keizer verUnigd, eene Zeem genheid
t w rden, in 't breede handelen, de piaatzen nit dat
Werkje daart e betrekkelyk v rleezen, en be rdee.
l en .
Ik zal her gelprek, dat, gelyk gew nlyk,
uit n :eer en min ter zaak dienende f geheel daar buiten
m l pende aanmerkingen belt ndt, niet phaalen, en
alleen vermelden , dat bet my pwekte, m, t'huis k mende, de Travels in t P land, Rusfia, Sweden and
D enmark , interfjet/ed with hist rical relati ns and p litical inquiries, by WILLIAM COPE A . M . F . R. S.
in den v rleden jaare t L nden uitgegeeven, in t
,, zien
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zien, en ver ha Onderwerp der Rusfefclte Zcenmgt t
raadpleegett . 't Geeu ik deswegen v nd aangetekend,
dagt my wel der Vertaalinge waardig en gefchikt m bet
UE . t e t zenden ; my zai plaifier gefchieden met bet
in uw Mengelwerk geplaatst t vinden . In verwagtinge
hiervan heb ik de eer van t blyven
ULieder

BEGUNSTIGER .

Nicts kan ns ccn vcrhevener denkbeeld geeven van de
te bekwaamheden en v lhardenden geest van Czaar
PETER DEN GROOTEN, dan de that waarin by de Rut/if he Zeemagt v ndt , eu de that in welken by dezelve
liet. Sch ln hy, in den beginne zyncr Regeeringe , geen ECU
enkel Schip in de &tltif:he Zee bezat, rustre hy, egter,
in 't verl p van wcinig jaaren , eene Vl t nit van vyftig
Linie-Schcpen , die Meestresfe Bier Zee werd .
Ondcr zyne Opv lgers, werd het Zeeweezen zeer verwaarl sd ; en' was hetzelve, t es de tegenw rdige Keizerin
den thr n beld m , in zulk een Ilegten t eiland, dat zy,
bykans,gezcgd mag w rden haaren gr ten V rganger gecvenaard t hebben in bet uitrusten eeuer nieuwe Vl te .
Zy n iigde veclc Engclfche Capitcins en Scheepsb uwers
inRuslaud,b venal den Admiraal KNOWLES, z zeer uititeekende d r zyne kunde en bedreevenheid in bet Scheepsbnuwen . Onder haare Regcering zag Eur pa nlangs de
Rusfrchc 1/lag in den llPchipel waaijen, en ecn hrkfche
M t by Tchcsme vernield, d r cen Smaldeel nit bet N rden .
Rusland brengt alles v rt wat n dig is t t het b uwen
en t ertisten van Schepen : de mecste w rden t Cr nfadt,
Pctersburgh en Archangel geb uwd : p de twee laatstge .
melde plaatzen met Eikenh ut, p de eertte met Vuurenh ut, gehuid : deeze laattle zyn minder dan de eerften t t
den Zeedienst ten
rl gc gefchikt . De Timmerwerven van
Petcrsbu ;gh en Cr ufladt w rden van Eikenh ut v rzien nit het Landfchap CaJhn ; Ukranie en M sc w verfchaffen Henuip ; de Masten k men nit de wydltr kkende b sfchen tusfchen N v g r (l en den G lf >an Finland; f
nit de Lai)dfchappen nlangs P len ntn men . Pik en
Teer krygen zy in vervl ed van TVyburgh . In verfchcide
deelen des Ru ffchen Ryks zyn Lvnbaanen en Z.eild el:rederyen : de Magazynen van Petersburgh en Archangel zyn
algr
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alt s ryklyk v rzien van v rraad deezer h gn dige
Artyhelul .
In 't laatst van den Jaare 1773, beft ndt d Rusfifche
Vl t, in d Havens der Baltijche 7ec en t ~frchangel,
itit acht- en dertig Schepen van Linie, vyfcien Fregat[eu,
rl g t cgeen h nderd derticn kleinder Schepen ten
rust (*) .
Van dit getal lagen mtrent acht- en twintig Schepen
van Linie en tien hregatten, de Vuurenh utfchepen mede
gerekend, t t den Zecdienst gereed . In geval van n dzaaldijkheid, f bij pk meud gevaar, kanRusland, alles in
zichzelven hebbende wat n dig is t t het b uwen en
t erusten van Schepen, in 't k rt een veel gr ter getal
maaken , en in gercedheid brengen (t) .
Maar, fch n Rusland, zints 4het begin deezer Ecuwe,
verbaazende p gingen ten pzigte van het Zeeweezen gedaan, en fchielyk meer magts ter Zee gekreegen hebbe
clan de Nabuurige N rdfche Ryken ; in et Rusland, n gthans, ten aanziene van Zeezaaken, aangezien w rden, als
n g in zyne kindsheid ; zynde meest alles aan de Engelfc•h en verlchuldigd, wat lie t b uwen, het Scheepsbeflunr,
en het regelen der Zeevl te tietreft . Verfcheide mftandigheden l pen 'er zatnen, tn den v rtgang van de
ILu.~fche 7eemagt t vertraageu . - T7 r ecrst . Gebrek
aan Havens in den Oceaan . - Tcn ttiv eden . De kleine
uitgefirektheid van de Zeekust , en dceze d r het Ys belemmerd . - Ten derden . Mangel aan bedreevene' Zeelieden .
Wat de eerstgemelde
rzaak'aanbelangt, is het blykbaar, dat Rusland geen een enkele Haven - aan dell Oceaan
bezit, behalven die van Archangel, welke van geen gcbruik is, dan in den -X phandel ; zu uit h fde van derzel(*) De Heer c xa geeft 'er eerie Lyst van p met de Naamen, het getal van 't Ge(bhut, de plaats, waar ze,en de tyd
wanneer ze, geb uwd zyn ; k rtheidshalven hebben wy dit agterwege gelaaten, en allcen het geheele bcl p pgegeeven .
Dewy) by zulk eene Lyst niet hadt kunnen magtig w rden van
de Rusfifche Schepen in de Zivarte Zee, merkt by enkel p , dat
'er t St . Demetri, Taur f en Kherf n, verfcheiden O rl gfchepen en Fregatten geb uwd wierden .
(t) Czaar PETER de eer(lc heeft dit get nd, gelyk uwe
Leezers zicn kunnen in het Stukje uit deeze zelfde Reize vertaald in uw Mengeliverk geplaatst, zie hierb ven, bl . 220, erz .
VII . DEEL . niENGELW . N . 7 .
X
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zelver gr ten affiand van de andere Eur pifche Zeeen, als
rzaake van de vaart, r nds m de N rdkaap van
ter
Lapland, gelegen p 7" graaden N rderbreedte , en this
alleen pen in 't midden van den Z mer .
rzaak . Men heeft met regt pBetreffende de tweede
gemerkt , dat 'er weinig v rbeelden zyn van eenige V lken , die t t een h gen t pp van Zeemagt pfleegen, f
zy bezaten een uitgeftrekte Zeekust : en Rrusland heeft, behalven de laat(le landverkrygingen aan de Zivarte Zee, de
ruwe firanden, r nds m flrchaagel, en in den bevr zen
ngastvrye gewesten van Kamtfchatka,
Oceaan , en de
Been gr ter aandeel van Landen aan Zee grenzende, dan
't geen ligt tusfchen [Fyburgh en Riga , een eukel flip
v r z nitgebreid een Ryk , en van t minder aangelegenheid ,
dewyl die (creek k mt aan de G lf van Finland en de Baltifche Zee, binnenlandfche Zeeen, z nder getyen, in vergelyking met deft Oceaan nauwlvks meet dan Meiren, en
nt eganglyk , ten minfien vyf maanden in 't Jaar (*).
De derde rzaak is mangel aan bedreevene Zeelieden (t) .
Het Ryk, wel is waar, betaalt mtrent r8
Matr zen ;
d ch de meesten hebben n it gediend , eenige weinigen vaaren jaarlyks in de 'Baltifclae Zee, f k men misfchien z verre als het Kanaal ; eenige andere w rden , in
den Z mertyd, gebruikt, t t het hemannen der K pvaardyfchepen , met g ederen van Cr nJladt na Petersburgh
belaaden . D ch kweekfch len, als deeze, zyn in lange
niet gen egzaam , m een gr t getal Zeevaarenden nit
t leveren ; en kan derzelver gebrek niet geb et w rden,
d r, in gevalle van een fchielyk pk menden O rl g, de
Matr zen van de K pvaardyfchepen t neemen : want
Rurland heeft 'er, m z t fpreeken, geene die byz ndere Lieden t ebeh ren . 't Geen v rnaamlyk m et t egefchreeven w rden aan den fiaat van dienstbaarheid, en
de flrikte wetten, gemaakt, m v r t k men, dat niemand , z nder wettig verl f , het Land verlaate . Een
K p(k) De Havens in de 73altifche Zee zvn dat tydsverl p bevr zen, gcen Schepen kunnen vddr April vertrekken , en zy
m eten in Oai ber t rug weezen .
(t) In den Zeet cht tegen de Turken, hebben verfcheide
nter Engclfche Zee-Officiers pgemcrkt, dat de affiand van
Pstersburgh 't t den .4rchipel , eene zeer gelukkige m(landigheld was : dewy] de Rusfen , geduurende die lange reis, vry
veel ndervindings kreegen .
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K pman , die een K pvaardyfchip uitrust , m et zich
eerst by de Admiraliteit verv egen, t t bek ming van ver:
l f, m een zeker aantal Inb relingen aan b rd t m gen neemen : dit verl f bek men zynde, w rden & pasfen
v r ieder Matr s gereed gemaakt , en gelegd iff de Admiraliteit ; en eene gen egzaame verzekering der wederk mlle ; van dertig P nden Sterling v r ieder Man, w rd
gegeeven . Dus kan 'er, nitgen meu dat d gr ndwetten
des Ryksbefluurs veranderd w rden , en 'er eene geheele
vernieuwmg k me in de langgevestigde regter van Dienstbaarheid, geen gen egzaam aantal Matr zen weezen, tn
eene gr te Vl t, by fchielyk pk mende v rvallen, t
bemannen . Met een w rd, Been Ryk z nder verafgelegene V lkplantingen , z nder gr te Visfcheryen, eu z nder eene uitgeflrekte Zeekust, m de Inw nders gem-eenzaam t d en w rden met de gevaaren van den Oceaan,
flaat kans m zulk eene Zeemagt 'te yerkrygen, als ntzaglyk is in 't
ge der gr te Zeem genheden van Eur pa.

De Scheepsmagt van Rusland is, n gthans, naangezien deeze gebreken, gen egzaam m de Kusten t befchermen, de K pvaardyfchepen t geleiden, zich gedugt t
vert nen in de Baltifche Zee, en, in gevalle van een Turk.
fchen O rl g, eene Vl t na den ~D-chipel t zenden .
't Is Rusland's belang, in g ede veri'andh uding t leeven
met de aanzienlyke Zeem genheden , welke van dear met
Scheepsbeh eften v rzien w rden , en die, t deezer
rlaake, even zeer haar belang vinden in de aping en
vriendfchap van Rusland t beh uden . De grenzen der
wvduitgeflrekte fleerfchappye van de Beheerfcheresfe allei Rusfen, raaken aan Zweeden, P len, Turkyen, Per .
tie en China : de veiligheid haars Ryksgebieus hangt
z
veel van haare Landmagt f , als van haare Zeemagt .

Yz
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SCHETS VAN DE REGEERINGSwYZE EN HET KARAKTER
DELI TURKEN.

(Getr kken uit de Mein ires du Bar n

Turcs f3 les Tartares .)

DE TOTT ,

fur l x

(Ilet Verv lg en Sl t van bladz . 260 .)

D

e geweldige behandelingcn, de knevelaaryen van hun,
die de belastingen inv rderen, vermeerderen n g gr telyks het fmartelyk gev el der listen zelve , en dezelve
w rden n it pgelch rt, dan d r de penbaare rampen,
die, gelyk ik zeide, zeer menigvuldig t K nflantin pel,
en inderdaad in bet gehcele Turkfche Ryk, v rvallen . In
't algemeen w rdt de eigend m der nderdaanen weinig
ge ::erbiedigd in Turkye, en men gebruikt 'er de ysfelykfte middelen in de bezitters t ber ven , f de wettige
crigenaamen van hun Rccht t ver(leeken .
tiv de vreugdebedryven, die t K n(tantin pel p de geb rte van cen kind van den gr ten Heer geh uden w rden, ziet men de ude Saturnaalfche feesten van R me
hcrleeven . H t that alsdan den tlaavcn vry, zig, in tegenw rdigheid hunner meesiers , en zelfs ten hunnen k ste ,
t vervr lyken ; bet y lk gaat pl tfeling van de flaverny
t t de ugeb ndenheid ver, en deszelfs vreugde gelykt
nicer naar krankzi ;inigheid, f ten minften v lflagen dd ; nkeufchap, dan naar blydfchap .
Dc huizen der Gr ten vert nen in hunne verfierfelen
cane heerlyke pracht . De ftraaten , die daar p uitl pen,
zyn, t t p zekeren af(tand, verdekt met galeryen, z
h g , dat de lampen den d rt cht van de lieden t
paard niet kunnen belemmeren . Men trekt d ze galeryen ,
dus verlicht , d r t t p de binnenplaatfen der paleizen,
en daar vindt men zaaien, die expres geb uwd zyn , m
alien den v rigen luister , als 't ware, t c ncentreeren .
. y zyu zeer ryk gemeubileerd, en w rden verlicht d r
Y
eene menigte Lusters , waar van bet terug gekaatfte licht
jig p cen neindig getal Spiegels werpt, en alwaar dus
de aank menden eene waar'yk fchitterende rustpiaats vinden . De meester des huizes ntvangt zyne gasten, naar
hunnen rang, met veele itaanelykheid .
D Illuminatic van h t Seri- ail z u men verwachten,
alit aile audere verlichtiugen verre vertreffen z ude, en

als

EN HET CHARACTER DER TURKEN .

3C9

als 't ware, d en verdwynen . Deze is ndertusfchen de
bekr mpenfle . Die van de munt is zeer ryk, en verdicnt
gezien t w rden . Ecn neindig getal lampcn tluiten
haar licht terug , p eene tapisferie van nicuwe piasters
en fequinen, in verichtllende desfeinen gehangen .
Op verfcheiden plaatfen van de Stad , vert nt men zeer
nbataamclyke kluchten, waarin de Regeering even weinig
gevierd w rdt , als de zeden . De Adeurs zyn Grieken
en J den, en bet kluchtige van d ze ftukken bellaat in
bet nab tf ;n en belagchelyk vert nen van de v rnaau :fle Ma;itlraatperf nen . 1)e Hecr DE TOTT heeft zelfs den
gr ten Heer p die wyze ten t n zien fiellen . Het is
waar, dat men den fpeelers fclielyk verb dt hunne vryheid z ver uit t ilrekken ; maar men lict hen denGr tVizier n cm eid vert nen ; en this wierdt 'er geene bediening gefpaard. '1k heb, nder anderen, verv lgt nze
Schryver , een valfehen Stamb l effendi , Lieutenant rde
P lice,
f 1-l fd thcier zien vert nen , welken men eene vry gethrenge rechts eflening ngetl rd t eliet . Hct
geval deedt hem den waaren Stamb l effendi ntm cten ;
zy gr etten malkanderen zeer deftig, en verv lgden elk
hunnen weg . Eerie andere tr ep, die bet h fd der Janitzaaren vert nee , begaf zig naar bet H tel van den
Gcneraal, terwyl by de r nde deedt, en tr k daar z nder
tegenitand in, w rdende de nab tfer d r de bedienden
met dezelfde eer en nderfcheiding behandeld, als de meester zeif. Men, fl eg van de cene t t d andere ngeb ndenheid ver ; dit beg n t verveelen ; de tl k k warn t
v rfchyn , en alles was in rdc en rust.
Men kan zig geen denkbee,ld maaken van de ruwheidl
en nbetaamelykheid der Turkfche C medien . Zy ] pen
gemeenlyk ver de ftreeken en bedriegeryen der vr uwen .
By de ntkn ping w rdt alles p bet t neel vert nd ;
niets w rdt aan de verbeelding der aanfch uweren ver!
gelaten, en de nav lging is v lk men . 'Indien nder deze
allerfchandelykfle en zedenbedervende Sch uwfpelen , bet
teken van bet gebed geh rd w rdt, keeren alle de Muzulmannen zig* naar den kant van Mekka, hetwelk de 1ip elers echter niet verhindert , met hunne r llers v rt t
vaaren .
De Turken maaken, gelyk de mecste O sterlingen , veel
gebruik van bet Opium . . De liefhebbers verzawelen zig
des av nds by malkander , en deze lieden , ver rdeeid
m geen vermaak t •.', genieten , dan 't welk zy uit hunne
X ;
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310

SCHETS VAN DE REGEERINGSWYZE

f rt van dr nkeHfchap haalen , zyn gemaklyk t
nderfcheiden aan eene f rt van I endenvang , welke het aanh udend gebruik van het Opium v rtbrengt . Hunne bleeke en dr evige wezens z uden elk, p het aanfch uwen,
met medelyden vervullen , z hunne verlangde halzeii,
hunne rechts f links gedraaide h fden , uitgeweken ruggraat, eene fch uder by het
r, en andere kluchtige verminkingen, niet tevens Gene gefchiktheid t t Iagchen gaven . De dapperfte helden , en die zig reeds lang in dezen
m rddaadigen kryg ge effend hebben, flikken t t vier pillen d r, z gr t als lyven ; en elkt drinkt daar eene
g ede h eveclheid waters p, verwachtende in zyne byz ndcre h uding een airngenaamen dr m, die, na verl p
van een uur, deze bl kken k mt verlevendigcn . Dan h rt
men lien praaten, en ziet men lien allerhande gesten maaken . Zy genieten , in deze bet verende dr nkenfchap, de
alleraangenaamtfe gewaarw rdingen , en keeren in dies
ftaat naar hunne w ningen terug, ngev elig v r de befp tting:n der v rbygangeren , die zig met hun verlustigen .
De gerechtigheid, die gr ndflag van alle maatfchappye,
w rdt in Turkye weinig geeerbiedigd . De meeste Ampten en Magiflraatshedieningen geven maar eene zeer maatige ink mst ; de v rnaamlle v rdeelen k men van knevelarycn . Dit is een natuurlyk gev lg van eene desp tieke regcering, daar geese wetten in acht gen men w rden,
daar alhs t k p is, en daar de desp t zig verrykt, inet
de wintlen 'die de amptenaars d r hunne nrechtvaardigheden gemaakt hebben .
Daar is geese andere wet by de Turken dan de K ran,
en de Rechters zyn 'er de uitleggers van . Alle de zaakeii
w rden p getuigenisfen f verklaaringen be rdeeld , en
de valfche getuigen zyn 'er gemeen en g edk p. Hy ,
die het meeste geld aan den Cadi geeft, wint d rgaands
zyn pr ces . Men Rraft de penhaare r vers niet , ten zy
zy p heeter daad betrapt w rden . De Regeering verv lgt
hen zelden , en z dit al gcbeurt, z laat de Cadi , aanget{ eld m de m rden, die in een d rp hegaan zyn, t
nderz eken , de inw ners daarv r betaa]en, in plaats
van de fchuldigen p t z cken . Een R ver, na zig verrykt t hebben , kan zyn ber ep verlaten , en heeft dan
niets t vreezen v r 't Gerecht . Hy kan zelfs aanzien
winner, en t t ampten pklimmen .
Een m rd w rdt in Turkye befch uwd als een edel bedryf,
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dryf, 't welk m ed aant nt . Zr) de bl edverwanten van
den mgebragteu perf n zig met den m rdenaar verz enen willen, ntgaat by zyne ilraf. De beul is gemeenlyk
de middelaar dier verdragen . E en j nge Turk, zyn vader
verm rd hebbende , wierdt ver rdeeld m bet h fd t
verliezen ; een zyner vrienden, met t eflemming van den
Rechter, wien by gew nnen hadt, verklaarde zigzelven
fchuldig aan lien m rd, en bragt twee getuigen t v rDe Rechter tr k bet v nnis tegen den j ngen
fchyn .
Turk weder in, en ver rdeelde deszelfs vriend ; maar de
Vaderm rder , Wen van zyn recht gebruik maakende ;
fch ldt, in h edanigheid van z n des verledenen, den
gewaanden m rdenaar zyne misdaad kwyt, en- alles was
afgedaan .
Men r emt p de geflrengheid van den H cfdfch ut,
die de markten van K nflantin pel hez ekt, en bet br d
by de bakkers laat weegen, altyd gev lgd van beulen, m
genbliklyk den z danigen t Ilraffen, die zig aan bedr g
heeft fchuldig gemaakt . Maar al dat gebr m w rdt belagchelyk, z dra men bier by weet, dat de Bakker zelf,
de eigenaar van den ven, de meester, p wiens rde,
en t t wiens v rdeel, alles gefchied is, en wiens fchelmery eigenlyk getlraft w rdt, met dit geheele nderz ek
niets t d en heeft . Hy beh udt gerust de dagelykfche
v rdeelen , welke zyn valsch gewicht, daar de I.raf ver
gnat, hem aanbrengt, en laat aan zyn eerflen kneclit al
bet gevaar van zyne bedriegeryen ver . Deze verplicht
zig v r een dubbeld l n , m zyn meester t vert nen,
en die gunst w rdt d r den v lgenden knecht verz cht,
wanneer de eerlle is pgehangen : dat fchrik niemand af.
De Grieken en de j den krygen byna n it recht tegen
de Turken , die hun ngetlraft nllerhande f rt van beledigingen aand en . Fen Turk hadt een Christen ged d,
d r een geweldigen flag met een fl k p bet h fd . De
Rechter deedt zig den fl k brengen , en na denzelven wel
bekeken en nderz cht t hebben, v nniste by, dat de
fl k t ligt was, dan dat de Christen van dien flag z u
hebben kunnen fterven .
I-let is een f rt van eer, in Turkye, d r beuls handen t flerven . Een Fur peaan, met de denkbeelden van
nze gebruiken vervuld, maakte in zyn c mpliment van
r ~uwbeklag aan eene weduwe, welker man bet flacht ffer
van eerie H fcabaal gew rden en pgehangen was, gewag
van deze m(landigheid, en betuigde haar zyn feet ver de
X 4
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f rt van d d, welken by hadt m eten ndergaan . En
h e wilde gy dan, mynheer, riep de vr uw in t rn uit,
dat myn man gefl rven ware? Neen! mynheer, daar is
n g niemand nder myne familie als een Bciccil (kruidenier, f winkeliertje) gell rven ; die licden flerven gemeenlyk p hun bed .
Sch n de Turken d rgaands wreed zyn, hebben zy
echter eene grillige weldaadigheid jegens de dieren ; ich n
de meeste Reisbelchryvers dezelve flerk vcrgr t hebben ,
z men RICHARD POCOCK gel ft, deck men den h nden
p ,de h eken der flraaten vleesch uit ; men verbindt hunne w nden ; men brengt hen lr , m gemaklyk t liggen ; men maakt hun klcine h kjes als zy werpen m eten ; men heeft f(ichtingen m een zeker getal h nden en
katten t v eden, enz . De Heer DE TOTT, integendeel,
bericht ns, dat, behalven de h nden, die dicht by flachteryen w nen , alle de anderen uitgeteerd, kwynende, en
dikwils verminkt, weinig eer d en aan het medelyden der
Turken . Maar, z men van de h nden z veel werk niet
maakt als zy verdienen, w rden de t rtelduiven gemeenlyk met eene zeer z nderlinge v rkeur behandeld . Men
vergunt hun de vrye kaap p alle de Schepen met giaanen , die de haven van K nflantin pel d rvaren . Zy haalen daar z veel uit als'zy kunnen, z nder dat de Schippers zig in bet minst hier tegen verzetten . Dit I kt hen in
zulk eene menigte, en maakt hen tevens z gemeeuzaam,
dat verfcheidene zig p de fch uders der r eijers nederzetten, m de gelegenheid f t wachten, dat hunne makkers ruitnte maaken, en zy
k p lutnne heurt huu kr p
m gen gaan vullen .
MUSTAPHA was de Opv lger van OSMAN . Hy was bet,
die den laatflen O rl g tegen de Rusfen v erde . Het Ryk
liep gevaar van de diepfle vernederin ;en , ja van eene geheele vernietiging ; maar bet was minder d r de f nt van
lien Prins, dan van bet y lk, daar by ver regeerde ; een
y lk in de uiterfle laagte van ngev eligheid, en barbaarsheid, gez nken . Ondertusfchen verzuimde Sultan MUSTAm zyn v rdeel t d en met de talenten van
PHA niets,
den Bar n DE TOTT, die, m z t fpreken, t t bet nm gelyke t e deedt, m K nflantin pel t beh uden, in
weerwil van de gednurig vernicuwde hinderpaalen f welken
by by iederen (lap ntm ette, in de nbekwaamheid en nwilligheid van de Officieren der Turkfche Regeering . Hunne nkunde gaat inderdaad z verre, dat dezelve ngel f
lyk
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lyk z ude zyn, z nder zulke echte getuigenisfen , als die
van • den Veer DE TOTT . De Gr t-Vizier vr eg hem p
zekeren dag zeer eruflig, f bet leger der Ott mannen talryk was? - Ik z ude my aan u verv egd hebben, antw rdde die Heer, rn naauwkeurige berichten deswegen
t bek men . - Aan my , hernam de Vizier, ik weet bet
v lflrekt niet . - 1Vlaar h e kan ik bet dan weten ?
Wel gy leest immers de Weener C urant ; daar k n bet
in flaan .
Zie daar de nverbeeldelyke d mheid,
waar t e eene Natie vervalt , die geen b eken heeft . Gelukkig Was Sultan MUSTAPI-rA een zeer werkzaatn Prins,
en Reeds pletteud m nut t trekken van der Vreemdelingen kundigheden . Z nder deze mflandigheid ware alles verl ren geweest .
De Artiilerie was buiten flaat van dienst t kunnen
d en . De Heer DE TOTT alleen, en enkel met behulp,
en p bet geleide, van de lilem ires van St. Rcmi,en van
de Encycl pedic, bragt bet z verre, dat by twintig flukken Kan n g t, met z danig eepen g eden uitfiag , dat
k een
by daar zelf ver verw nderd wa$ . IIy rechtte
fch l p van Kan nicrs, en e :,ne fch l m ce Wiskunnderwyzen . MuSTAPF-IA kwam zclf die bezigheden
de t
d r zyne tegenw rdigheid aanm cdigen ; by vermeerderde dagelyks zyne kun , hgheden ; zyne bed elingen beg nden zig dagelyks verder nit t flrekken , en by z ude
waarfchynlyk, z by in 't ]even gebleven ware, bet gr t
ntwerp hebben uirgev erd, van de Middellandfche met
de R de Zee t vereenigen, d r de Jandengte van Suez
weg t neemen ; bet wells de gr tfle mweuteling, die in
de Staatkundige wereld t bcgrypen is, z u ver rzaakt
hebben .
Alle nuttige ntwerpen zyn ten uiterflen m eielyk, nder
de Turken , in praktyk t brengen ; wy hebben reeds
flaaltjes van hunne d mheid en nkunde bygebragt : alles
l pt inderdaad by hen t famen, m die d mheid en nkunde v rt t brengen en t nderh uden ; de G dsdicnst,
de Regeering, de Taal zelve, verzetten zig tegen de uitbreiding , g.n kundigheden : hunne dweepery verreedt hen ,
dat alles , i it nuttig is t weten , in den K ran bevat is .
De Regeering, wel verre van de Talenten p t wakkeren , verd ft die, en maakt bet gevaarlyk dezelve t vert nen ; terwyl bet ]even van cen mensch nauwclyks geIr egzaam is, m v lmaakt t leeren leezen en fchryven .
Men heeft gep gd de Drukkunst t K nflantin pel in
t
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t v eren ; dat is niet gelukt . Die ' kunst z ude deeze
gr te klasfe van Lieden , die hunne achting en hun beftaan
vinden in net t fchryven, t l r ftellen . De Turken
d en even weinig hun v rdeel met de kundigheden, welken de k phandel eigenaartig verfpreidt, als met die, welke uit b eken t haaten zyn . Een Kapitein Pacha vr eg
aan een Afgezant van Venetie, f 'de Rusfen dicht aan de
Republiek grensden? Ja, antw rdde de Ambasfadeur, gylieden ligt maar tusfchen beiden .
Die diepe nkunde brengt uitwerkzelen v rt, die bet
m eielyk is t bepaalen , f by den Lezer meet befp tting f ver ntwaardiging verwekken m eteu . In den Iaatften O rl g met de Rusfen, was de Turkfche v,l t in de
haven vane Tchcsmd geweken . De Rusfen z nden 'er
twee Branders p f , welken de Turken g rust lieten
binnen varen , en die alle hunne Schepen in de asfche
leiden . De vyand , meester van den Archipel , dreigde
K nitantin pel ; de d mme tr tsheid der Turken was eindelyk verplicht dit dringetid gevaar t zien, en t t den
I-ILer DE TOTT, in ernst, hunne t evlucht t nemen . Deze deedt w nderen, m den d rt cht d r de Dardanelles t beletten . Hy veranderde de wapenen der Turken,
g t nieuw Kan n , leerde hun daar bet gebruik van kennen ; hragt hen 4]der krygstugt ; . leerde hen de militaire
Ev luties ; b uwde O rl gfchepen naar de Eur pifche m d-Alen ; in een w rd,-behieldt, d r eene nbegrypelyke
werkzaamheid, den Nat, terwyl de Turken fchuimbekten
van fpyt, dat zy hunne beh udenis z zichthaar aan een
Ongel vigen t danken hadden, en hem alle m gelyke hinderpaalen in den veg bleven leggen . Onder andere m eielykheden daar by mede w rftelen m est , viel 'er byna cen pltand v r, z als bet y lk vernam, dat de veegers f fchr bbers, daar bet Kati n mede fch n gemaakt
wierdt, van Varkeusb rftels gemaakt waren ; en men k n
die algemeene ver ntwaardiging , die t t w ede fteeg, niet
d en bedaaren, dan d r hen t d en zien, dat de verfkwasten, waarmede de M squeen, zelfs van hinnen, befchilderd wierden , insgelyks uit Varkensb rlels beft nden .
Na de ftraks gemelde vernieling in de haven van Tchesme , verwachtte men , dat de Rusfen den d rt cht
verweldigen, en zip meester van K nftantin pel maaken
z uden .. Dc Reis-Elfendi vr eg nan den Heer DE TOTT,
waar zuik eau aller ngelukkigfte O rl g, eindelyk , p uit
z u
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z u l pen ? Op de verzyde ; antw rdde deze, naar de
kant van Aria wyzende ; de Minister iielde zig v r een
der venfters, en zig terft nd met een vr lyk wezen naar
den Bar n wendende ; aau die verzyde myn vriend , zeide by , zyn alleraangenaamfte Valeyen ; wy zullen char
aartige Ki sk b uwen . Z u men zig verbeelden kunnen,
dat nkunde en d mbeid zulk een trap van z rgel sheid en nverfchilligheid, in 't nypendst gevaar, ken v rtndertusfchen is het natuurlyk uitbrengen? Dit alles
werkzel eener desp tieke Regeering !
AANDOENLYK VOORVAL TUSSCHEN EENEN OUDEN INDIAANSCHEN
OORLOGSHELD IN EEN JONGEN •B RITSCHEN OFFICIER .

(Eene waare Gebeurtenis, u ; r bet Engelsch .)

eAuurende den laatlfen 4mericaanfchen O rl g, tastte een
Leger van -Delaware Jndisanen een kleinen h p Engelfchen
aan, en verfl eg denzelven . De Indiaanen hadden een zeer
gr t v rdeel van hunne fhelheid in 't l pen : zeer weinigen
der vlugtenden ntkwamen, en zy, die in 's vyands handen
vielen, werden p de wreedfle wvze mishandeld . - .Twee
Indiaanen agterhaalden een j ng Engelsch Officier, en vielen
w edend p hem aan . Dewyl zy gewapend waren met eene
f rt van Legerbyl, d r hun T mahawk geheeten, dagt by her
niet t zullen kunnen afweeren, en alleen zyn leeven, z dunr
m gelyk , t verk pen . juist in dit allerhachlykst tydsgewricht, kwam cen derde Indiaan t eichieten, die reeds h g
bejaard fcheen, met pyl en b g. Hy fpande dezelve terfl nd ; en p den Officier gen,,ikt hebbende, liet by de b g
nederdaalen, en zette zich tusfchen den j ngen Heer en diens
beftryders, gereed m hem den laatflen flag t geeven . Zy
tr kken v l ntzags af.
De ude Man vatte den j ngen Ofl9cier by de hand , tragtte , d r bet ningen van minzaamheid, diens `vertr uwen re
winnen, bragt hem in zyn hut, en bejegende hem p de verpligtendfte wvze : min als flaaf, dan als medegen t hem behandelende, nderwees by hem in de taal diens Lands, en in
de ruwe Kunflen, by de Inb relingen ge efend . Zy leefden
in de hartlykffe vriendfchap ; en de j nge Officier v ndt bet
allerm eilykst, dat z mtvds de ude Man hem ftyf en ffcrk
aanzag , en , dit cenige minuuten met diep flilzwygen gedaan
hebbende, in traanen uitb rst .
Intusfchen was de Winter verflreeken, en met de Lente,
vatten de Delaware Indiaanen de wapenen weder p, de ude
Man, n g kragts gen eg bezittende, m den Kryg t v lgen,
t g met hun t veld , vergezeld van zynen Gevangenen . Zy
tr k-
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tr kken we] twee h nderd mvlcn d r een b sch keen, en
berc hten eindelyk de vlakte, waar her Rritfche Leger lag. Dc
nude Kiygsheld wees,zyncn Gcvangrenen,ac Tcnten van verre ; hem teftens flyf iii 't aan,ezigt ziende, nder het uiten
van deeze w rden : „ Daar zyn uwe Landgen ten ; daar is
„ de Vyand , die wagt ni ns flag t levertin . Gedenk dat
• ik uw Ieeven beh uden heb , en geleerd h e cell Can e t
„ vervaardigen, h e pyl en b g t gebruiken,h e den Bever
„ t verrasfen, h e met den T n-rahatvk m t gaan, en 's vy• ands h fdfchedel t ligten . Wie waart gy t en ik a nder
„ mvn dak nam? Uwe handen waren die van een kind , n„ bekwaam m d r arbeid uw Ieevens nderh ud, f d r verdeediging deediging veiligheid, t bez rgen . Uw verfland was geheel
„ duisternis ; gy zyr alles aan my verlchuldigd . Zult gy dan
•
vc l pen t t uw V lk, en het O rl gszwaard tegen ns
„ pheffen?"
D j nge Officier antw rdde , dat by
li,, ver zyn eigen leeven z u willen verliezen , dan dat zynsVerl sfers
wegnee ;nen . - flier p b g de lediaan het h fd , en zyrt

aan .,ezigt met bride handen bedekt hehbende , Il ndt by cen gcn tyd beweegl s en Iiil ; v rts het
g pheffende, vestigde by 't nwrikbaar p zyncn Gevangcncn, en vr eg met een
f{ cm v l ntr ering en tederheid : „ I lebt ey een Vader?" Myn deader, fprak de j nge Heer, leefde n g t en ik nit nzvn
Land ping .
„ Helaas!" hervatte de Indiaan,,,h e dienen ecnc kleine p s gezwvee• dlg m et by wcezen !"
gen hehbende, verv lgde hy, ,, tvcet gy wel dat ik een Vader geweest ben ?
der
Ik ben geen Vader nicer .
Ik
• zag myn Z n , in den flryd,vallen,-hy v ,;t aan myne
• zyde - ik zag hem Ilerven .
Hy was met w nden
„ verdekt t en by nederfl rtte . - Maar ik heb zyn d d ge• wr ,iken ." - --- Dit alles fprak by met cell verheevene
flan ; beeving deedr alle zyne leden fchudden ; de zugten,die
by zich niet wilde laaten ntglippen , fm rde by net m eite ;
en gcen traan lekte nit zyn verwildcrd
g.
In 't er de w rd by allengskens bedaard, en zich O stwaards keerende,
na d plyaande Z , v erde by den j ngen Officier t gem et :
• Ziet gy de Cch nhcid van den Hemel , by den aanbreekenden
„ dig , en fchept gy daar gen egen in ?" - 5rr, antw rdde
d nrzette J ngelim , ik aanfch uw, met ,gen egen, rte fch nheid
van dien helderen Heinel : ., Ik niet," zeide de Indiaan, en d
ge tilt .-- Weinig ntiwederh uden traanen burden hem ten
nuuten laater, t nde by aan den j ngeling een Magn li , in
v l len bl ezem , zeggende : „ ziet gy dien fch nen B m ? en
,, zict gy dien met vermaak?" -- Ik, luidde bet antw rd, zie
dien Tch tten B n; met het uiterfle vermaak ; de ude Krygsheld
wedcr m : „ Ik fchep gcen vermaak nicer in dien t aanfch u„ wen," 'er nmiddelyk p laatende v lgen, - „ ga been,
• keert t t de uwen weder, p dat w Vader vermaak m ge
• l , ebben, als by 's M rl-cns de Z n ziet pk mcn, en in den
• Vu :t~d d Buutnen bl eijcn .'
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Dada gy fpreela
D

ha gees

de Gez nde Leere betaamt.
PAULOS, Tit . It. i .

r ALEXANDER GERARD, D . D . H gleeraar in de
G dgeleerdheid t d1berdeen .

ez nde Leer is eene uitdrukking z algemeen by de
G Christenen
in gebruik , dat weinigen verm eden, dat

'er eenige duhbelzinnigheid in die w rden Iteekt . Elk
dier Aauhangen , in welke de Christen •w ereld ngelukkig
verdeeld is, bedient zich van die fpreekwyze, m zyn eigen geheel Leerftelzel aan t duiden ; d ch inz nderheid
die be(piegelende en betwiste Gev elens , welke zynen
Aanhang van andere Aanhangen nderfcheiden , en zelfs
die ,Kunstw rden , welke dezelve gefmeed f aangen men heeft ,
m ze met nanwkeurigheid t
bepaalen .
Alle Aanhangen paslen , met een gelyke maate van' vertr uwen , het byw rd Gez na p hwine byz ndere Gel fsleuzen t e . N gthans zyn de nderlcheidende Be.
grippes der verfchillende Aanhangen lynrecht tegen elkander ver gefteld . 't Is , derhalven , v lflrekt zeker, dat
bet byw rd, Gez nd, van z inmigen verkeerd gebruikt
w rdt . En elk beweert, dat ieder , behalven zyn Annbang , het misbruikt ; en naardemaal het G dsdienflig
Leerftelzel van elken Aanhang eenige menschlyke , en,
bygev lge , feilbaare, uitlegging beheist, kan Onpartydigheid zich nauwlyks wederh uden van t verm eden, dat
bet w rd Gez nd, in zekere maate , d r alle Aanhangen , kwaalyk geplaatst w rdt . Het zal, derhalven, niet
vert llig f n dl s zyn, ns bepaald t zetten, m de
egte betekenis daar van p t geeven . Ter bereikinge
van dit
gmerk, zal ik,
de

In de eer fle plaats, De nette meeniug diet
Heilige , Bladeren nderz eken .
VIE. D=s AIEN(;P.J W, Np, V .

7r

uitdrukkinge iii
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In de tweedc plants, De verfcheide Byz nderheden , welke 'uit dit nderz ek blyken daar in pgefl ten t
zyn , ntv uwen ; en,
In dc derde plants , Befluiten met eenige Bedenkingen, natuurlyk nit bet verhandelde Onderwerp v rtvl eijeude.
1 . Gez nde Leer , Gez nde W rden , Gez nd Gel f,
zyn alle uitdrukkingen , welke wy in de Schriften des
Nieuwen Verb nds aantreffen, en blykbaar ingerigt m ns
hetzelfde denkbeeld in t b ezemen. De
rfpr nglyke
w rden , welkc dit byw rd in alle die fpreekwyzen
uitdrukken (*), beduiden , in de eerfle betekenis, Ligchaams-Gez ndheid , in z verre die tegen Ziekte verflaat ; d ch zy w' rder d r g ede Schryvers gebezigd,
in eenen ruitner zin , m leenfpreukig aan t duiden wat
-regt ' f g edkeurenswaardig is . 't Zyn alle w rden van
dezelfde afk mst . Een derzelven betekent eerst Gez nd (t) , d ch de Griekfche Schryvers bedienen 'er zich
k van , m t betekencn wat heelt , gez ndmaakt, en
daar t e flrekt. lien ander betekent letterlyk Geneezende (§), d ch w rdt desgelyks , in verfcheide plaatzPn van
bet Nieuwe Testament, gebruikt, w Gez ndLte betekenen (*) . Wy m gen , derhalven, befluiten, dat ze dez elfde betekenis bed elen , als ze gebruikt w rden wegens
eene Leere, en zulk eene aan t duiden als gez nd, f
gez ndmaakend is , f beide deeze h edanigheden vercWat zy juist betekenen , zullen wy best
nigt .
kunnen hepaalen , d r de Plaatzen , waar in zy v rk men, t vergelyken , en het
gmerk en de zamenhang van
ieder na t gaan . Alle deeze Plaatzen ntm eten wy in
de Brieven van PAULUS aan TIMOTHEUS en aan TITUS ;,
en uit de minst plettende befch uwing van dezelve zal
bet, myns bedunkens , blyken , dat de Ap stel eene Leer
Gez nd n emt, in eenen geheel anderen zin, dan waarin
die uitdrukking gebruikt w rdt d r de wyd van een verfchil(*) Op de eene plants bet T ev egelyk w rd uyinc ; p
eene andere het Werkw rd uytanw , en elders het Deelw rd
tiytatrwr .

(t)

Ytn4 .

(~) uyrxtvwr .

(*) L uk . V. 3z .

VII. t .

XV.

27 .
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fchillende Claristen-Gezindheden ; dat by {feeds ten
gmerke hebbe , beide de denkheelden , welke h t w rd
nanturlyk betekent , uit t drukken ; dat by hed elt de
egte Leer van cHRISTUS ; d ch met een byz nder uitzigt
z
p de Gcz ndheid dier Leere , als zuiver in zichzelven
en nbed rveu , als p dcrzelver Gez ndmaakcnde h edanigheid , f ter Deugbetragting pleidende .
Z verre is by 'er af, van daar mede t willen aanduiden de byz nderheden van eenig Menschlyk Stelzel, dat
by , integendeel, zich benaarffigt, w t verflaan t Z), T eh e by bet berigt r m de ce iv udigheid en klaarheid van de Euangeliclcere , z als CHRISTUS en de Ap stelen dezelve
verleverden , t verflaan t geeven,
aangckant tegen de byz nder aangen mene begrippen , de
fyu uitgepl zene verklaaringen en bepaalingcn , de vernuftige bel iiegelingen van naangeblaazen Meufcheu ; en z
verre is by 'er af, rn h t w rd t e t pasfen p eenige
d rre befjsiegeling , dat by Diet min klaar en bellendig t
kennen geeft, h e hy, d r eene Leer Gez nd t n emen,
daar d r aanduidt, dat dezelve gefchikt is m de kwaalen
der ziele weg t neemen , en Gez ndheid aan dezelve t
fchenken : en zulks , in tegenftelling Diet alleen van Gev elens die rechtflreeks zedel s zyn, maar
k van die
nutl s zyn en eene fcbadelyke ftrekking hebben , als ydele vraagen , en afgetr kkene nafpeuringen . Deeze twee
denkbeelden , d r' welken de Ap stel de Gez nde Leerc
kenmerkt, zal bet n dig zyn byeengev egd pen t leggen : want, in elk gedeelte zyner Schriften , w rden ze
met de uiterfle z rgvuldigheid, teffens in 't g geh utlen .
Onze Ap stel gehruikt de uitdrukking , Gez nde' Leerc,
i Tim . I. I . Hy geeft 'er nmiddelyk eene hepaaling van ,
'er byv egende : Na«r het Enangelie der Heerlykheid de~
zaligen G ds, dat my t evertr uwd is (*), t weeten , 't
geen COD in bet Euangelie duidelyk en uitdruklyk ge penbaard heeft . In den zamenhang w rdt bet denkbeeld van
Gez nde Lcere D g bepaalder pgegeeven , en v lk tnener
pgehelderd , inz nderheid d r v r t draagen wat 'er tegen aanl pt . Ow dit t
ntdekken m eten wy t rugge
zien t t bet -de vs . De Ap stel brengt daar TIMOTFIrUS
t binnen , h e by hem vermaand hadt z mmigen t bey. :rlen geese ANDEtRE Lcere t leeren - dc . r eerie ANDEas
Leere kan by alleen verflaau, eene ANDERE Leer dan de
Leer
(*) fl fdJT XV . vs . I t .
Y
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Leer des Etiangelies, d r hem gepredikt . En welke was
de ANDERR Leere, die zy 1,.erden ? De v lgende w rden berigten bet ns, N ch zich t begreven t t Fabelen,
cn tic ;ndelyke GeJlachtrekeningen (*) ; de Fabelagtige
verleveringen , d r de 5' dcn uitgev nden, en welke
zy v rgtlven dat ten rechten verttande der Schriftuure
dienden ; en de grilzieke begrippen , wegens zekere p
elkander v lgende uitvl eizelen van geestlyke weezens ,
d rraans !E ns geheeten, uit bet Opperstweezen, f uit
elkander , d er den l leiligen ]AULUS, met regt neindelyk f nbepaalbaar geheeten : dewyl zy, enkel p de verbeelding gegr nd , k nden vermenigvuldigd w rden, en met
de daad vermenigvuldi d wierden, naar elks zinnelykheid .
Dc Christen flarrk inclingen nit de ,7 den, hunne gehegtheid aan deeze beide beh udcnde , p gden ze in bet Euangelic t mengen , f daar aan t e t v egen , nder
v rwendzel van z mmige Leerttellingen, d r dezelve,
nanwkeuriger f v lk mener t verklaareu .
Deeze bcipiegelingen , welke Lie menschlyke bepaalingen en nderfcheidingen waren, ten then tyde, zeer nv cgzaam met de Euangelieleere vermengd , beftraft by
nict aileen als zynde een auder Enangelie, geheel vrecmd
van bet
rlpr n glyke ; maar
k , en wel zeer uitdruklyk , dewyl zy geen zedelyke bed eling hadden ; maar de
.Nenf'chen n dwendig van de Deug isbetragting nftr nden : want by hat 'er p v lgen , welke mecr t)vistvrcagen
v t•tbrengen can ftigtinge G ds , die in 't Gcl ve is.
En , ten er de m gt blyken, h e ftrydig zy , in dit pzigt, met bet Lua;rgclie waren, heweert by dat hei Ein-

gnierk, en h fdbed edechar van ,
f deszelfs eenig
hng, niets anders is dan Licfdc tit een rein Hart , tilt
eene g ede C nfi-icntic, en nit ccn

ngeveinsd Gele ve (t ),

en z z rgvul ig is de Ap stel m 'bet vervaltchen der
etnv udige J angelicbeg ; nzels nit t tluiteu, dat by ieder p ging van rien hart aanmerkt als een afwyking van
L)merk ; Van dcivelke, zegt by,
't 2eheele ntwcrt) en

z nlrri, n a/' ti ec cn r,ynde , rich gewend hebben t t ydel-

fly va ;u•t V rt , Urn de nkunde en bet
geen hun t t die afwyking hragt, t
ntv uwen , en daar zy hunne ingeheelde verfvningen wilder
1l en d rgaan, als beh rende t t de wet, en t t het
lee(*) H frf . XV . vs . 4 . (t) vs . 5 . (§) vs . 6 .
fprceki rg (§) .
zelfbedr g , 't
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leeren van dezelve in v lk menheid , neemt by bier uit
ggelegenheid m aan tie t nen , wat bet weezenlyk
merk der Wet is : dezelve diende niet ten gr ndflage van
zulke befpiegelende harsfenfchi-mmen ; maar m alle Zedel sheid t ver rdeelen : veele telt by 'er p, en 't is in
't fl t dier ptellinge dat by zegt : en z 'er jet anders de
Gcz nde Leere tegen is (*) . Decze i'prcehx yze kaii t t iiicn
geheeleil v lzin gebragt, en dezelve d r zyn gr-li~ele redebeleid pgehclderd w rden ; by merkt dc: Gu<;;d ,:;~ :re
aan als eenv udig en ter Deugdsbetragting flrekkende ; ten
v llen geleeraard d r CHRISTUS en de Ap stelen, en aangmerk ter bev rdering van heigcwend t t bet eenige
ligheid des leevens, nict vermengd met eenige menschlyke
v nden, die alt s eene andere Leere behelzpn, en n it
gmerk aan t werken ; geene
misfen tegen derzelver
zuiverheid en liefde v rt t brengen , maar eindl ze
gefchillen , Iiefdel ze twisten en nhcelbaare verdeeldbeden .
[let denkheeld der Christlyke Leere, bier pgegeeven,
ge, en
h udt PAULUS d r den gelleelen Brieve in 't
keert 'er dikmaals t e weder . In 't byz nder, wanneer
by een gr t _verderf der Christlyke Kerke v rfpelt , ca
deeze befchryft als een Afval van het Gel f (t) ; by geefc
duidelyk t verflaan, dat de Afval beil ndt in c ne afwyking van die eenv udigheid en zedelyke flrekking, welk
beh rt t t bet waare Gel f : want TInrOTEIFUS pwelckende , m zich daar regen aan t kantten d r de G ede
Leere (§), geeft by hem deeze nderrigting . T/erlvespt
cte ng dlyke en trdlvyf/elte fabelen ; en ,-fen ; uzelven tvs
G dzaligheid („ ) .
Maar in bet . Zesde H fdlluk van lien zelfden Brieve,
: in bet
w-den
vs . 1, fpreekt by weder van d Gez nde [V
rf})r uglyke treffen wy hetzelfde w rd aan , 't gcen by
v rhec , ten pzigte van de Leer, gebruikt hadt. Welke dcue ware,n_ verklnart by ter1l ;id ; de w rden van nZen Ilk, c ,IESUS CHRISTUS : het Euangelie in die eenv udigheid waar in bet eerst w rd vergeleverd, en de Leere,
die nactr de G dzaligheid is : z bevlytigt by zich, m
beide de denkbeelden , welke wy beweerden pgefl ten
t leggen in bet w rd Gez nd, t
ntv uwen en aan
t
drip
.
(*)

Il fd'l .

()vs •7 .

XV. vs . 7--1O.

Y^

(f)

IV-

vs .

i.

(§) vs 6 .
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dringen . Indien zulks nader bewys beh eft , de geheele,
zamcihang zal het ns verfchafl'en . Hy geeft t verflaan,
dat z m :niger Leere niet vereenk mt met de Gez nde
Ifl) rden , dat zy eene andcre Leer leeren . Welk. een
iw,iere Leer2 ? Zeker een deezer twee dingen . Of, in de
c,r1 plants , anders dan by TIMOTHEUS nmiddelyk t
V ,n •c ti geleerd hadt , t leeren en t verrnaancn : en dan
vema .:t by 'er d r , dat zy anders leerden din zy beb rden , en niet v lgens de gcz nde w rdcu van nzen
Meets JESUS CHRISTUS ; teen z rg draagende m de Zedelyke Pligten dcs leevcns in t fcherpen : want by hadt
t v ren zich geheel t egelegd w TIMOTHEUS eenv udige t t Deugd efening aanleidende nderrigtingen t geeven , inz nderheid ten pzigte van de Pligten die by mtrent zichzelvetl , de Weduwen en Dienstknegten, hadt
waar t nee,»en .
Of , in de tweede plrzaus, anders
vereischt werd d r de algemecne befchryvingen , welke
de Ap stel v rheen gegeeven hadt van de Christlyke
it,cere ; en Oat deeze zich z ravuldig hadt t cgelegd m
gmerk en eenv udia
c n derzelver Deugdbe efenendJ
held , in tegenitelling van alle menschlyke bcfpiegelingen
c begrippen t beweereii , blykt uit de even verklaarde
plaats, en kan d r anders n g nader w rden aaugedr ngen . 's Kruisgezants denkbeeld van de Gez nde "V rden
w rdt verder pgehelderd en geflaafd, d r het pgegeevcn Charadcr des geenen die 'er van afwykt . IIy is pgehlaazen, en weet nicts ; maar by raast mirent tiristvraagcn
cn w rdenflryd (*) . 't Is een ydele verheflin!x p zyn
cigene fchranderhcid en vernuft , welke hem aanzet m
da cenv udige Leeringen van het Euangelie met fpitsvindigheden t vcrwarren ; met dit t d en , verraadt by zyne v lflaagene nkunde van derzelver weezenlyke natuur,
cu w rds gelicel verv erd d r eene zugt natwistvraagen,
nderfcheidingen, en bepaalingen, die, h e diepzinnig en
gewigrig by waane, dat, dezelve zyn , in de daad p beuzelagtige f nverftaanbaare w rdenflryden uitl pen ; en,
ten besten gen men , gefchilflukken pleveren , niet ten
pzigte van de waarheid zelve ; maar ten aanziene van
de bvz ndcre wyzen m dezelve uit t drukken : Been
derzelven is n ,lig , en m gelyk zyn ze alie in zekeren
z in uv egelyk .
Hy vaart ve rt met dezelve t
brandmerken , als niet alleen vervreemd van de eenv udig .
H fdt. IV. vs. 4.
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digheid der Euangelieleere , maar als aanl pende tegen
bet zzedelyk
gmerk ; als hefpiegelingen, waar nit, in fade van G dznligheid, v rtk mt, nyd, twist, lasteringen ,
kwaade naadenkingen , verkeerde krakeelingen van Men .
fciten , die een bed rven yet Jland hebben" en van de waarheid ber fd zyn (*) .
In deeze plants ,,derhalven, z wcl als in de v rgaande, is bet de
rfpr nglyke eenv udige Leer van bet Euacngelie , vergetteld tegen alle afgetr kkene, diepziunige
bepaalingen en gefchillen ., verkeerdlyk G dgeleerde Gefchillen geheeten , welke de Ap stel Gez nd n emt, en by
gv egt 'er deezen naam aan t e .met een byz nder
merk m den natuurlyken invl ed daar van p alle de
't Zal,,
Deugden deezes leevens aan t wyzen .
misfchien , geene wraakbaare kleinigheid genaamd m gen
w rden , bier p re merken , dat de Ap stel, t dcezer,
plaatze , de Tfl rden van CHRISTUS , en , niet gelyk p
de andere, zyne LEERL gez nd n emt . Hy d e het, z
't fchynt, met t eleg m aan t duiden , dat de Ilr rden
der Schriftuure de gefchiktfte zyn m de Leer dcr Schriftnure nit t drukken ; dat de in plants tlelling van andere
uitdrukkingen , als klaarder , nauwkeuriger en gefchiktcr
m waarheid van dwaaling t
nderfcheiden, met de daad
eene afwyking is van de Eenv udigheid der Euangelicleere,
en een zeker middel m menschlyke lpitsvindigheden in
t v eren , ydele en diepzinnige vraag(lukken , geheel
gmerk des Euangelies, in
vreemd van de natuur en bet
t v eren . In alien gevalle, 's Ap stels bez rgdheid, m
deeze t ver rdeelen, is . penbaar en ntwyfelbaar ;want,
t t dit nderwerp wederkeerende ., hefuit by deezen Brief
met de ernflig(le waarfchuwing : d TIM THEUS, bewaart
het pand, u t evertr u%vd, eenen afkeer hebbendc van het
ang ddelyk ydel r epen , en van de tegen/lellinge der
valschlyk genaarnde weetenfchap ; dewelke z mmigen v rgeevende, zyn afgeweeken van bet gel ve (t) .
Niettegentlaande alle de m eite, welke Paulus zich gegeeven hadt, m de Gez nde Lecre t befchryven en aan
t pryzen, v lhardden de valfche Leeraars in hunne verkleefdheid , ann ydele fabelen en nutl ze vraag(lukken ;
deze in de Epheffche en andere Afeatifche Ker ken verfpreidende , met zulk een pgang, dat by bet n dig
vindt, dit nderwerp weder p t vatten, in zynen tw°eden
(*) H fdf. IV. vs . 4, 5 . (+) VI, vs . 20, 21 .
Y4
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den Brieve aan TIMOTHEUS , en 'er, bykans den geheelen
Brief d er, p t d elen . Hy beveelt zynen Geestlyken
Z n , H udt h t v rbeeld der Gez nde fV rden (1). 't Is
dezelfde fpreekwyze, als by, in de laatstverklaarde plaats,
gebruikt hadt, en by hezigt ze in den zeltden zin . Dat
by 'er d r verllaat, de eenv udige Leer van het Luangerfpr nglyk is vergelevcrd , duidt by
lie , z als dezelve
;ian , d r 'er dit ten kenmerk by t v egen, die gy va>z
mr geh rd hebt , niet tie W rden f de G~.vuelem van
lticnlchen, den geest niet hebbende ; maar de W rden
en Lcer van den Ap stel, d r den geest geleid . Hy is
zeer z rgvuldig m dit-in t flampen : want k rt daar p
luidt zyn vermaan ; en 't geen gy van my geh rd hebt, under veele getuigen, betr uwt dat aan getr uwe Men/chen,
welken k bekivaam zyn m anderen t leeren (t) . Hy zegt
hem Gy hebt agterv lgd myne Leere (§) ; by legt hem p,
tlMaar bl t gy in 't geen gy geleerd hebt, en daar u verzekering van gedaan is, weetende van wien gy het geleerd
hebi (*) ; by wyst hem t t de Schrift van GOD ingcgeeven, als de eenige hr n, waar uit men de zuivere beginze1 ,; des G dsdiensts kan puttee, betuigende, dat die hen;
wys, kunnen maaken t t Zatig'heid d r het Gel ve , 't welk
in CHRISTUS JESUS iS (U) .
Dat bet 's Ap stels
gmerk was, v rbedagtlyk een
nderfeheid t maaken, tusfchen deeze zuivere en eenv udige Leer van bet Luangelie, en die ver t ftellen tegen
de ydele befpiegelingen , welke bet valsch vernuft daar p
wilde b uwen, en de afgetr kkene nderfcheidingen en bepaalingen, waar d r tie MeniAn her nderft nden, die
met eene ziftende n .,anwkeurigheid vast t flellen, en de
diepzinnige vraagltukken deswegen ter baane gebragt, alsmede alle de nfchriftuurlyke, kuntlige en wysgeerige uitdrukkingen , Ilitgev nden f aangen men , nder v rwendzel , m de waarheid j ist uit t drttkken , en de tegenvergeftelde dwaaling buiten t fluiten, is klaar uit bet
geheel redensbeleid . Wanneer by begeert, dat TI 10THEus Ir n in gcdagteni .fe z u brengen, 't geen by geleerd
hadt, vnent by 'er by, en betuigt v r den Hecre, dat zy
Been w rden/Iyd v cren (**), f gefchillen ver de wvze
van uitdrukking . Wanneer by hem vermaant, het W rd
der
(*) a . TIM . I . vs 13 . (f) II.
13, J6 , (*'*) 11 . V6 . 14.

ei)

VS , 2 .

(Q) IIW.vs . 10 . (*) vs . 14.
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der bUaarheid recht t fnyden , laat by 'er nmiddelyk p
v lgen ; maar /felt u, als char mede v litre ;<t nbellaanbaar, tegen het ng dlyk ydel r epen (*,: ; by l in geen

w rd bezigen, eigenaartiger flrekl ende , in teffens zyn
afkeer en verfwaading t kennen t geeven . Ten
gmerk
hebbende bun t merktekenen , bellraft by ze met uitdrukkingen v l verf eijing, verwverpt de hracegen die dtvaas en
z nder •leeringc zyn (f) . Ongeleerd indedaad zyn ze alt s, h e veel fchyns van Geleerdheid en Diepzinnnpeid
k m gen aanneemen .
zy
't is niet min peubaar, dat de Ap stel, te deezer plaatze, van Gez nde lh rdcn fpreekt, met ten blykbaaren
t eleg, m derzelver heilzaame f t t De gdhetragting p .
Jeiuende (trekking aan t wyzen : by bevlytigt zich , m
dit nder 't
g t brengen , ell in 't r g t h, aud,:n . Ily
verklaart dat dit een weezeulyk gedeche i3 van zyn denkbeeld, wegens de Gez nde LP rden ; by vervangt het
in de tnfchryving des gcgecven ; by zLgt, dat het W rden zyn in Gel ve en Liefde, die in ciimsTUS Jesus
is (S) . Wanneer by gewaagt van de verfyningen en nderfcheidingen, welke by, met z veel keurigheid, afz ndert van de Gez nde Leere , verzuimt by nimmer aan
t wyzen, dat zy t t Been zedebev rderend einde ttrekken, f zelfs t t ten tegen vergefleld . Zy zyn niet alleen
t t Been ding nut ; maar fehadelyk, t t verkeering dcr
T eh rderen (*) . Zy zyn z verre van Licfde t kwceken, dat zy Tivistingen v rtbrengen (4) . Zy hev, ,rderen niet alleen de G dzaligheid niet ; maar neemen in sneerder G dl sheid t e, en eeten v rt gelyk de knnker (**) .

in den l p zyner nderrigtingen , v rfpelt by
weder m dien Afval , welken by, in zynen eerlten Brieve,
v rzegd en befchreeven hadt als een elfval van 't Gel ve ; bier ttelt by denzelven v r, als flrv ig met het
Lee cn dat bet
;
Deugdbev rderend
ginerk der Gez nde ;-e
Zedebederf bet gev lg z u weezen van dien Afval ; na bet
ptellen van verfcheide Ondeugden ; die ntfl an z uden
in die gevaarlyke tyden (t ;), geeft by bet CharacIfer der
Menfehen p , met deeze w rden , Hebbende eene gedaan-

fe yaa G dzrlighei .? ; maar die de kragt daa? • van verl ren
(*) H fdf . If . vs . i s . r6 . (t) VS . 23 . (4) I . VS . 13 .
vs . £4 . W vs . r3 . (**) 1 . vs . 16 , 1 7- (ff) 111 . vs . t-4 .
YS
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rcn hebbcn (*) . AVanneer by v rts de Schriftuur aatk
pryst, als de cenige nber erde br w der gez nde Leere,
merkt by teffens p, dat dezclve nuttig is l t leering, t t
,reder/egging, t t verbeteringe, t t nderwyzinge, die in
de rcgtvaardigkcid is (t) .
Onmiddelyk bier p, geeft by aan T1DIOTHEUS een zeer
ftaatlyk bevel, t t nverm eide naarfligheid in het prediken vin het th rd (§), in den aandrang bier van berigthy
h t w rd Gez ;;zdc Lccre : want dent zal cen tyd k men,
iii welken zy de Gcz nde Lecre niet zullen vcrdraagen (*),
by gebruikt bet in den zelfden zin , Is t v ren . Hy kenmerktekent dezelve, d r haare Eenv udigheid , in tegenverflelling van alle menschlykc nderfcheidingen en bepaalingen ; zy is het b ard (4.) ; de Ll/aerheid met geene fabclen vermengd (**) ; zuiver van alle die aangen mene f
valfehe begrippen , dubbelziunige befpiegelingen, en bet vistbaare uitpluizingen, wclke by v rzag, dat in de
Christlyke Kerk ntflaan z uden , en den naam van Gez ndc Lecre aanncemen .
Hy kenmerktekent dezelve ,
d r haare zedelyke ftrekking, als gefchikt m t wederleggmerken , t t welgen , t beJlra/Jen en t verznaanen ;
ker bereiking, Deugdkweekende Leer alleen bekwaam is .
Hy kenmerktekent dezelve d r beide die h edanighcden, in zyne befchryving der Perf nen, die ze niet zullen verdraagen _(-fit) ; hun afkeer daar van m et t egefchreeven w rden aan hunne eigene begeerlykheden ; aan
een bed rven fmaak, walgende van de eenv udige waarheden der Euangelieleere, d r v r rdeelen gen egen fcheppcnde in ydele fcherpzinnigheden ; f, d r bed rvene lusten , een wederzin pvattende tegen de heilige Leer van
h t Euangelie,en zich vasth udende aan k ele afgetr kkene
bcgrippen, die het Hart nict raaken, en die l sbandige begrippen , welkc hunne geliefde ndeugden flyven f t elaaten . Gedreeven d r zulke begeerlykheden ,, vergaderden
zy zich Leeraars , als v ld ening fch nken aan huune kwaa
lyk befluurde weetlust , f aan hunne v r rdeelen , d r
ftaan t blyven p de ndericheidende fcherpzinnigheden
van eenig menschlyk Leerflelzel ; Leeraars , die, d r hun
met deeze p en bezig t h uden, hunne aandagt aftr kkcn
van het Zedeleercnde ; Leeraars , die beginzels v rtplaut•
ten, flr kende met hunne Zedel sh :id ; zy waren ketelag*` ll fO . tit . vs . $- (t) vs . 16 . 17 . (§) IV . vs . I , 2 .
(G) vs . 2 . (*') vs . ' . ('t) vs . 5 .
; ) vs .
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ag g van geh r, zy fchiepen alleen gen egen in bet b .
ren van 't gee n hun kittelend fl:reelde , d r zamen t flemmen met hunne verkeerde begrippen f met hunne bed rvene neigingen .
In den Brief aan TITUS, ZO wel als in lien aan TIMOTHEUS, bedient zich PAULUS mecrmaalen van bet w rd
Gez nd, p Gel f en Leere t egepast , en laveranderlyk in
dezelfde betekenisfe . Onder de n dwendige, vereischten ,
en de cyivermydelyke pligten van een Christen 0pziender
beh rt, dat by vasthieldt aan 't getr uwe w rd, dat
naar de Leere is, p dat by magtig zy beide m t vermaanen, d r de GEZONDE LFERE,en m de tegenfprcekers
t wederleggen (*) . Deeze Gez nde Leere is de eenv udige Leer der Openbaaringe, z als dezelve daar in w rdt
v rgedriagen, nvermengd met lets van menschlyke vinding ; by zegt uitdruklyk, 't is bet gctr uwc, bet zekere,
bet ntwyffelbaare Lh rd gelyk by' 't. geleerd badt . °t Is
eene Leer ter Deugd efening flrekkende : want d r dezelve z u by in flaat zyn t vermaanen . - Dat de Ap stel
zich t elegt m beide deeze kenmerken aan t duiden,
blykt nit zyne befchryving van de Tcegenfprcekcrs (t),
die de Christen Lceraars, d r de Gez nde Lecrc, vn esten
wederleggen ; dat is , d r aan t t nen , dat hunne
icherpzinnighedcn daar in geen gr nd hadden, Diet d r
audere menschlyke Leerirgen tegen de hunne ver t
fiellen . Zy waren ngeregelde 2"delheidfpreekers, die beuzelagtige denkbeelden uitventten nder bet veelfchynend
en fii rkend vert n van Verliand en \Vysbegeerte, van
diepzinnigheid f juistheid ;On, 1a>gs dien weg,verleic'ers
van zinnen, lecrcnde dat niet bch rt . Hunne gev elens
waren zedel s, :geheele huizen verkeerende ; zy fireelden
de bed rvene neigingen der Cretenferen , d r den Pr pheet befchreeven, als altyd leugcnrcgtig, kwaade beesten,
luie buiken .
Uit h fde-van beide deeze verkeerdheden hunner Leere , beveelt de Ap stel TITUS hun fcherp .
lyk t be,'raffen ; de ydelheid en zedel sheid hunner hegrippen in klaaren dag t zetten, p dat zy gez nd m gen
zyn in 't Gel ve (§) ; p dat zy m gen wederkeeren ,
t t de Eenv udige en Deugdkweekende Leer van-bet Eu.
angelie, welke bet eenig v rwerp des Gel fs is .
Om t d en zien , d r welke middelen zy bier vats
waren afgeweeken , v egt by 'er nevens, zich nict begee(*)

TIT. I . VS .

9 . (t)

VS . 10, 11 , 12 .

(§) VS . I3 .

veia-
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vende t t
dfche Fabelen , welke deeze waren hebben wy
reeds gezien ; en gebc7den der Menfelren, de bepaalingen der
v rfchriften van menschlyke vinding, ivaar d r zy zicla
van de waarlzeid aFkeerden c *) , f dezelve verdierven ;
hier d r weeken zy dcsgelyks f van die Heiligheid, welke bet eiude is der Eu rn,)tclie .waarlzeid , zy beleeden dat
zy c D kenden , dikwyls dat zy hem v lk mener kenden,
en zyn wil nau vkeurigcr verit nden dan anderen ; mawzy vcrl clsenden hem nzct d werken , alz zy gruwlyk zyn
en n 1,;eh rzaam, t t allerz g eden werk ndetagende (t).

kltt is in rechttreeklehe tegen verftelling deezer
valfche Leeraaren , dat de Ap stel , nmiddelyk in den
T xt, 'er byv egt, D ck gy fpreekt het gees de Gez nde
Lecre belaamt ; wat by hier d r meent , verklaart by
brcr_,ivucrig in de v !gcndc verzen ; dat de ude mannen
vzigtc+ zyn, enz . (§) bet is, met cen w rd, bet infcherpetl der duidelyke Zedepligten in elken leevensftand . Wanneer by rder de pligten der Oude Nlannen telt Gez nd iii
het Gel ve (*), eu rder die van TITUS , bet Gez nde
ZJ i •d ,l.), kan 'er geen twyfel vallcn, f by bezigt die
uitdrukking in de gew ne en nveranderlyke hetekenisfe ;
en in 't laatfte geval verklaart by h t , d r deftigheid en
ravervrzlschtheid (**), vry van alle befmetting eens vreemden mcugzels ; met byv eging dat bet nverwerpelyk is ;
zynde de eeuv udige Leer van bet Euangelie geen Leer
van menschlyken uitleg tegen eene andere civergefheld,
kan dezelve niet weder t rug gekaatst w rden d r den
tegenf}antler, indierv ege, dat by , die char tegen is , bet fra<amd w rde ; dat is
f {til~vygen gebragt (l - C .
D r !.an geen k1aa;~ r f lterker bewys zyn, h e weezcnlvh e n zedebevurderd d eleinde in 's Ap stels denkLeeld van Gez nde Leerc is begreepen, f v r h e gr t
cen gedcclte van de Gez nde J c re by de Zedekunde
;t udt , dan zyne eigene verklaaring van dat dcnltbeeld .
't Is pmcrkenswaardig, dat hv_ , in negen verzen,n :aa dit
vermaan , t t het fprceben 7rarr 't gee , de t cz nd L cue
vetaa/nt , geese nicking alt s maakt van een d~ :r Leeritellineeq des ClzristlyLcn Gcl /s ; en als by , ten laatilen,
seni e t'erze'ven pn emt, duet by het tdiet met c ne thpte
bepaaling f breede ntv uwing ; maar b y itelt ze alleen
v r
~ :f~

`9
vs .

H f: 1/i . 1 . "S . 14 .
2 . (~) vS . 8 . ( *u "

(t) vs . ;h .

vs . '

(;` ;

VS .

(c)

8.

11 . vs .
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v r als kragtig werkende beginzels t t een deugdzaam
gedrag. Wanneer by fpreekt van de Zaligmaakcnrle Genade CODS aan allc lhlenfchen vc7Jcheenen, befchryft by
dezelve alleen als ns leerende , flat wy de wereldfche be-

geerlykheclen verzaaken , regts'aardig en g dzalig z uden
leeven in deeze tegenw rdige wergild (*) . Wanneer by
gewaagt van de Zalige H pe en de verfchyning van cnarsTUS ten O rdeele, is [let alleen
m ns, dezelve verwag
tende, aan t zctten, t t bet getr uw betragten 'van de Plig-

ten deezes leevens (t) .
TUS zich zelven v

Wanneer by vermeldt dat ci

RIS-

r ans it; den fl d heeft vergegeeven,

gefchiedt het enkel m den 'deugdbev rderen len invl ed
daar van in t fcherpen , p dat by ns z u verl sfen van al-

lc ngeregtigheirl, en zich cen eigen TV lk reinigen, yverig
in g cde wcrken (§) .
In bet bevel , derhalven, il; t fpreeken , 't Been der
Gez nde I ecre betaarnt, tryst de Ap stef , p het nbe-

twistbaarfle ann , een Heilig leeven in 't algemeen in t
b ezemen , en p alle de hyznndere Pligten der Zedeleere
aan t dringen, en bez rgd t zyn m niet t hairkl ven
ver de Leerfcellingen van het Euangelie, f dezelve met
eene kiefche keurigheid t bepaalen ; maar ze ernflig aan t
dringen als beweegredenen en drangmiddelen t t de DeuS
den e ns Christlyken Wandels . 7. bez rgd is hy, flat
TITUS, en wile diens Opv lgers , uaar dit v rheeld hunne Leere z uden inrigten , dat by 'er bvv egt : Spreekt
,Tit, en vernraant err beflraft met allen ernst (*) . Hy is
deezes nderwerps z v l , dat by 'er t e wederkecrt , en
naa verkcheide andere Zedepligten aanbev len (,, ),en d r
de hyz ndere Leeri ellingen van het Euangelie aangedr n;ten t hebben (**), legt by TITUS p : Dit is ten getr uw

IL rd, en deeze dii~zen wil ik flat gy ernflig bevestigt, p
d rt rle geenen , die aan GOD gel ven , z rge draagcn rn
~m ede 1Per, ; en v r t flaan : deeze dingen zyn het die
,h ed en ntitiig zyn den Men/eheir ; maar wederflaat dwaa .
ze vraa"gen , en gnflachtrekeningen , en flrydingen ver
rle [Vet : want zq zyn nnut en ydel (tt) . De Man, die

zich daar t e begeeft en ze v rrplant, n emt de Ap stel
een hettersch Menfche (§§), dewyl hy, d r het -bepaalea
(*)
d
.'D l . vs . 1, 2 .

(**)ivs .t3-( 7. vs (t 3 vs§8, 9.

I (§§)> vs . Ie.
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len en uitpluizen van de eenv udige Euangelie iraarheden, Verdeeldheden en Partyfchappen in de Kerlt verwekt .
('t Verv lg en Sl t by de naaste gelegenheid.)
WAARNEEMING, WEGE'S DE HEILZAAME UITWERKING DER
Cicuta, IN HARTNEKKIGE RHEUMATIICE PYNEN .

D

r * * *, M . D.

Man , ruim veertig Jaaren ud, van eene zeer geEen
z nde ligchaamsgefleldheid, klaagde my, dat by, zedert

eenige maanden , aan zwaare pynen in de Lenden zukkelde , die by d r eene gevatte k ude gekreegen , en
waarv r by reeds , zedert geruimen tyd , d g t vergeefsch, verfcheiden geneesmiddelen, z wel inwendig als
uitwendig , gebruikt hadt.
Onder deeze middelen,
waren de Zweetmiddelen , bet wasfchen met verfcheiden
verfterkende Spiritus , bet z ger emde Unguentum van
H me, de Veficat rla, en de Ele&riciteit, de v rnaamfle .
- De pynen waren aanh udend , d g verergerden, z
dra de Lyder in 't bed kwam ; en dit, gev egd by de ve .
rige kentekenen, vertuigde my dat bet een D l r RheuVeriuits de Lyder reeds zeer veele
maticus was .
bepr efde middelen gebruikt had, z viel ik p de gedachten de Cicuta cens in dit geval t bepr even, en wel de
Keener Cicuta, ( vertuigd zynde uit meer dan een geval,
dat deeze veel meer uitwerking d et als die , welke in ns
Land gr eit .)
Ik fchreef, ten then einde, de pillen uit bet Extractum
Cicutce v r, en liet daarvan, in den beginne, des m rgens
en 's av nds, telkens twee pillen, ieder van twee grein,
gebruiken ; verv lgens liet ik p de pynlyke plants een Emplastrum Cicutce leggen, en verz gt den Lyder, na verl p
van eenige dagen , eens weder by my t k men .
Geduurende de eerfte agt dagen befpcurde by geene de
minfle verligting van pynen , en dit deed my befluiten de
d fis t vermeerderen t t zes pillen 's daags . - De cenigfle uitwerking , welke by hier p befpeurde, was eene
fierke branding en pyn in de waterl zing ; d g de pyn
in de Lenden bleef dezelfde . 1k ] ,let van tyd t t tyd bet
pleister vernieuwen , en vernleerderde lict inwendig gebruik
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Naa dat men bier.
bruik t t agt pillen 's daags .
mede bynaa een maand tyds had aangeh uden, kreeg de
Lyder een uitflag , die zig v rnaamentlyk t t den rug en
aan den v rkant van den fluik bepaalde,by welke de pyti
merkelyk beg n t verminderen ; z dat de Lyder zig na
alle richtingen k nde beweegen . En fch n, d r bet aanh udend gebruik der v rn emde nuddelen, de pyn niet
geheel heeft kunnen weggen men w rden, z is ze t g
thans zeer draaglyk ; en men kan zeggen , dat tie Cicuta
in dic geval meer gedaan heeft, dan alle de andere z ber emde en met recht gepreezen middelen .

NATUURLYKE HISTORIE DER KEMPHAANEN .

(V lgens den Heer

DE EUFFON .)

udtyds by ns Kenmperke genaamd ,
Kemphaan ,
D ebeet,
in 't Latyn, Elvis Pugnax ; in 't Fransch, Pa n
, f C nbattant ; in 't Engelsch ; Ruffe ;

de Mer
in 't
Zweedsch en Deensch, Brushane ; in 't P lsch, Ptakbitny .
Het m ge vreemd luiden , dat men aan Dieren een
naam t ev egt , welke alleen gefchikt fchynt v r een
Krygsman ; d ch deeze V gels v lgen ns na ; niet alleen
k,
h uden zy met elkander tweegevegten ; maar tlryden
in geregelde benden tegen den anderen ptrekkende . ,Die
krygsdr mmen beflaan alleen uit Mannetjes, die, naar tier
meesten gedagten, in deeze V gelf rt, veel talryker zyn
dan de Wyfjes : dezelve wagten,4an den llrydenden h p
afgefcheiden , den uitflag van 't gevegt, en zyn de prys
rzaak
der verwinninge : de Liefde fchynt derhalven de
van dien O rl g, welke de Natuur m et g edkeuren , dewyl dezelve dien ver rzaakt , en n dwendig gemaakt
heeft , d r de nevenredigheid tusfchen bet getal der
Mannetjes en Wyfjes in deeze f rt .
Elke V rtyd knmen deeze V gels in gr te benden p
de kusten lland,
van H Vlaanderen en Engeland, en in
a11e die Landen gel ft men dat zy nit veel N rdlyker
k aan de Zeekusten van
Gewesten k men : men kent ze
Duitschland ; in Zweeden zyn ze veelvuldig, in Deene.
darken, ja t t in N rwz,,en, w rden ze gev nden . N1UL .
LEIL
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LER tekent
p , dat by 'er drie nit Fin~n~crk ntvangeft
heeft .
Men is in 't nzekere , werwaards de Kemphzanen zich
verv(~egeu , m den Winter d r `te brengen . Naardemaal
ze geregeld in h t V rjaar t t ns verk meu, en twee
f drie maatiden p nze kusten zich nth uden, fchynt
het dat zy gemaadgder Lugt(treeken pz eken ; en indien
de Waarneemers ns niet verzekerden , dat zy van 't
N rden k«arnen, z u men gr nd fchynen t hebben m
t verm eden , dat ze, in teendeel, uit het Zuiden hert gen : dit d et my ver nderftellen, dat bet met
de Kemplrrxrierl geleg ._-n is als met de Snelpen, die gezcgd w iden uit h t v `sten t k men, en na hetWesten
f Zuiden t vertrekken , terwyl zy niets anders d en dan,
van het Gcbergre nederdaalen in de Vlakten , en uit de
Vlakten weder na bet Gebergte t verhuizen . De Kemphaanen kunnen desgelyks niet 't
verre k men, en zich
in verfchillende plaatzen van t zelfde land , in verfchillende faiz enen , nth uden : en dewyl zy dat byz ndere
hebben, t weeten , h e dat hun ftryden, en hun Pluimadie , ten (iryd gefchikt , alleen in den V rtyd gezien
w rdt , is bet zeer m gelyk , dat zy, p andere tyden ,
ngemerkt d rgaan , en misfchien in 't gezelfchap der
Ruitct •e n , t t welken zy veel betrekking, en met welken
zy zelfs vcel verccnk mst , hchben .
De Kemphaanen zyn van gr tte als de Ruiter met re rle
P ten, ecn %vcinig tnin .ler b ng van Schenkelen ; de Ilek
heeft dezclfde gedaanre ; d ch is veel k rter ; de \Vfjes
zyn r+ rgaans veel kicinder dan de Mannctjes, en g ]'
p elkander d r de Pluimadie, die wit is met bruin g mengd ; d ch de Mannwtjes verfchillen , in den V rtyd ,
dermaate van elkander, d t men ieder v r e n V t;cl van
c ne verfchillende fb rt z u aanzien . Van h nderd , by
den Beer KLCIN gebragr, waren 'er geen twee geheel gelyk : zy ver(childeu, f in gr tte, f in kleur, f in gedaante en dikte der kraage, van dikke vereind(taande vederen n- den Hals . Deeze Halsvederen k men eerst in
den V rtyd v r den dag, en verfieren ze niet langer dan
de Paartyd duurt . Dan, hehalven deezen aangr ei van Vedercn, ziet men p dien tyd, aan den K p en r nds m de
O gen , eeue menigte van vleeschagtigc, en als met bl d
pgcvulde, gezwellen : dit dubbel v rtbrengzel ver nderftelt in deeze V gelen een z gr te kragt van vQ rtbrengeiid verm gen, dat dezelve hun, w z t ffreekcn, eeue
anZ"
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ndere, vcel v rdeeliger, veel tlerker en fiercer gednante
geevcn, welke zy niet verliezen, dan naa dat zy een gedeel .e hunner kragten it) het ll ; yden , en iii 't v ld en
hunner miunedrift gefleeten hebben . „ lk ken," fchryft
ils de Ileer BAILLUN , „ geeu V gel, in welke de Lielde
„ zich natuurlyk kragtiger werkeud t nt dan in den
„ Kemphaan ; geen V
„ gr t, naar evenredigheid, als die declen ter V rttee„ linge zyn in den Paartyd : men kan hi ,.:r nit afleiden,
„ h e gr t zyn krygsdrift m et weezen , daar dezelve
„ gekweekt w rdt d r zyn Liefdedrift, en werkt tegen
„ zyn Mededingers . Ik heb dik\vyls deezen V gel gev lg d
„ in nze m erasfen van Picardie, waar zy in de ma :wd
; d ch in
„ April aank men , t
„ winderen getale : hun eerf'e werk is paaren, f liever
: deeze zertell d r een zaet
„ m de Wyfjes t
„ gefchreeuw, .de drift der ve~tenden aau, dikwyls duurt
„ pie (tryd lang, en is z mtyds bl edig ; de verw nnene
• kiest de vlugt ; d ch het gefchreeuw van 't eerfle Wyf„ je, 't gees by h rt, d et hem de bek mene nederla„ ge vergeeten , en by is gereed , by nieuw, met den
„ eertlen Mededinger, die hem v rk mt, in 't flrydperk
: deeze kleine
rl g w rds alle tn rgen en
„ t
„ alle av nden hervat , t t dat de Kernphaanen vertrek„ ken, 't geen in de ma acid May v rvalt : want 'er lily„ ven by ns geene dan ee i ; e zwakke ver , en men
• heeft n it de nesten der Kernphaanen in nce m cras„ fen gev nden ."
Deeze nauwkeurige en wel nderrigte Waaraieemermerkt
p, dat zy met Zuide en Zuid- ste wtnden uit Picar-die vertrekken , en na de kusten van Engeland vervliegen , waar men weet dat zy in gr ten getale nestelen,
bvz nder in het Graaffchap Linc ln : wear men 'er jags
p maakt ; de V gelaar wagt ]let tyd lip f dat zy vegten, m ze her net ver 't h fd t
: men is gew n ze vet t
d,
d ch men m et ze , ul ze rustig t
uden , in kleine
d nkere h kken pfluiten : want z
: de paefl te flaat kin dus hun
beginnen zy t
vegtenslust niet uitd ven . Plaatst men de Kernphaanen
in V ,elvlugten , zy daagen alle andere V gels ten itryd
uit (*, ; is 'er een h ekje met gras , zy vegten in 't bezit ;
(*) In China zvn 'er V gels , die Pegt-V gels geb eten, en
c t
VII. Dzu" l~iiJ`lli14v~' . r , S.
Z
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zit ; en daar zy r emziek fchynen , bet nen zy n it
gr ter m ed in het vegten, dan wanneer 'er t ekykers
rn been flaan . De ruige Halskraag der Mannetjes dient
bun niet alleen t t een krypcieraad, maar t t eene f rt
van wapenrusting , een fchild waar p zy de flagen kunnen afweeren ; de Vederen zyn lang, flerk, en diet . Zy
fleeken dezelve, by her anvallen, p eene dreigende wyze vereinde . En bet is b venal d r de kleuren van
deezen Halskraag, dat zy van elkanderen verfchillen ; deeze is r s by eenigen, graauw by z mmigen, wit by anderen ; tenvyl eerie fch ne d nkere vi letkleur in den
I-Ialskraag van eenige fpeelt . De witte Halskraagen zyn
de zeldzaamfte ; dit Liefde- en Stryd-teken verandert niet
thin in gedaante dan in kleur , geduurende den tyd dat
het aangr eit . -Maar dit fch n cieraad valt weg
d r bet ruijen deezer V gelen , mtrent h t einde van
J uny , als f de Natuur de Kemplaaanen alleen pgecierd
en gewapend hadt v r den tyd der Liefde en des Gevegts : de r dverwige puistjes, die den K p bedekken ,
verbleeken en gaan weg, en verv lgens w rdt die plaats
met vederen bezet . In deezen flaat ziet men geen nderfcheid tusfchen Mannetjes en \Vyfjes, als dan vertrekken
zy van de plaatzen , waar zy de nesten gemaakt en gebr ed hebben ; zy nestelen in menigte by elkander, even
als de Reigers , dit alleen was ALDROVANDUS gen eg rn
ze nder de Rcigers t tetlen ; d ch de gr tte en de
ganfche geflalte der Kenapliaanen verfchilt z veel van die
der Reigeren, dat zy t t geese f rt van Reigers kunnea
gebragt w rden .
WAARNEEMINGEN, GI?"DAAN OP DE MANTIS, EENE
SOORT VAN SPRINGHAAN .

D

r den Abbd

POIR$T,

J' tarnal Playfigtre .

is cen Infeell , ' t geen zich byz nder ntD eh Mantis
udt in tie Zuidlyktle Landfchappen van Frankryk ;
de

Chineezen
pgev ed w rden , nict
m het zingen ;
m zich t verlustigen met de geweldige firyden , welmaar
ke zy h uden , I'Hist ire generate des V yages , T m . IV . p .
487 . 't Is, egter.,, uitgemaakt, dat deeze nze Kemphaanen
tier zyn : dewyl' de Chineefche -V geltjes, naar rpen berigt ti Wet

d

r de

veel gr

ter zyn dan nze Vinkeli .
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de keurigheid van deszelfs geftalte , de fraaiheid- der view
gelen, en fch ne gr ene kleur, d en de Mantis nder de
fch nfte lnfecten van Eur pa •e ene 'waardige plaats hekleeden . Zyn uitwendig v rk men heeft niets van die
wanltaltigheid , welke z veei afzigtigheids geeft aan de
mceste audere Schildvleugelige, Infecten' ; zyn k p is plat,
van eene drieh ekige gedaante ; zyn (child is langwerpig
en welgemaakt ; zyn h uding heeft iets gr tsch, en van
lien aart zyn
k de meeste beweegingen van dit Diertje .
Dikwyls recht bet zich p de vier p ten vereinde, h udt
den k p vereinde met de twee v rp ten vereenigd en
zamengev uwen . Dit duet hem by de Landlieden den naani
van Pregus Di u , f Prie-Dicu , dat is : G d-Bidder ,
krygen .
Wie z u gel ven, dat de Mantis met een z inneemend
uitwendig v rk men , en een h uding , die hem v r een
G dsdienftig Infect d et h uden , van bl ed en verfcheuring
leeft ? De Natuur heeft heat wapenen gegeeven, vereenk mftig met zyne wreede geaartheid . De twee v rp ten
aan 't b venfte van bet (child vast , beftaan nit zeer fterke
fpieren . , De p ten zyn met twee reijen van zeer fterke
tandjes bezet , en eindigen ip cen zeer fcherpe klaauw.
Met deeze z gedugte wapenen verklaart by den
rl g
aan andere Infeeten . Ongelukkig her Infect dat in zyne
klaauwen valt ! Hy grypt het v lvuurig aan ; eens geklemd tusfcben die dubbele rei van fcherpe tandjes , valt
her den fterkften nm gelyk , den miniten wederftand t
bieden ; de wreede eet ze gehecl p, laatende d rgaans
alleen den buik, als een t ruw v edzel, leggen . Zyne
kaakbeenen zyn fnydende , mzet met vier kleine baardjes, dienende m de flukjes, die hem dreigen t
ntva1 .
len, p t h uden . Zyne biddende geftalte is niets minder dan dezelve fchynt aan t duideu . Hy zet zich niet
vereinde , en h udt de v rp ten niet zamengev uwen
pgeheeven , dan cnn t listiger de v rbygaan .le Infecten t hetrappen . D r dit geveinsd gebaar bedriegt by
de geenen die hem niet kennen , en fpaart zelfs zyns gelyken niet .
Zie hier een geval van 't welk ik
ggetuigen zeweest
ben, en 't geen my geneezen heeft van de v rdeelige gav elens, ten pzigte van de Mantis pgevat . Ik bewaarde 'er een , zints acht dagen , nder een glas. In den
beginne wist ik met waar mede dit Infect t v eden,
Been der plauten, welke ik 't zeive aanb dt, wilde bet
eeZ a
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eeten ; wanneer ik een andere Mantis 'er hyzette , tn
hem het aangenaame der gezelligheid t bez rgen, viel by
'er p aan, en verll ndt dien . Hier d r nderrigt wit by
wilde nuttigcn , v ldeed ik zyne fcheurzieke vraatlust ,
ten k ste van 't leeven van andere infecteu ; by nam ze
alle met greetigheid , en'fpaarde zelfs de Ilerkile Springhaanen niet , die , ndanks hunne hardheid , zyne klaauwen niet ntgaan k nden .
Op zekeren dag gaf ik myne Mantis een j ng Mannetje
dat zeer leevendig en vlug was, in de h pe , dat diens
fraaiheid en minneku zeryen deeze wreede z uden verzagten . In de daad , dceze eerst genaderd m zyn h f t
maaken, w rd, in den beginne, alleen afgeweezen d r
cenige flagen met de p ten ; d ch al t zeer dringende
t t Iustv ld ening , greep myn Mantis het Mannetje aan,
en bet m est bet met den kup b eten . Sch n z nder
k p , hadt bet nicts van de eer[Ie le-vendigheid verl ren , bet hieldt niet min v ]vuurig aan , z dat het al
gmerk bereilae, en met d
wringende en draaijende zyn
v rp ten die wreede als mvatte. Ik was nieuwsgierig
wells cen wrack dit Mannetje z nder k p z u kunncn neemen . Maar nauwlyks k n ik myn eigen
gen gel ven,
wanneer ik zag, dat het alle verftu rdheid liet vaaren,
ne alleen t v ld en aan de begeerte d r het Wyfje in
dit Mannetje verwe]a . hen
genblik daar naa v nd ik
ze, met de daaJ , gepaari ; en m my ten v llen t verzeheren van eeu z zel .'zaam verIchynzel, nam ilc he, glas
wee;, en, naa den p t m den hals van myne Mantis geflingerd , l sge{naakt t hebben, liet ik die vlicgen . De
Mantis hief zich in de h gte , neemende het Mannetje
m ede . l k z gt ze zagtlyk van cen te - fcheiden ; d ch zy
bielden z vast , dat ik de lyven zeer uitrektc, z nder de
bed elde fcheidiing t bev rderen : ik liet f van ze ver,ler
t ft ren ; en zag ze meer dan een uttr in dczelfde gef'alte .
's Anderen daags 's m rgens deedt zich ecn nieuw
g. H ,•t n g lillend
v rwerp van wreedheid p aan myn
verfch t van hct Mannetje diende myne Mantis t t een
ntbyt, en werd geheel, p den bulk naa, die uk van de
andere Infeeten verbleef , pgeeten .
V rts heb ik de Mantis ryl:lyk van fpyze v rzien ;
l ch de v rkeus vie] p Dieren van 't eigenc gellacht .
`Vy,lers heb ik in de Mantisfen pgernerkt, dat ze alle dezelfde maate van fcheurzieke verflindzugt niet bezaten ; dat
de Mannetjes veel min vraatig waxen dan de Wyfjes . Verfchei-
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Rheiden, z Mannetjes als Wyfjes, Ileb ik bewaard, die
veertien dagen, en zelfs langer, z nder eenig v edzel t
nuttigen , leefden , en , udanks die nth uding, niet min
leevendig en lustig dan andere waren .
Dit geval heeft my aanleiding gegeeven t t het pflellen
van eene Verhandeling, ver de Gev cligheid der Infec?en .
(Deeze in ecn v lgend Stukje .)
UITTREKZEL VAN EENE REIZE , DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKE EN GORE,NADEN STILLEN OCEAAN, 1N DE JAAREN

MDCCLXXVI , MDCCLXXVII , MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, MET DE SCHEPEN DE Ref luti n en Disc very, m ONTDEKKINGEN 1N HET NOORDER HALP'ROND TE DOEN.

(Verv lg van bladz . 303 .)
N tka zagen wy tlegts twee D rpen, 't getal van
O pwelker
Inw nderen p 2000 mag hegr t w rden .

I-let D rp, aan den ingang van den Inham, ligt p den leant
van een h g pgaanden gr nd, die vry fteil pl pt van
't flrand t t het b sch, by 't welk bet D rp geb uwd is .
De 1-luizen flaan in drie ryen , allengskens b ven elkander pklimmende ; de gr tfle ftaan v r, de klein{le aster aan, behalven eenige die afz nderlyk aan beide de einden gev nden w rden . Deeze reekzen van Huizen zyn ,
p ngelyke afflanden, van elkander gefcheiden d r nauwe fl:eegjes, waarmede men pgaat ; d ck de weg tusichen de Huizen in de langte is veel breeder . Sch n 'er
eenige geregeldheid d rflraale in deeze fchiiding , v ndt
men dezelve Diet in de huizen p zichzelven befch uwd .
Want elk der Afdeelingen, d r de flecgen gemaakt, kan
aangemerkt w rden als 6dn f als verfcheide huizen : dewyl 'er geen geregelde f v lk mene fcheiding van binnen
f van buiten gev nden w rdt . De Huizen zyn geb uwd
van zeer lange en breede planken, met de zyden p elkander
rustende, bier en daar aan elkander vastgenlaakt : zy hebben zeer zwakkc p sten, f liever fl kken, vry wyd van
een aan de buiteuzyde even als de planken vastgehegt ;
d ch van hinnen eenige flerke fl kken . De h gte van
de zyden en v reinde deezer Huizen is zeven f acht
v eten ; d ch het agterfle gedeelte is cen weinig h ger ;
Z ;
waar-
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waard r de planken, die bet dak uitmaaken, v rwaards
Itan.gen en l s liggende naar welgevallen kunnen verpiaatst
w rcien, f digt tegen een m den regen buiten t weepengefch ven, tn lucht in,
ren, f by g ed weer
en r k uit, t laaten .
Over 't geheel zyn bet
jammerba :•t ige hutjes, met weinig kunst en z rge t egeileld : want fch n mea de zydplanken p z mmige plaatzen vry digt d et lluiten, p andere gaapen ze geweldig :
geene. geregelde deuren zyn 'er in die w ningen ; de ecnige mgang is cen gat, waar de ngelyke lengte der planken t evallig eenige pening gelaaten heeft : in z mmige
gevallen last men de planken wat ver elkander fchieten,
f twee v eten van elkander af, en dan heeft men den
ingang t dier plaatze . ' Desgelyks zyn 'er gaten, t t
kykvenflers dienende aan de zyden ; d ch z nder eenige
gefchiktheid f regel, v r deezen hangen matten m den
regen f t fchutten .
Ann den binnenkant kan iemand dikmaals zulk een
reeks 1-luizen nafgebr ken van her eene t t bet andere
einde d rzien : want, h ewel 'er d rgaans de beginzels
van fcheidingen zyn m de plaats v r byz ndere gezin .
nen f t z nderen, beletten zy bet gezigt niet, en beflaan dikwyls alleen uit een plankflvk l pende van de
zyde t t bet midden van het Huis ; z dat, indien ze pgemaakt waren, bet geheel z u vergeleeken m gen w rden by eene lange flailing, met plaatzen v r paarden t
wederzydeu en een breeden d rgang in 't midden .
Digt aan de zyden van elk deezer deezen, is een kleine
bank van planken, vyf f zes duimen h ger dan de
vl er in 't algemeen , en bedekt met matten , waar p de
Gezinnen zitten en flaapen . Deeze hanken zyn d rgaans
zeven f acht v eten fang en vier f vvf bree(+ . In 't
nndclen is de fl kplaats, z nder haardftede f fch r.
flecn . In een Huis, flaande p 't einde van de middelfle
reeks,' 'bykans geheel van de rest afgez nderd d r een
welfluitende afdeeling, en her geregeldile in den aanleg
van alien die ik zag, waren vier van deeze banken, elk
derzelven in een h ck gefchikt v r byz ndere Gezinnen,
d ck d r g en planken' vat) elkander afgefebeiden : bet
middelfle gedeelte van bet Huis fcheen v r alien getpeen .
Il t Huisraad bellaat tneerendeels uit een gr t aantal
kaslen en kisten van allerlei gr ttc, d rgaans p een
0;ellapcld, digt aau de zyden f de einden der I-iuizen ;
hier-
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hierin zyn hunne beste Kleederen, Vellen, Maskers, en
andere dingen by hun in waarde . Eenige deezer zyn dubbeld, f de een dient den ander t t een dekzel : andere
hebben dekzels met lederen t ngen t t fcharnieren : n g
andere een gr te ichuif f gat in 't b venfte gedeelte m
de dingen in t d en en uit t haalen . Niet zelden zyn
ze zwart geverfd, . en vercierd met de tanden van ader.fcheide dieren,
k wel gefneeden met de afbeeldingetr
van V aelen en Beesten. - Haar verige Huisraad
beflaat in gr te largwerpige f vierkante bakken m water en andere dingen in t hewaaren, r nde h uten nappen, en fch tels mtrent twee v eten lang waaruit zy eeten, v rts uit manden van teenen f mat gevl gteri.
,Hun Vischtuigen en andere gereedfchappen bangen in verfcheide deelen der w ning, z nd .e r de mint}e
rde ; z dat bet geheel cen t neel van verwarring is ;
de eenige plaatzen, waar deeze ngeredderdheid Diet gev nden w rdt, zyn de Slaapplaatfen , waar p men niets
dan matten ziet : die zyn
k zuiverder f van een fyner
f rt dan zy gemeenlyk in hunne vaartuigen gebruiken .
De m rsfigheid en flank hunncr 1-luizen evenaartAengefchiktheid : want gelyk zy hun Visch binnens huis
dr gen, beredderen zy die daar
k, dit met de beenett
en andere br kken nder bet eeten p den gr nd gew rpen, met meer f rten van vuiligheid, ligt veral p h .
pen , welke ik gel f dat zy n it wegneemen, eer zy
hun in 't l pen hinderen . In 't k rt hunne Huizen zyn
z m rsfg als . Varkensh kken en fl :inken van Visch, traan,
en r k .
Maar,
ndanks alle die vuiligheid en ngefchiktheid
hunner Ruizen, zyn 'er veele met Beelden vercierd . Deeze zyn nicts meer dan flr nken van gr te B men, vier
f vyf v eten h g, alleen f by paaren flaande aan bet
b veneinde van bet vertrek, van v ren met een Menfchen aangezigt getneeden ; met de armen en handen p
zyde, en met nderfcheide kleuren befchilderd . Een mat
king, by wyze van een g rdyn, v r de meesten : dit
bedekzel wilden de Inw nders niet alt s pligten, z
dat wy de geheele m ntleragtige gedaante k nden hefch uwen, en, wanneer zy ze ntbl tten, fcheenen zy dezelve, p eene geheimzinnige wyze, t e t fpreeken .. O k
kwam bet ns v r, dat zy, p z mmige tyden, deezen
Beelden eenige fferanden t ebragten ; althans zy verz gten van ns, z als wy hunne beduidingen verklaarden,
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icts aan deeze Beelden t geeven, wanneer zy ze ntdek.
Flier uit was het natuurlyk v r ns p t maaken
ten .
da•t deeze Beelden de T nbeelden hunner G den f Te .
kens waren van eenig G dsdienftig f Bygel vig v rwerp :
n gthans hadden wy bewyzen van de weinige weezenlyke
waarde , welke zy 'er p flelden : want v r eene kleine
h eveelheid van Yzer f K per z u fl, alle de G den deezer
plaatzc, (in(lien deeze Beelden G den waren,) hebben
kunnen k pen : ik zag geen Beeld f het werd my aangeb den , en ik k gt 'er twee f drie van de kleinfle
t rt .
De h fdbezigheid der Mannen fchynt t beftaan in
Visfchen , in bet d den van Lard- en Zeedieren ten nderfland der Huisgezinnen : want wy zagen weinigen hunter eeni>; ding in de Wizen bedryvende ; terwyl de Vr uwen be-719 waren met bet, vervaardigen hunner linnen en
w llen Kl1ederen , en bet t ebereiden van Visch, b venal

tn dczelve t dr gen : zy dr egen ze
k
van 't f'rand in teenen manden , naa dat de Mannen ze
met de Can es aangev erd hadden . De Vr uwen w rk in de kleine Can es uitgez uden m M sfelen
den
en andere Schulpvi3fchen p t zamelen, en misfchien
t t andere verrigtingen : want zy weeten, z behendig
a1s de Mannen, met die vaartuigett m t gaan ; de Manlien , met de Vr uwen in een zelfde Can e gezeten , bet nen weinig pplettenheid p de Sexe , d r dezelve aan t
h laaten zy . i n andere
bieden m v r haar t rueijen ;
m(laridigheden, geene tederheid v r de zwakke Kunne
bly'ken,
lle J rgelingen kwamen ns v r de bedryfl sten in
deeze geheele Maatfchappy :e weezen : want zy zaten
buiten, by h pen, zich ii de z n verwarmende f lagen in 't zand p 't flrand t kruipen , ten zelfden einde
even als zwynen , z nder eenig dekzel . ' Dit verwaarl zen der betaamlyl:heid v ndt alleen pleats by de Mannen .
De Vr uwen waren alt s v egelyic- gekleed en gedr egen
rich zedig, alien l f verdienende van we-en de bewaaring
der fchaarnte hearer Sexe eigen ; t verdienstlyker by
haar, dewyl de Mannen des geen gev el lchynen t heb.
ben .
't Was, egter, nm gelyk v r ns, dat wy nanwkeurig Kunne Huislyke Lcevenswyze en Bezigheden k nden
waarneemen in een enkel bezuuek van weinig uuren, gely'k us ecrtle leer k rt duurde . Want wy m gen vry
verS.ardyaaen ,
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ver nderftellen, dat, ter gelegenheid nzer aank mst, de
arbeid der meeste D rpelingen ill tt ndt, en eerie gr te
verandering maakte in hunne gew ne wyze van d cu in
hunne Huizen, gednurende de gezLIlige uuren, weike zy
daar in flyten . Wy hadden veel betcr gelegenheid tn
ver hunnen aart, en zelfs eenigermaate ver hunne Icerdeelen uit de herhaalie bez eken, die
venswyze, t
veelen aan b rd uzer Schepen in hunne Can es afleidden : in deeze brengen zy een gr t gedeclte huns tyds,
b venal in den Z mer, d r. Wy namen waar dat zy
in dezelve niet alleen veeltyds eeten en flaapen ; mnar k,
van hunne kleederen ntdaau hebbende, in de z n gaan
leggen, p dezelfde wyze als de f ngelingen p 't ftrand
Hunne gr ttle Can es zyn , in de daad, ruin
lagen .
gmerk, en vaaren v ltnaakt digs, z
gen eg t t dat
dat zy, nder het dekzel van een heestenhuid, behalven
by regenagtig weer, 'er beter w nen dau in hunne Huizen .
Hun V edzel fchynen zy meest nit zee t haalen , deeze verfchaft hun Visch, M sfelen, andere Schulpvisfchen,
an Zeedieren . Onder de eerstgemelde telt men v rnaamlyk Haring, Sardynen, twee f rten van Braasfems, en
kleine Kabbeljaauw . D ch de Haringen en Sardynen
w rden niet alleen in het faif en versch geeeten ; maar
dienen, hun t t pgelegden v rraad ; gedr gd en ger kt
w rden ze bewaard in inatten pgepakt, die b ndels maaken van drie f vier v eten in 't vierkant . De Haringen
verfchaffen hun eene andere f rt van dientligen v rraad,
beltaande in een gr te menigte van kuit, zeer aartig bewaard . Deeze w rdt mIlr id f als ware mk rst met
kleine takjes van den Canadiaanfchen Pynb m . Zy bek met lang final Zeegras , 't geen in gr te
reiden ze
h cveelheid p de r tzen under 't water gr eit : men bewaart het in van mat gemaakte k rven , en gebruikt het
weder met 't water bev gtigd . Het mag aangemerkt w rden als get Winterhr d deezer V lken, en 't fmaakt
nict kwaalyk . Zy r sten ' h eene f rt van gr te
1\l sfelen, fteeken die aan fpeeten, neemen 'er van als 't
hun gelust, z nder eenige verdere t ebereiding, ze egter
z mtyds in trann als een faus d pende .
Van de Zeedieren dient de Bruinvisch hun ten gerneen .
zaamtlen v edzel, het vet z wcl als 't vleesch fnyden
zy in gr te br kken, en deeze, even als de Harinngeu
t egemaakt hebbende, eeten zy ze, z nder cenige verdeZ 4
re
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re t ebereiding. Zy maaken
k van deezen Visch, versch
gevangen, eene f rt van f eh, p eene z nderlinge wyze ;
d ende de ftukl{en in, een vierkant h uten vat, met water, waarin zy h. .ete ficeuen werpen t t dat zy denken
dat alles gaar is : zy haalen de fteenen'er uit, en d en 'er
p nieuw gegl eide in met een gefpleete fl k die v r een
tang dient : bet vat Rlaat ten died einde digt by bet vuur.
Pit is by hun een vry algemeen eeten, en ichynt een flerk
_
De Traan, welke
v edende fpyze uit t leveren .
zy van deeze en andere Zeedieren krygen, w rdt by hun
k in gr nte menigte gebruikt ; z alleen, wanneer zy
dezelvc fcheppen met een lepel_ van h rn, f als met
ander v edzel vermengd, in welk .geval de Traan t t faus
dient . Over bet geheel, lydt bet gees twyfel, uit eene menigte van zainenl pende mflandigheden, dat dit V lk hunDicrlyk V edzel meest nit Ze : : haalt ; alleen fchieten zy
met huune pyler ; , nu en dan eenie V gelen .
Daar de Canadiaazrfche Pyn en' bet Zeegras, p welken
d Vischkuit geftr id w rdt, hun eenig Winter-eeten uit
bet Gr eiend ryk uitmaukt, bedienen zy zich, als de Lenr
t k mt, van verfcheide andetce Gewasfen . Dc allergemeenfle waren twee fu rten van 11' rtelen Machkatte en K h .
gu ppa geheeten, z et van fmaak, en lymerig, zy w rden
rauw gebrui~.t . O k hebhen zy een gr twn v rraad van
W rtelen 2eila genaamd, in fmaak zeer gelykende naar
i's Z eth ut ; 'er was n g een andere Vaarenw rtel,
welks bladeren n » gefl ten waren . Desgelyks nuttigeti
zv rauw eeu' anderen kl_inen , weinig fmaak hebbenden
W rtel, mtrent de dikte hebbende van de Sarfaparilla : d ck wy weeten met t t - welk eene plant dezelve bch - rde . Zy delfden nk uit den gr nd , naby bet
D rp, een zeer langen en getakten W rtel, dien zy v rts
paten . 't Is waarlchynlyk, dat zy, met de v rdering t t
bet zagter jaargetyde, veele andere kruiden t t fpyze krygen, welke wy niet zagen
Want., fch n 'er geen blyk
van l,andb uw zich by hun pd et, zyn 'er eene menigte
van Kruis- en Aalbeslenb men , wier vrugten zy in den
natnurlyken flaat kunnen eeten , gelyk wy zagen dat zy
de hladeren van eenige b men deeden . Wy m eten bier,
n gthans, nanmerken, dat een der vereischrcn, welke zy
in alien v edzel v rderen, bier in bellaat : dat bet van een
zayten f althans geen fcherpen fmaak zy : want zy wilden
met pr even van de uijen f kn fl k, fchu n zy 'er een
gr ten v rraad van t k p bragten, turn zy vernamen
dat
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dat wy 'er p gefteld waren . In geen van nze fpyzen
fcheenen zy fmaak t vinden, en als wy hen 1lerken drank
gaven, t nden zy 'er hun afkeer vau, als van lets nnatuurlyks en nfmaaklyks .
Sch n zy, by wylen, kleine Zeedieren rauw eeten,
is het hunne d rgaande gew nte de fpyzen t r sten
f t hraaden : want zy weeten niets van nze wyze van
k ken : pf men z u het bereiden van het Bruinvisf ep,
daart e m eten brengen : en hunne vaten , alle van h ut
zynde , kunnen t t dat einde niet dienen .
Hunne wyze van eeten k mt v lmaakt vereen met de
m rstigheid van hunne Huizen en Perf nen : want de vaten en fch tels, waar in zy de fpyze d en, fchynen n it
gewasfen naa dat ze gemaakt zyn , en de vuiligheden van
eeu v rigen maaltyd w rden alleen d r den eerstv lgenk alles klein met hand en
den afgewischt . Zy fcheuren
tand : want fch n zy hunne mesfen gcbruiken m de
gr tere flukken f t fnyden, zyn ze t t D g niet bedagt
geweest m deeze t t kleinder flukjes .en m ndv llen t
verkleinen, d r 't zelfde middel, h e zeer dit veel v eglyker en zindelyker is . Maar zy hebben Been denkbeeld
alt s van zindelykheid : de W rtels, welke zy uit den
gr nd delven,eeten ze, z nder zelfs de daar aan hangende
aarde f t d en .
Hunne Wapens beflaan in P gen en Pylen, Slingers,
Speeren, k rte Kn tzen van been, en een kleine Byl, niet
ngelyk aan den efmeric wnfchen T mahawk. De . Speer
heeft d rgaans ecn lang beenen punt : eenige der Pylcn
zyn met yzeren punten, d ck d rgaans van getand been ;
de T maha,vk is een fleen , vyf f zes duimen lang , aan
't eenc einde fcherp, en aan 't andere in een h uten handvatzel gezet,'dit handvatzel gel kt naar bet h fd en den
pals van een Mensch, en de Been is vastgemaakt in den
m nd , z dat by naar eeu verbaazend lange t ng gelykt :
m de gelykenis n g treffender t d en w rden , is die €tguur met menfchenhair mzet .
Uit het aantal van fleenen en andere Wapenen m gten
wy befluiten, dat zy gew n zyn, p een k rten affland,
en dikwyls man tegen man , t vegten : en wy hadden
maar al t
vertuigende blyken , dat hunne
rl gen veelvuldig en bl edig zyn, tit het gr te aantal Menfchcnbekkeneelen , die zy t k p bragten .
By de N tkaers zyn de Handwerken en werktuiglyke
Kunflen vernuftiger , z in den aanieg als in de uitv ering,
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ring, dan men z u kunnen wagten van den natuurlyken
a art 'ieezes V lks , en de geringe v rdering, welke de Befchaafdheid t t n g - nder ltnn gemaakt heeft . Hunne Linnekleederen zyn gemaakt van den bast der Pynb men,
t t den tlaat van Hcnhip gebragt . 'Het w rdt niet gefp nnen, waar,beh rel}k bereid zynde, p en ver een il k
gefpreid, en deeze vastg emaakt, dwars ver twee andere,
die vercind flaan . 1)ezelve is z gefchikt, dat de Weeffler, die p haar billen zit by dit cenv udig werktuig,
dwars daar d r been dunne platte draaden kn pt, mtrent cen half duim van elkander, fch n bet bier d r
z digs met w rde als geweeven Linnen, maaken de kn tten tusfchen de kn pzels bet gen egzaam nd rdringhaar v r de lugt ; de ll fle is hier d r t zagter en buigzaamer . Hunne \V llekieederen, h ewel waarfchynlyk p
Oezellde wvze bereid , gelyken v lmaakt naar geweevene
fl fle . D ch de verfchillende Figuuren , daar in zeer kunflig verfprei ,_f, wecren het denkbeeld dat ze p een weefget uw ' z uden vervaardigd weezen ; dewyl bet zeer nw ., arfchyulyk is, dat dit V lk behendig gen eg z u weeZen , m zulk een zamengefl:eld werk t v lt yen , z nder bet met de hand by t werken . Deeze whiten it ffen
zyn nderfcheiden in fynheid , cenige gelyken naar nze
ruwile, andere haar nze fynfle, f rten, en zyn de laatfte zelf zagter en zeker warmer . De w l, van welke men
ze maakt , fchynt van verlcheidenerlei Dieren , als de V s
en de bruine Lynx ; de laatile levert de fyn(le C rt, en
verfchilt, in den natuurlyken iiaat , weinig van nze ruwfle
wnl ; d ch bet hair, waarmede dit Dier
k bedekt is,
da,r nder gemengd zynde , maakt zulks in bet v rk men,
als het bewerkt is, eci,ig ndcrfchcid . De Figuuren, met
vecl linaalcs daar )p gewr gr, zyn meestal van eene ndericheide Ideur, danker bruin f geel, geverfd ; het gee!
i ieuw zynde, tegen bet nze in helderheid p .
Aan hun finaak van tekening der Figuuren 01) hunne
w llen f1rflen bean w rdt hunne gelleldheid p 't fnyden
van alien hnutwerk . Niets is z ndier eenig f rt van fnywerk, f bet heeld van eenig Dier ; d ch her Menschlyk
a'111.1gt heeft de v nrkeuze ; dit geeven zy z n tyds aan
de v gelen en de andere b vengemelde eedr gtlyke gedaauten , en zelf's aan hunne fleenen cn becnen Wapenuu ;en . De t entng is ver 't algetneeu gen :gzaam m
t ( 1 )en begrypen welk een v rwerp zy begceren f t
beelden ; d ch bet fnyden w rds nict v lv crd met die
keu-
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keurigheid , welk een behendig kunilenaar z u t werkfiellen aan iets 't geen by z nder veel verlegs vervaardigde : 't zelfde kan, ebter, niet gezcg,l wimrden van veele
der Menfchen, Maskers en H fdcn waar in zy zich zeer
bedreeven beeldh uwers bet unen ; nit alleen ueemen zv ,
met gr te nauwkeurigheid, in agt bet algemeen bel p vast
hun eigen gelaad, niaar v ltu yen de Ideiuder ieelen net
eene dear aan geevenrcdigde fliptheid en netheid . De flerke zugt van dit V lk y ur werken van deezen aaIt ver.
t nde zich in verlcheide byz nderheden . Menfchenbeeldj es, V gehjes, Vischjes, Laud- en Zeedierrjes, afbeelcungen van hun Iluisraad en Can es, v nden wy in gr ten
vervl ed .
De aab tzende Kunflen zeer na aan elkandcr verwant
zynde, is het geenzius t bevreemden, dat de N tkacrs,
by bet maaken van Figuuren p hunne w llen lt flen en
bet fnyden in het h ut, het fchilderen suet verF v .:gen \Vy
hebben z mtyds bet geheel bel p hunner \Valvischvislery
p hunne kappen gelchilderd gezien . Dit, fch n ruw uitgev erd, dient ten minllen ter aant ninge, dat zy, h ewef
'er geen blyk van de kennis der Letteren zich rder hun
pd et , eenig denkbeeld hebben van eene wyze , inn geheurtenisfen in cene bel endige gedagtenis t bewaaren ,
nafhangelyk van 't geen zy in hunne zangen en verleeveringen beh uden . Op eenige andere dingen hebben zy
k Figuuren gefchilderd ; d ch 't is twyfelagtig, f zy
aangemerkt m eten w rden als tekens van eene hepaalde
beduidenis, dan alleen als uitwerkzels van verbeeldiug en
grilligheid .
Hunne Can es zyn van een zeer eenv udie~ maakzel,
d ch, z als bet zich laat aanzicn , web gefchikt t t nuttige eindcn . De gr ttle , die twintig en meet Menfchen
kunnen v eren , zyn uit c6n b m gemaakt . Veele zyn
veertig v eten Lang , zeven breed , drie diep . Zy zyn
zeer ligt , en derzelver breed- en platheid diem rn vast
t leg-en , znnder eenig raam p zyde , ''t well, wy aan
geen hunner Can es zanen : eeu pmerkensw •i ardig nderfche&d tusfclien de wyze van vaaren van alle de fine .
ricaanfclze V lken , en die der ZuidlvUle deelen van de
O stindien en de Eilanden van den Stillen Oceaan.
De n dwendigheden t t visfchen en jaaaen . beiden lzunflig hedagt en welaemaakt, zyn Netten, H eken, Lynen,
Harp enen, en een werktuig van gedaante als een R eiriem. Dit laatfle is mtrent twintig v eten fang, vier f
vyf
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vyf duimen breed, en

mtrent een half duim dik ; elke zyn
de is mtrent twee derde van de lengte, (want de andere
derde dtent t t een handvatzel „ bezet met fcherpe beenen
tandeu, mtrent twee duimen lang . Haringen en Sardynen , en zulke andere kleine Visfchen , als in lch len
zwemmen , w rden met dit werktuig aangevallen ; men
Nat h t in den h p , en de visfchen blyven p f tusfchen
de tandeu zitten . De Vischh eket zyn gemaakt van been f
h ut,en net zeer keurig : d ch de Harp en, waarmede zy
Walvisfchen en kicindere Zeedieren vangen, zyn van een
gr ter kunstverm gen . Dezelve beftaat uit een ftuk been ,
in twee baarden gefpleeten , waar tusfchen bet r ndagtig
blad van eeu gr ten m sfelfchulp is vastgemaakt, en h t
punt van den Harp eu zit ; hier aan w rden drie f vier
vademen t uw gehegt : m dien flarp en t werpen, bedienen zy zich van een Reel van twaalf f vyftien v eten,
waar aan de lyn w rds vastgemaakt, en aan welks cuide de
Harp en zit, in dier v ege dat deeze zich van de feel
fcheidt, en dezelve p 't water d et vl tten als eeu b ei,
watmeer het Dier met den Harp en v rtgaat .
Niets kunnen wy vermelden van de wyze waar p zy
de Landdieren d den ; alleen m gen ivy ver nderitellen ,
dat zv de kleine met hunne Pylen fchieten, en de gr tere,
Zy
als W lven en V sfen, met hunne Speeren vellen .
hebben, 't is waar, verfcheide Netten , naastdenklyh t t
de Dicrenjagt gefchikt : dewyl zy dezelve dikwyls ver hunne h tden deeden , m , by de ter verk p bieding , h t
gebruik t t nen . Dikwyls belaagen en verrasfen zy
k
de Dieren , d r zich met een huid t dekken, en p handen en v eten t l pen , 't geen ze zeer Aug d en : by
deeze gelegenheden d en zy hunne maskers aan , als mede
gedr gde Beestenk ppen : dit kwamen wy t weeten
uit de verfcheide kunstvert ningen welke zy v r ns
maakten .
Wat de ft fe betreft, waar van zy deeze Werktnigen vervaardigen, alles wat naar T uw gelykt is van leeder f zenuwen , f de hennipagtige zelfftandigheid , waar van de
mantels bereid w rden . De zenuwen wareu dikmaals van
zulk eene lengte, dat ze niet wel van eenig Dier, dan van
den Walvisch k nden weezen ; 't zelfde mag gezegd w rden van de beedderen, dienende t t bet maaken der reeds
gemelde Wapenen der werktuigen m den bast t pletten,
de punten van hunne fpeeren , en de baarden hunner
Harp enen.
Hun-
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Iluunne gr te bekwaatnheid, m in h ut t werken,
snag eenigermaate t egefchreeven w rden aan de hulpe,
welke zy van de yzeren werktuigen ntv ngen . Want , z
verre wy weeten, bedienen zy zich van gecne andere,ten
minften wy zagen alleen den beitel van been . N n , fch n
rfpr nglyk hunne Werktuigen uit andere fl tfe m eten
beftaan hebben , is het niet nwaarfchynlyk , dat veele
hunne v rderingen eerst plaats greepen , naa dat zy kennis
kreegen van dit Metaal,'t geen nu algemeen in alle hunne
bewerkingen van b ut gebruikt w rds. De Beitel en het Mes
waren de eenige' gedaanten , welke bet Yzer, v r z verre wy bet k nden ntdekken , by bun aannam . 1)e Beitel
is een laug plat ftuk Yzer, fteekende in een h uten handvatzel . hen Steen dient t t een Hamer, en zy p lysten
bet met een fcuk vischhuid . 1k heb eenige van deeze Beitels gezien, tusfchen de acht en Lien duir:eu lang, en drie
f vier duitnen breed ; d ch ver 't algemeen waren ze
nderfcheide gedaanten ,
De Mesfen hebben
kleinder .
eenige zyn zeer gr t, de lemmers zyn geb gen, ceni zins gelyk nze in eimesfen ; d ck het fcherp is p den
rug, f her b gswyze gcdeelte . De meesten , die wy
zagen, hadden mtrent de breedte en dikue van een yzeren
ring : en de z nderlinge gedaante wyst gen egzaam uit, dat
ze niet in Eur pa gemaakt zyn . Waarfchynlyk zyn het
naamaakzels van hunne eigene
ripr nglyke Werktuigen
Zy zetten deeze yzeren
t t dezelfde einden gefchikt.
Werktuigen aan p een ruwen wetfleen, en h uden dezelve Reeds blinkende .
Het Yzcr, 't welk zy Seekernaile n emen, (welken naam
k geeven aan Tin en alle blanke Metaalen,) gemeen
zy
zynde by dit V lk , was het natuurlyk dat wy naagingen
h e zy 'er aan kwamen . By nze aank mst , nrdekten
zy terft nd hunne kennis aan handelen en daar t e lust t
hebben : en wy w rden naderhand vertuigd , dat zy deeze
kennis niet gekreegen hadden d r een k rtfl ndige verkeering met Vreemden ; d ch uit hunne handelwyze fcheen
bet een vast gebruil; , waar p zy getleld, en waarin zy
bedreeven waren . Met wie zy handelen ; mag eenigzins
twyfelagtig weezen . Want, fch n wy nder hun dingen
v nden, nl chenbaar van een Ez.r pzsch maakzel, f ten
tninf'en bek men van eenig befchaafd V lk, als Yzer en
K per, blvkt bet n gthans, in geenen deele , dat zy ze
nmiddelyk van die V lken ntv ngen . Want wy befpeurit t v xen Schepeg
den n vit bet minfle teken, dat zy
als
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als de nze gezien, f met z danig ee :I V lk gehandeld
hadden . Verfcheide mftandigheden firekken m dit bykans buiten alien twyfel t ttellen .
- By nze aank rnst gaven zy d r de nadruklyklle tekenen t verllaan,
f wy v rhadden ns nder hun neder t zetten ; en f
wy kwamen als Vricntien : teffens aanduidende , dat zy
fl ut en Water geheel nit Vriendlchap aan ns gaven . Dit
bewyst niet alleen dat zy de Plaats als geheel en al hun
eigend m aanzagen , z nder v r eenige meerderheid t
fchr men ; maar bet nderz ek z u zeer nnatunrlyk geweest zyn , p de ver nderftelling dat 'er eenige Schepen t v ren geweest waren , handel gedreeven , zich
van fl ut en Water v rzien ha lden , en v rts weder
weggevaaren : want , in dat geval, m gten zy denken ,
dat wy d€sgelyks z uden d en . 't Is waar , zy lieten
genge verw ndering blyken p bet gezigt nzer Schepen ;
d ch dit kan, gelyk ik v rheen reeds aanmerkte, t egefchreeven w rden aan hunne l gheid van aart en tnangel aan
nieuwsgierigheid . Zelfs ft nden zy niet verfleld p den flag
van een fnaphaanlch t, t t dat, p zekeren dag, wanneer
zy ns wilden t nen dat h'unne Pylen en Speeren niet d r
de lederen wapenr kken k nden been dringen, een nzer
een fnaphaank gel fch t d r zulk een krygsr k , ll ewel
zesdul'bel gev uwen . flier ver bet nden zy z danig cene verbaasdheid , dat ze ten v llen hunne nkunde aan
Vuurwapenen ntdekten .
Dit zagen wy verv lgens dikmaal bevestigd, wanneer wy 'er ns van hedienden, m by
hun D rp , en p andere Plaatzcn , V gels t fchieten ; die
wyze van d en deedt hun geheel verlteld ttaan ; en nze
verklaaringen van 't gebruik des fchietgeweers en k gels
ntvingen zy met de duidelykfle merktekpnen van nkunde
ten deezen pzigte .
Eeuig Berigt eener Spaanfche Reize na deeze Kust, in
den jaare MDCCLXXIV f MDCCLXXV, was, eer wy
p reis gingen , in Engelcsnd gek men ;'d ch de b vengemelde mflandie_heden wyzen gen egzaam nit, dat deeze Schepen niet t N tka geweest zyn (*) . Daarenb ven was
het
(*) Wy weeten thans, dat deeze eisfing van Capirein c K
welgegr nd was . [let blykt dat de Spanjaarden, p dien t gs,
v lgens hun Dagb ek , p drie plaatzen de Inw nders deezer
Kust gefpr ken hebben, t weeten : p de Breedte van 41 0 7'-, p de Breedte van 47 •. 21'. en p de Breedte van 570-

i8 . Z dat zy n g twee Craaden van N tka afwaren , en 't
is
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bet blykbaar, dat bet Yzer hier t algemeen, in t veeler
harden, en in 't gebruik t wel bekend was, dan dat zy
z laat 'er eerst kennis van zeuden gekregen hebben ; f,
in een vr eger tydperk, d r eene t evallige landing van
eenig Schip . Zcker , uit bet algemeen gebruik, 't geen
zy maaken van dit Metial , m gen wv ver nderftellen
,
dat zy bet krygen
p een betlendige wyze, d r handelen, en zulks reeds v r lange : want zy zyn z behendig in bet gebruiken hunner Gereedfchappen, als zy d
r
bet langduurigst gebruik kunnen w rden . De waarfchynp welke wy kunnen ver nderlykfte wyze , derhalven,
ilellen dat zy Yzer krygcn, is , dat zy met andere Indiaanfche Stamnmen handelen, die, f nmiddelyke gemeenfchap hebben met de Eur peaanfche Vastigheden p dat
Vasteland ,
f bet misfchien magtig w rden, d r verfcheide tusfchen beide k mende V lken . 't Zelfde mag
aezead w rden van bet Geel en R d K per nder hun
gev nden .
Of dceze dingen ingev erd w rden ver Hudf ns Baai
en Canada, van de Indiaanen, die met nze K plieden
handelen, en z v rts van den eeuen V lkstlam t t den
ander ; dan f zy gebragt w rden uit de N rdwestlyktle
deelen van Mexic , p dezelfde wyze, kan men m gelyk
Diet net bepaalen . D ch bet fchynt dat Diet alleen de ruwe tl ffe , maar eenige artykels reeds bewerkt bier t egang vinden . De K peren Neuscieraaden, in 't byz nder,
net gemaakt, dat ik zeer twyfel f de Indiaanen
zyn z
m ze dus t vervaardigen . De il We is zein that zyn
ker Eur pisch ; dewyl men geene Americaaufchc Stammen
gev nden heeft, die Geel K per wisten t maaken , fch n
men k per Heeds utm ette, en d r deszelfs zagtheid in
allet•l ei gedaanten k n gev rmd en desgelyks gep lyst
Indien
nze Handelaars aan Hudf ns Bacrl
w rden .
en in Canada zrlke waaren Diet verhandelen met de Inb relingen , m eten ze t N tka k men , van den kant
van Mexic , van waar de twee Zilveren Tafellepels, welrfpr nglyk .kwamen . 't Is n gthans
ke ik bier kreeg ,
zeer waarfchynlyk, dat de Spanjaardeu zulke flerke Handeldryvers niet zyn ,
f zulke uitaeflrekte verbintenisfen
met de Stammen ten N rden van Mexic Diet hebben,
dat
is tvaarfehynlyk, dat dit V lk n
geh rd had .
VII . DEEL . MENGELW. NO, 8 .

it van de Spaanfche Schepen
A a
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dat zy bun eene menigre van Yzer bez rgen, van 't welke
zy z veel uverh uden m bet V lk bier t v rzien .
Van de Staatkundige en G dsdienftige infl:eliingen nder
hun, kan niemand ver nderitellen dat wy veel t weeteu
kwamen, Dit alleen nt .iekten wy, dat 'er Mannen waren
z veel als Ohperh f ien , met den naam f tytel van
4cwcek nderlcheiden, en aan welken de verigen , in zekeren v ege, nderget'chikt zyn ., D ch ik z u gisfen, dat
bet gezag van ieder deezcr gr te Mannen zich niet verder
ui , 11rekke dan bet Geziii t t bet welke zy heh rden, en
die hun v !-)r H fd erkeunen . Deeze A'cweeks waren niet
alt s Lieden van jaaren : waar uit ik befl t dat zy deezen
Ecrtytel by erfenis kreegen .
Niets zag ik, 't geen bet minlte licht k n verfpreiden
ver hunne begrippen, ten pzigte van den G dsdienst,
behalven d Beelden , b ven gemeld, d r hun Klunvw
geheeten . Zeer waarfchynlyk waren deeze Afg dcn ; d ch
daar zy dikwyls de benaaming van Jcweek gebruikten, als
zy van dezelve fpraken, ut gen wy misfchieu ver nderftellen, dat bet de lieelden zyn van eenigen hunner V r uderen , die zy als G den eeren . Maar dit alles is l uter gisfen : want wy zagen geene G isdienftige Eerbiedenis aan
dezelve t ebrengen, en k nden wy geene nderrigting pd en : vermids wy weinig meer van hunne Taal geleerd
hadden, dan (tat wy na de naamen van eenige dingen vr egeu, z nder in ftaat t zyn m eenig gefprek t h uden
diet de Inb relingen, dat ns k n nderrigten van hunne
1rlftellingerl en Overleveringen .
('t Verv lg bier naa.)
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racul is dezeifde als Caracalla, de Z n van Severus, die, in
't jaer z it, eenen kryg v erde tegen de Caled nicrs. De
verfcheidenheid der v etmaet t nt aen , dat dit Gedicht irfpr nglyk in muzyk gefteld , en denkelyk den Veld veriten ,
by plegtige gelegenheden , is ver; nd gew rden . De verlevering heeft ns de gefchiedenis v lk mener ter hand geiteld , dan dezelve in bet Dichtttuk gev nden w rd .
„ C mala, de d chter van Sarn , den K ning van Inift re,
• f der Orkadifche eilanden , vertiefde p Fin-al, den Z n
„ van C rnhal, by een gastmae), waer p haer Vader hem, by
„ zyne wederk mst van L ch in, na Agandeccas d d, ge.
„ n digd had . Heure hartst cht was zd geweldig, dat zy,
„ als een j ngeling geklecd, die, in deszeifs leger, dienst
„ wilde neemen, hem v lgde . Zy werd ranch ntdekt d r
• Hidallan, Lam rs Z n, cen' der Helden van Fingal,
„ wiens min zy, v rmaels, had verfmaed . Haere r rnnneske
„ liefde en heure fch nhcid bek rden den K ning z danig,
• dat by v rnatn haer ter vr uw t neemen . Intusfehen
• werd hem de inval van Caracul bekend gemaekt . Hy rukw den v rtgang des vyands t ftuiten,
t dadelyk aen,
te
„ en C mata verzelde hem . fly ltet haer p eenen heuvel,
„'in 't gezicht van Caraculs leger, en t g ten ftryde, d ck
„ bel fde alv rens, dat, wanneer by in 't leven m gt bly.
wederk wen ."
„ ven , hy, tegen den nacht, z
Her verv lg der Gefchiedenis kan men uit her Dichtftuk zelf
verneemen .
PE
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DE RSAGRENA .

De dag is v rby! Men h rt, in Ardven, geen ander run) er dan den bruisfchenden Str m! D chter van M rni, k n)
van den ever van Tr nd! Leg den b g af, en vat de harp!
Laet den nacht met gezangen nederdaelen ! Dar nze vreugd
zich in Ardven vermeere !
MELILCOMA .

De nacht fnelt herwaerds, b)aeuw gig meisje ; Tangs de
vlakte gr eit de nacht fchemerend aen . Ik zag e n hert by
de Str men van Cr na ; her geleek, d r de fchaduwen, finer
een' bem schten heuvel, d ch her (pr ng fchichtig weg. O+7I
zyn kn estig h fd zweefde een luehtbeeld . De eerwaerdige
Schimmen der V rvaderen zagen d r de w lken van
Cr na .
Aa 2
DER-
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DERSAGRRNA .
Dit zyn tekens van Fingal's d d . De K ning der Schilden
ligt verflaegen ! Caracul zegepraelt! verlaet, C mala, uwe r tfen ; d chter van Sarn , verlaet ze, met traenen befpr eid 1
De J ngeling uwer lief'de is gevallen! Zyn geest waert aen
nze heuvels!
MELILCOMA .

Daer zit C mala verlaeten ! Twee gryze d ggen fchudden
hunne ruige
ren aen derzelver zyde, en d en bet fladdrend
luehtje fuel beweegen . Haere bl zende kaek rust p heuren
arm ; de bergwind fpeelt in haere l kken . Zy wend haere
blacuwe
gen naer de velden, d r hem beftemd . Waer
zyt ge Fingal ? 't w rd r nd m nacht.
COMA LA .

S Str mende Carun (*) ! Wacr m zie ik uwe wateren zieb
met bl ed verwen? Heeft men bet gedruisch des gevechts geh rd ; en Waer m flaept de K ning van M rven? Styg p,
S maen, gy d chter des hemels, zie uit uwe w lken neder!
Verfchynt pdat ik bet geblikker zyner Wapenrusting, in de
velden , d r hem beflemd , aenfch uwe ! Of liever, d e bet
luchtbeeld, dat, in den nacht, nze Vaders verlicht, met zyn'
r den ftrael nederk men , m my den weg naer myn' verflaegenen Held t wyzen ! Wie zal my v r jammeren hefchutten ? Wie v r de Iiefde van Hidallan ? Lang zal C mala naer
alien kanten uitzien, ecr zy Fingal, in 't midden zyns heirs,
zal ntdekken ; fchemerend, als den k mst van den m rgen,
in de w lken eens uchtends regen.
IIIDALLAN (f).

Verduister, gy nevel van den d nkeren Cr na, verduister
bet pad van den Bevelhebber! Vcrberg zyne fchreden v r mygen! Lact my niet meer mynen Vriend gedenken I De
ne
gelederen van 't leger zyn verftr id ! Geen aenrukkende tred
d et zyne Wapenrusting klinken 1 G Carun! ]act uwe ftr men
van bl ed r llen ! de leidsman van 't V lk is gevallen !
CO MALA .

Wie viel aen Carun's bruisfchenden

ever, gy z

n des bew lk-

(") Carun, Cara- n . c n kr nl;eIcndc vl et. fly beh ud n g den naem
van Car n, en valt in den F rth, (cene rivier van Sch tland :) eeuig,~ tnylcn
van Falku'Ik, ten N rc'en .

(-1 ) Ui!allan wad d ns Fingal af;evacrdigd m aen C mala deszelfs wederkbmst
1
t melden . D es, ur zich
ver d -~ vcrfmacding zyner lief -de t weeken, maekt liner bekend, dat d K ning gefucuvcld was . Ely meld haer,
dat by dcszcl1s lyk van 't ilagvdId had weggcn men, m in haere tegrnun rdighcid bcgracven t w rden . Uit deeze mfiandighcid is hec t verm cden,
dat (lit irchtl1uk,in ude tyden, is vert nd „ew rdeu .
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w lkten nachts ? Was by wit, als de fheeuw van Ardven ?
Bl eiend, als de regenb g ? Waren zyne l kken, als de nevel des heuvels, zacht en krullend by z nnelchyn ? Was by ,
in den flag, als de d nder des hemels ? Snel , als de Reeb k
der w esteny ?
HIDALLAN.
6 , K n ik zyne beminde aenfch uwen, fchichtig here r tfen verlactende! heur r d
g d r traenen verduisterd! haere bl zende kaeken half in heure l kken verb rgen ! Speel
lieflyk luchtje ! ligt heure zwaere l kken p ! laet ik haer'
witten arm aenfch uwen ! heure wangen , aentreklyk in den
ramplp ed !
COMALA .
Is C mbat's H fd gevallen , gy b' dfchapper van kwaede
tyding? De d nder r lt p den heuvel, de blikfem fchiet p
vleugelen van vuur ! C mala, fchrik Diet, want Fingal ligt geveld! Leg, gy b dfcbapper van kwaede tyding, is de Schild
van den Overwinnaer gevallen ?
IIDALLAN .
De V lken zyn, p hunne heuvels, verfl:r
X nings Item Diet meer h ren !

id! Zy zullen 's

COMALA .
Schrik verv lg u
p uwe vlakte! Verderf gryp u aen, gy
K ning, der waereld! Weinige zyn we fchreden naer 't graf,
en tact een meisje u beweenen! Dat zy, als C mala, in de
dagen haerer Jeugd , traenen Il rte ! Waer m hebt ge my, Hidallan , den vat van mynen Held verhaeld ? Ik k n, n g eenip zyne,terugk mst h pen ; ik k n n g gel ven,
gen tyd,
dat ik hem, p de afgelegene r tten, aenfch uwde ; een b m
z u my, veelligt, met deszelfs verfchyning kunnen beg chelen ; bet gedruisch des heuvels z u tnyn
r bet get et van
deszelfs h ren fchynen t weezen . 6 ! Was ik aen de evers
van den Carun ! Dat myne traenen zyne wangen befpr eiden!
HIDALLAN .
ligt
niet
aen
de
By
evers van den Carun :
p Ardven
ulichtten de Helden v r hem een graf. Zie, 6 maen, u!t
uwe w lken
p hem seder! Uwe Straelen blinken p zyne
b rst ! Dat C mala hem, in den glans zyner wapenrusting,
aenfch uwe I
COM AL A .
T ef, gy z n des grals, t t dat ik myn' beminden aen •
fch uwe ! Hy liet my alleen p de Jagt . Ik wist Diet , dat
by zich naer den kryg begaf . , Hy zeide, dat hy, tegen den
nacht , z u wederkceren . De K ning van M rven is t
ruggek men ! Waer m hebt gy , trillende bew ner der , r tfen
A2 3
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fen (*) , my rids van zynen val gemeld! Gy zaegt hem in
zyn jcu,,dig bl d Wentelen, d ch gy zwygt bet v rC mala.
MEL IL CO MA .

Wat gedruis h r ik by Ardven ? Wie is daer z blinkend
in 't dal ? Wie Iitelt herwaerds aen , als de kragt eens vl eds,
wanneer zyne v rtgeftuwde wateren in bet licht der maene
blikkeren ?
CO MA LA .

Wie anders, dan de vyand van C mala , de Z n van den
K ning der Wacreld ! Mik den b g van C mala uit uwe
w lken, 6 geest van Fingal! Laet hem ,als cell hertderw esteny, nederft rten I Het is Fingal in 't midden zyner fchimmen ! Waer m k rnt gy ., myn beminde, z verlchriklyk, d ch
z bek rlyk v r myne ziel ?
PIN G AL .
Heft, gy Barden, h t lied aen, bezingt den kryg des ftr menden Caruns ! Caracui vl d v r nze wapenen langs de
velden van zynen h gm ed ! Hy verdwynt van verre als cell
luchtbeeld , dat eenen geest van fchaduwen mvangt, wanneer de winden h t ver de heide verdryven, en de d nkeie
w uden al m verlieht w rden! Ik vernam eene ftem ; f was
bet de wind van mynen heuvel ? Is h t de jageres van Ardven, Sarn 's withandige d chter? Zie van uwe r tten neder,
myn berninde, laet ik de item van C mala verneemen !
6 Iiek
ruste !

rlyke Z

COMA LA .

n des d

ds, neem my in de gr

ve uwer

FINGAL .

K m naer d gr ve myner ruste1 De f rm is v rby ; de
z n fpreid weder haeren glans p nze velden ? Jageres van
bet klinkend Ardven , k m naer de gr ve myner ruste 1
COMA LA .

Hy keert, met r em helaeden, t rug! Ik ken
tigheid van vynen kryg! D ch ik m t agter de r
rusten , t t dat myne ziel van den lchrik zal zyn
6 Breng de harp pier! hef liederen aen , gy d chter
DERSAGRENA .

d regtmats wat uitbek men !
van M rni!

C mala d dde drie herten in Ardven ; bet vuur fygt, p
de r ts, hemelwaerd ; begeef u naer 't gastmael van C mala,
gy K ning van 't magtig M rven !
FIN(') D r den bew ner der r tfen w rd cell Druid verflacn . Hct is
wacrrehynlyk, dat eenigen uit de Orde der Druiden, t t het begin der rcgeering van Fingal, n g vrrgeNleeven zyn, en dat C mala e n' dcrzclven
Ovrr den uidlag van den kryg raedgepleegd heeft .
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FINGAL .

Laet uwe flemmen h ren , gy z nen der liederen ? bezingt
den kryg van den ftr menden Carun ! Dat myn withandig
meisje vr lyk zy, terwyl ik bet gastmael myner beminde befch uw !
BARDEN .

R l, flr mende Carun , r l met vreugde v rby ! De Z nen des krygs vl den 1 Men ziet bet r s niet meer in nze
velden ; hunne tr tfche vleugelen (*) fpreiden zich nit in andere Landen . Nu zal de z n in vrede pgaen, en fchaduwen
zullen, met blydfchap, nederk men . Het gedruisch der jagt
zal vern men w rden ; de fchilden hangen in bet p rtael . Wy
zullen, in den Zeeflag, vr lyk weezen . Onze handen zullen
r d geverfd w rden in 't bl ed van L chlin . R l, ftr mende
Carun, r l met vreugde v rby, de Z nen des krygs vl dent
MEL IL COMA .

Dael, gy ligte nevel , naer beneden ! Gy ftraelen der maen,
v ert haere ziel hemelwaerd ! Het meisje ligt bleek by de
r tten ! C mala is d d 1
FIN GAL .

Is Sarn 's d chter verfcheien ; dat witb ezetilig meisje mytier liefde? K m, C mala, p myne heiden my t gem et,
wanneer ik my eenzaem uederzet by de flr men myner heuvelenl
HIDALLAN .

Is de ftem der Jageres van Ardven verfl md ? Wacr m heb
ik de ziel van 't meisje veril rd? Wanneer zal ik u, met
blydfchap, p de Jagt der d nkerbruine herten aenfch ucven?
FINGAL .

J ngling van een d nker gelaet! Gy zult den maeltyd in
myn V rh f niet meer genieteni Gy zult myn wild niet verv lgen! D r-uw zwaerd zullen myne vyanden Wet neergeveld w rden! Breng my naer 't
rd haerer ruste, pdat ik
beure fch nheid aenfch uwe! Zy ligt verbleekt by de r tten
neder! De k ele winden ligten haere l kken p! De pees van
haeren b ng zweeft in de lucht! In haeren val brak zy haeren
pyl! Verhef den l f der d chter van Sarn ! Laet haeren
naenl d r de winden des hemels mgev erd w rden 1
BARDEN .

Aenfch uw! Vuurige verhevelingen verfpreiden haeren glans
r nd m bet meisje! Zie! Straclen der maen v eren heure ziel
hemelwaerd ! De ntzagverwekkende fchimmen haerer v rva(') De,Dichter zinfpceir wacrfchvnlyk p den R mfchen Adelaer .
Aa 4
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vaderen zien, nit haere w lken, p haer neder! Sarn (;)
met een d nker gelaet! Fidallan met vuurigblikkende
gen
Wanneer zal uwe witte hand zich pbeuren? Wanneer zal
men uwe ftem p nze r tten verneemen ? De meisjes zullen
u p de heide z eken, d ch zy zullen u niet vinden . Gy
zult, ten eenigen tyde, in haere dr men verfchynen , m
rust aen heure zielen t fchenken. Uwe flem zal in haere
ren blyven ; Zy zullen, met blydfchap, gedenken aen de dr men haerer rust . R nd m het meisje fchitteren vuurige verhevelingen, en ftraelen der maen v eren heure ziel hemelwaerd !
(t) Sain , Vader van C ma!a, flierf k rt na nacre vlucht . Fidallau was
de ccrlte Kening, die in Inilt re, net gebied v erde .
YEDENKINGEN OVER DEN OORSPRONG EN DE EEDUIDENISVOLLE
HOEDANIGHEDEN VAN DE HOED DER VRIHEID .

D

(Uit het Engelsch .)

e ude R meinen waren d rgaans gew n, met bl ten
h fde, te gaan ;by k ud en regenagtig weer, bedekten zy
't zelve met een der flippers van hunne mantels f t gaas. Cr•. SAR, hun eerfle Keizer, kaalh
fdig zynde, bedekte net met een
Lauwerkrans . Ouderd m en Ziekte geregtigden, in de vr egfle tvden, alleen iemand, t t her draagen van een Kap f Muts .
De Ouderd m t en lets eerwaardig zynde, z werden de Kappen met den tyd een teken van Eer ; en niemand werd t en
eerwaardig gerekend, dan die vry was,en,langs deezen weg,
geraakte de Kap in de m de, als een teken van Vryheid ;
wanneer een Slaaf uit zyn dienst ntflaagen en v r een Vry_
man verklaard werd, kreeg by een Kap, welke by in 't penbaar m gt draagen.
De Pileus, f de H ed der Vryheid, is geheel eenv udig van
gedaante, gemeen van fl ffe, en wit van kleur. --- De gedaante is als een Zuikerbr d, breed van nderen en uitl cpende als een Kegel . Zulks duidt aan, dat de Vryheid rust
p den breeden gr ndflag der Menschlykheid ; en de pyramidaale
gedaante, net zinnebeeld der Eeuwigheid, wyst aan , dat dezelve alt s m et duuren .
De H ed der Vryheid is eenv udig : dewyl Vryheid den Menseh ten natuurlykflen en gr tflen cieraad trekt . Dezelve heeft Been g uden f zilveren b rden, welke z vaak her lievery zyn, van nderwerping aan
willekeurig gezag. -- Die H ed is van gemeene St ffe, van
w l gemaakt, m aan t duiden, dat Vryheid z wel het geb rteregt is van den Schaapherder, als van den Raadsheer .
Kindelyk de H ed der Vryheid is wit ; de eigenaartige kleur van
ngeverfde w l : dit zinfchetst, dat de Vryheid geheel natuurlyk
is, Been vlekken draagt van Partyfchap, en nbez edeld blyft
van Dwinglandy .
D $
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[Naar bet H gduitfche van u z .]

Z - it de r em dier Helden gelds,
Die glansryk, als de fterren, praalen,
En wier verg de l tgeene eeuwen kunnen maalen ;
8 Patri t! zyt gy myn Held .
Gy, fch n gedreigd d r 's tr tfchen hand,
Durft gantsch u 't Vaderland t wyden
Zyn lyden grieft uw hart ; zyn vreugd kan u verblyden ;
Gy leeft en fneeft v r 't Vaderland .
Vergeefsch p gt van der deugden baan
Sn d zelfbelang u f t dringen
Vergeefsch v ert, zy p u, met zin bet vrend zinnen,
De listige verleiding aan .
Vergeefsch maalt ze u de g .uden pracht ,
Den tr tfchen rykd m v r de zinnen
Vergeefsch tracht ze u , v r't h fd haar's (laavenheirs t wnnnen
Dat fteeds in valfchen wellust lacht.
Verwinn'lyk! - meer dan Cezar gr t,
V elt zich uw hart t t werlrftand n pen
Uw eedle ziel verwint, d r g ud niet m t k pen,
Niet f t fchrikken d r den d d.
Gelyk een nbeweegbre r ts,
(Als zeeen waterbergen v rmen,)
Pal ftaat in d' ceian , en m edig nder 't fl rmen ,
Verduurt der g lvcn w est gekl ts

Den t

Z
flaat gy met nwi•ikbren c ed ;
Tr tfeert, van vriend en hulp verlaaten,
rn dier magtigen , dier fn den , die u haaten,
En hunn' ntzindes m rtfierfl et.

Het
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Het Vaderland gered t zien ,
Is v r u g ddelyk verblyden ;
r u englenvreugd, zelfs in het zwaarfle lyden,
Als burgers u ndankbaar vli8n

T t u de Hemel, gl rieryk,
Ter w ning r ept der waare Helden,
En 't y lk uw deugd en tr uw d r traanen zal vermeden, .
Die flr men p uw achtbaar lyk.
Veracht, vergeeten in den d d,
Verr tten, in needle graven,
Zy, in wier laage ziel, als verw nnen flaaven,
Het kruipend' zelfbelang geb d.

Rust,

Die Aterlingen! . . . 't Vaderland,
't Welk' hen, al 't Been' ze hadden, leeven,
vervl ed, en eer, en vryheid hadt gegeeven,
Bad vrugtl s in zyn' veegen (land .

En zy, zy vl den, meer en meer,
By 't klimmen van 's Lands tegenCp eden ;
En waren flechts bedacht , by 's Vyands fp rl s w eden,
Op hunne en hunner huizen eer .

Wat (h

Hun huis ntvli6 der wraake n it,
Die eens des b zen h fd zal treffen :
d, t t 's burgren fchae, zich zag ten t p verheffen,
W rdt, d r n g fn der hand, verflr id .

Der Burgren heil bl eit met den flaat ;
De flaaten d r de Patri tten.
't Atheenfche V lk d rst naauw' der vadren deugd befp tten,
Op 't wierd verw nnen d r verraad .

D rst fl

En gy, 6 R me! 6 k ningin!
Die K ningen , en k nings z nen
ten van den thr n ; gaaft zelfs uw g uden kr
Als buit uw pl ndraars t t gewin.

nen,
Als
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Als, in den akeligen nacht ,
Haar Cchutsgeest langs haar puin k mt zweeven ,
Stilzuchtend' ziet, dat niets, niets-van haar is gebleeven
Dan 't gruis en 't ft f der ude pracht
En dan de gr te daen herdenkt,
Die zvn gelief'k st y lk verrichtte,
T en n g v r 'tVaderland der burgren tr uw niet zwichtte,
V66r g udzucht hadt hun deugd gekrenkt ;
T en aller burgren t everlaat,
Teen Scipic s, teen Curiusfen,
T en eedle Cat s n g, en t en Fabritiusfen,
Vereenigd leefden v r den ftaat
Dan klaagt by luid' : „ Ze zyn niet meer !
„ Ze zyn niet meer die eedle dagenI"
En R me's muuren zelfs flaan ylings mede aan 't klaagen,
Angstvallig jammerend', keer p keer :
„ Ze zyn niet meer . .! en R me, fi fmari!
„ Verheven d r de Patri tten,
„ Myn edel R me viel, t en alien burger-r tten
„ Onthrak een Patri ttisch hart!

De gr

De val dier ftad t ne all' wat leeft,
Leere ns v r wisfe waarbeid achten
tfle that is zwak, die duizend legermagten,
War -- geene Patri tten, heeft.
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TOTFRAAYE LETTERIsN,KONSTEN RN WEETENSCIUAPPEN,
BETREKKELYK.

REDENVOERING OVER DE NATUUR DER GEEZONDL LEERS .

D ch gy , fpreek bet Been de Gez nde Leer betaart .
PAULUS . Tit . 11 . r . .
D . D . H gleeraar in de
G dgeleerdheid t Aberdeen .

DOOr ALEXANDER GERARD,

(herv lg en Sl t van bl. 33 .)
hebben , d r een nbev r rdeeld nderz ek van
Wyalle
de Texten, waarin van de Gez nde Leer, de

Gez nde W rden, 't Gez nd Gel f gefpr ken w rdt,
den waaren Schriftuurlyken zin dier uitdrukkinge pgefpeurd . Ap stel PAULUS gebraikt die fpreekwyze z veelvuldig, en wanneer by ze bezigt, ntv uwt by de meening z z rgvuldig, dat by ns in (hat geflcld heeft m
van de betekenis met de v lk menfle blykbaarheid vertuigd t w rden . De blykbaarheid is, in de daad, z
fterk, dat, wanneer wy daar het
g p vestigen, eerie z
lange nafpeuring, als wy t w rk flelden, nn dzaaklyk
m ge fchynen ; dan de Menfch,~ri zyn z gew n aan ecne andere pvatting van dit nderwerp, dat de breedv erigfle nafpeuring, z ik vrees, ngen egzaam zal weezen
v r fterke Aankleevers van Seen en Part) , fchappen , en
zulks zal bet verre van vert llig maaken, dat wy v rtgaan, en, in de
It . Tweede Plaatze, de
nderfcheide bvz nderheden,
welke daarin liggen pgefl ten, n g wat klaarder t e t
lichten .
i . In 't algemeen is Gez nde Leer, de zuivere en egte
Leer van 'net Euangelie, de Leer d r CHRISTUS en de
Ap stelen verk ndigd ; geheel , z nder agterlaating van
eenlg gedeelte ; nveranderd, z nder vlek f rimpel ; zuiver, nvermengd met iet anders, f in de zaaken f in
de wyze van uitdrukking ; h fdzaaklyk v rgefleld in
de Gez nde LP rden met welken CHRISTUS en de Ap sVII . DEEJ. . MJ:>~IGYLw .1VO .9 .
13 b
te.
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telen die Leere verlevcrden . Zeker heeft men maar weinig
nederigheids n dig m,te erkennen , dat deeze de gefchiktfle zyn : de \-V rden van CHRISTUS zyn de W rden van
GOD, zyne G dlyke Natuur fprak ze ; de Geest van GOD
was p de Ap stelen en Pr pheeten, deeze wederhieldt
bun van eenig w rd t gebruiken, 't geen de • VVaarheid
niet uitdrukt ; en, niettegenflaande de gr te verfcheidenheden in hunnen fly] , heeft t taal van hun alien een zeker algemeen charac`ler en geaartheid, in rvelk pzigt wy
m gen beweeren , dat 'er eene eenpaarigheid van fpreektraut in de Heilige Schriften heerscht . Deeze algemeene befchryving der Grz nde Lecre zal , h fdzaaklyk
t egellemd w rden d r alle Chi •isten-Accnhangen : want,
fch n hunne byz ndere Leerfleizels, in eenige deelen,
rechtdraads tegen elkander aanl pen , ngt ieder Aanhang
zyn eigen Stelzel de zuivere Leer van het Euangelie t
behelzen ; en , h ewel zy alien eenige Kunstw rden gebruiken, in de Heili c Bladeren niet t vinden ; rekent
ieder Aanhang zyn eigen verzameling van Kunstw rden
v lk men van gelyke betekenis met de uitdrukkingen der
Schriftuure ; l ch bepaalder gefchikt m derzelver weezenlyken zin z net uit t drukken , als dezelve beh edt v r
nmisverlland en verkeerde uitlcgging.
2 . Het verdient,
verzulks, nze nauwlettendlle aandagt , dat Gez nzde Leer betekent, de Zuivere Leer van
bet Euazzgclie, byz nder z als dezelve nderfcheiden is

van allc menschlyke bepaalingen , beperkingen , fches pzinviglteden en byv egzelcn . Wy bebben bier b ven in 't

brec,ie gezien 5 h e z rl vuldig de Ap stel dezelve tegen alle deeze verllelt. Zyne uitdrukkingen zyn rechtflreeks
ingerigt tegen de ver(icr-fenisfe der Leere ten dice dage
heerfchende ; d ck ze zyn z danig gck zen dat ze desgelyks, p de eigenaartigfle wvze, t epasfelyk zyn p alle
laatere verdraaijingen : lry v rzag ze, by v rfpelde ze,
en hadt ze p 't
ge ten win11en in eenige der v rheen
verklaarde plaatzen . In de dud alle nitgepl zene f gedr ngene verklaaringen van de Christlyke Leere ; alle ngegr nde f aangen mene gev lgeu dalr uit afgcleid ; alle
netelige gefchililukken daar mtrent, welke de Kerk bernerd
hebben, bet nen van zelve z danige vervalfchinbien t
zyn als de Ap stel ver rdeelt ; zy zyn ac')'an,lmerkt met
dezelfde Ilegte kentekens als by pzeeft, zv hrbhen de
eigenlle uitwerkzels v rtgehragt, welke by hefchreef .
Zy hadden, ten tyde des Ap stels, reeds cen begin gen .
men ,
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men, en - verfpreidden zich welhaast wyder en wyder .
Vergeetende dat bet Erswlrgelie niet ge penbaard was nu
bet vernuft t
efenen f de nieuw zgierigheid t v ld en,
en verlangende m 't zelve aan t pryzen by de Ongel k, dit m ct
vigen, inz nderheid de Wysgeeren ; deels
then t eflaan, gezwaaid d r hunne eigene v r pgevatte
begrippen en denken .le d keurigheid van hunne cigene
bevatting ten L n t fpreiden, beg nnen eenige Christenen, zeer vr egtydig, de Artykelen van hurt Gel f t
verftaan verecnk m(tig met de befpiegelende begrippen
der Griekfche Wyhegeerte,b venal de PIct nifche ; m dezelve t bepaalen met cene wysgeerige (liptheid, en in
Sch lfche Spreekwyzen t bevatten, gelykenisfen aan t
wenden m ze p t helderen, ver nderitellingen aan t
neemen m 'er reden van t geeven, die niet alleen willekeurig, maar ver 't algemeen neigen, waren .
1Vlen beichuldigde hun van dwaaling . Hunne befchuldigers wareu uiet wys gen eg rn zich v ldaan t agen
met t bewyzen, dat de Schriftuur den zin , welken zy
daar aan given, niet behelsde, f t eliet ; d ch, befmet
met den geest dier zelfde \Vysbegeerte , fl egen zy ver
t t tegengeltelde hepaalingen, vergelykingen, ver nderftellingen, en fch liche fpreekwyzen, dikwyls even nv egelyk, even. zeer t t dwaaling; leidende . Deeze werden h n , c t recht, t rug gekaatst d r hunne tegenreezen gefchillen ver deeze tegen(trydige
flanders .
bepaaling;en ; de tnenigte v cade zich nan wederzyden ; zy
vervielen t t gekyf, bttterheden, verdenkingen, nderlinge fmaadredenen en verwytingen . Men z gt met een
ntdekken , en v r 't meefcherpziend f ig valschheid t
rendeel werd aien gemaldvk gev nden, in de afgetr kken
In
en fyngeip nnene bepaalingen van elke Party .
den v rtgang des gelchils , bedagt men , van wederzyden,
nieuwe fpreekwyzeu : nieuwe _ nderfcheidingen, nieuwe
vergelykingen, m nauwkeurig het -byz ndere van zyn eigen gev elen uit .te merken ; nieuwe ver nderllellingen werden 'er gefmeed m die Leer met de Schrift f met zichzelve t d en zamenilemmen , en de tegenwerpingen daar
leder z danig eene p ging bragt
tegen t nntdekken .
nieuwe gefchillen ter bpane ; en elk nieuw gefehilftuk werd
beuzehath er, denkbceldiger en afgetr kkener dan bet
v rgaande . In her rntv nwen deeden zich nieuwe fcherpzinnigheden van nderfcheiding en nieuwe fyngefp nnenheden
B b 2
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den van bewysredenen p . Elk Gefchilv erder v egde 'er
lets by naar zyne eigene wyze van hevatting .
De Kerk wend verdeeld, verwilderd, en in vlam gezet .
Men riep Kerkver aderingen zamen ,n de Gelchilltukken
t bepaaleu, en de haatlykheden, daar d r ver rzaala,
weg t nee men ; d ch, in ftede Win zich vast t h iiden aan
deny regel der Gez ride Ti rden, in ftede van alle de Paftyen t rug t r epen t t de ecnv udige Leer van hct EuanBelie, in (lede van i'e nlchrifrmaatige en ei„endunklyke
verklaaringen, vnn wederzydcn bygebragt, t verwerpen,
tradeu zy t t alle de kleinigheden des Gefchilltuks, betwistten dezelve met v r rdeel en drift ; zv gaven zich
t e in hairkl veryen , vervielen t t tiereitd gefchreeuw,
t t nderling befchuldigen en drigen, ja z mtyds fl egen
zy ver t t pr er en geweld . De ilerker Party kreeg de
verhand p de zwakkere, d r de meer ber nde hevigheid, d r den fchrik der uitged nderde bedreigingen, d r
enkel geweld f d r de meerderhcid , z mwylen eerie kleine meerderheid, van (emmen . 7.y keurdcn alle de fpitsvindigheden , dr gredenen, en vindingen van dcnePartyg ed,
namen de harde w rdcu en kunsttermen, welkezvgefchila
rdeelden, m zich van die der andere Party t uderlcheiden,aan ;en hepaalden d r een befluit van aangeutaatigde
d ch ntzaglyke magt, dat deeze alle Gel lsartykelen z uden tvcezen,en hunne uitgek uze kunsttermen de keur(leen
der waarheid . Al wie weigerde zich can hunne v rlchrift_n
t nderwerpen, ver rdeelden zy als Aatahangers der tegenpartyc, en brandmerkten ze als Ketters : zy ich lden, vervl ekten, banden ;en, wanneer zy den wereidlyken arm Ic nden verhaalen m deel t ueemen in hunne -cv cligheid, ving
het verv lgen , het d den , aan . ---- Andere Kerkvergaderingen werden belegd, en gaven dikwyls tegen vergeftelde v nnisfen, (lelden daar tegenaanl pende Leeringen vast,
en heb lwerkten dezelve d r andere kunsttermen ; d ch
'er heerschte dezelf(ie geest van Partyfchap en Geweld .
it een enkel gelchilfluk af.
Geen hunner befluiten deeds
Integendeel, zy deeden de t es gereezene gefchillen v lduuren, de hitterheid van den twist t erncemen, en zich wyder
Desgelyks miste het niet dat zy nieuveripreiden .
we gefchillen verwekten .
De Perf nen , die 'er tegen
fpraken, bedagten nieuwe w rden, nderfcheidingen, en
hairkl veryen t t wederlegginf_r van de II)itsvindigheden in
de gernaakte befluiten ; zv verfchilden deswegen, en fcheurden in kleinder Partyen . - Zy, die de Befluiten aan-
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kleefden , kwamen niet vereen mtrent de meening, fl egeu t t heftig twisten ver, befchuldigden elkander van
dwaaling, vats G d :lastering, en weigerden gemeenfchap
met elkander t h uden . - D r de zugt t t Gefchilv ering en den geest van fcheuring by alien werd de
Christlyke Kerk verdeeld, gefmaldeeld, en wader gefinaldeeld in ntelbaare Aanhangen, baatende en vervl ekende
de een den antler ; d ch alleen van elkander nderfcheideu
d r w rdverfchillen f d r begrippen, waar mtrent de
Ideilige Schrift Diets bepaalt, f van welken 's Menfchen
bekwaamh°den gecnc klaare bcvitting kunnen v rmen, en
waar ver -bet nu dig en uuut is eenig denkbecld in 't
geheel t hebben .
Ondericheide Stelzels van Wysbegeerte v lgden elkander p, by ieder van deeze werd, p zyn beurt, de
Leer van het Euasagelie ingclyfd . Hier d r nam dezelve eerie verfcheidenhei .l van gedaanten aan ; d ch alle zeer
ngelyk aan de
rlpr nglyke ecuv udigheid . Wanneer
de \Vysbegeerte van ARISTOTELES, z nder cenige mededinging van cene andere, p de Sch len heerschte, (eerie
Wysbegeerte van den beginne f fyngefp nnen , twist- en
geichilziek, en n g meer dusdanig gew rden, d r de
verkeerdheid der Sch lastikeu,) werd de Christlyke Leer,
d r 'er naa gepl id t w rden , gefchikt v lgens derzelver gedw nge wyze van verdeeling, begreepen v lgens
derzelver regelen van hepaaling en nderfcheiding, uitgedrukt in derzelver harde bew rdingen, en men redenkavelde daar ver in Kunsttermen : dit gaf aan die Leer
eene wanfchiklyke en van de n rfpr nglyke geheel vervrecmde gedaante . Het valsch Vernuft ll fde zich f in
bet uitdenken van vraag(lukken ver elk Artykel der Christ.
tyke Leere, in dezelve t t de uitcr(le fynheid nit t fpinnen , en
ar ver t zintwisten met al de gemaakte nauwkeurigheid der Sch lrJliken . Vraagen kwamen nit vraagen in een cndl ze reeks v rt : alle n dl s, de meeste van geene aangelegenheid, veele alleen in w rdfpeeling
be(laande, veele belachlyk, veele nbepaalbaar, en zelfs
nverllaanlyk, ja eenis e G dl s en G dslasterlyk . Zy
werden meest alle leer(lellig bepaald , de bepaalingen van
vecle t t Gcl fsartykelen verheeven ; en de Kuustw rden, in de bepaalingen f?ebezigd, dienden ten eenigen erkcnden kenmerk dat iemnnd die Artykelen vasthieldt .
D r zulke Tegenkantingen en Gcfchillen der valschlyk
genaamde IJ/eetaafchap , v lduurde , en nam, verfcheide
Eeuwen lang, de verllands verduistering t e ; de Leer
lib 3
der
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der R mfche Kerke werd een wanfchiklyk lichaam van
Stellingen , nfchriftmaatig begreepen en uitgedrukt , en
veele derzelven waren niet alleen irtbl t van alien 1eun
in het Eaa~-,, ngelie ; maar lynrecht daar tegen flrydig .
Dc Herv rmers fl: nden p, in een gezegend uur, m hun
gewigtig werk aan t vangen, zy ntdekren deeze h p
van rnisv rmingen, flelden de verdraaijingen van het Eu,-ingelie die dezelve uitmaakte, en de verdichtzelen aan het
Eimtigelie t egev egd, ten t n . Zy verklaarden de Heilige Schrift v r den ednigen Regel des Gel fs, en
wraakten alle menschlyke bepaalingen van deszelfs eenv udige beginzelen . Gelukkig, indien zy hierin (landvastig,
en zichzelven gelyk, gebleeven waren . D ch hunne tegenflanders vr egen wat het bepaaldlyk was, 't Been zy gel fden ; zy hielden her ber epen p de Heilige Schrift
v r ngen egzaam w dit t bepaalen : dewyl Christenen
van allerlei Aanhang zich van (lit gezag bedienden ; zy
ichreeuwden , dat de Leer der Pr testcanten geheel nbepaald was en nzeker ; zy misv rmden dezelve deerlyk ;
en v rderden , dat de fferv rmden , p een bepaalder wyze , daar ver z uden fpreeken . Overmand d r
dit Jastig aanh uden, dit fchreeUwen, dit befchuldigen,
en Diet ten v llen geneezen van den fpitsvindigen geest,
die hun v rheen (!reef, werden zy nbedagt, fch n in
den aanvang, met tegenzin, bew gen, nr de uitdaaging
t aanvaarden .
D - eerlte Verklaaringen hunner Leere warm vry eenv udig ; der Sclr kmiken wyze van fchikking, van bet g
en uitdrukking, vermydden zy veelcer dan dat zy 'er zich
p bevlytigden ; d clr de lust m afgetr kken t fpreekeu
kreeg allengskens nicer kragts en invl eds : de uitleggingen der Leere, d r deezen gegeeven, mishaagden nnderen ; binnen k rt kwamen 'er tegengelllelde uitleggingen
t v rfchyn : bier ver reezen ge1'chillen : deeze werden
met meerder en nieerder fcherpzinnig redentwisten v rtgezet ; aile d hardfte w rden der Sch le ntleende men
in het verfchil der denkbeelden nit t drukken, en men
bedicnde zich van de beuzelagtigfte en nver(laanbaar(te
nderrf l,ei'ingen der Sch le m ze t bellryden .
De Pr icfhanten geraakten verdeeld in ntelbaare Aanhangen, Oil ericheiden d r byz ndere Gel fsftukken ver
n dzsaklyke punten , f die nm gelyk bepaald kunnen w rden . Gel fsbelydenisfen waren tegen Gel fsbelyderiisien aangekant ; Stelzels van G dgeleerdheid tegen
an-
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andcre vergefleld ; eenige gehcel en al niet z zeer Stelzels van Christlyke G dgeleerdheid, als b vennatuurkundige Stelzels van wu rdentwist ver befpiegelende , afgetr kkene, en weinig beduidende gecchillen,waar t e die G dgeleerdheid aanleiding gaf. Like Party hieldt zich flyf en
perk by zyne eigene wyze van begrypen en zelfs uitdrukken van de waarheid ; en hier d r bleeven zy verdecid
en verfchillend .
Z danig is het algemeen Tafereel vat,, der Christenen
afwykitlg van de Ecnv udiglzeid der Gez nde AV rden .
Elk der pgen emde ftukken z uden wy gereed kunnen
flaaven , d r het phaalen van ntelba re gebeurtenisfen,
in de Kerklyke Gelchiedenis v rk mende . Nief t vrede
met in deezer v ege daar van f t wyken , hebben zy de
af%vyking in de plaats gefleld, en aan dezelve den naam
van Gez nde Leere gegeeven . Like Party be(1 •e mpelt daar
mede , die byz ndere verkiaaringen , befpiegclingen , en
nderfcheiden,
bepaalingen , welke dezelve keurneiken ,
en p het verfte van alle andere Partyen verwyderen
d ch deeze w rden d r den Ap stel , met de fterk(le w rden van afkeuring , uitgefl teu van het denkbeeld der
Gez nde Leere, en by ntaant de Christenen aan zulks t
vermyden, als daar mede recht(lreeks ftrydig . 't Geen de
nderfcheide Aanhangen phemelen als de gez ndfle Leere,
is , naar 's Ap stels meeniag, het ngez udjie . V lgens
zyn begrip deswegen , en dit begrip verdient alleen de
aanneeming der Christenen , wykt de verflaafde aan eenige benaaming nder de Christenheid , de vasth udeade
V rflander van eenigen Aanhang, daar van eenigerwaate
af, en d rgaans het allerverfte .
3 . Gez nde Leer duidt eene Leer ann die ter Deugdsbetragting pleidt . PAULUS paart met v rdagt, en bellendig , gelyk wy gezien hebben , dit denkbeeld met bet
v rgaande , en zy zyn, in derzelver natuur, p 't nauwst
aan een verb uden . Alle afgetr kkene bepaalingen der
Leere , alle diepzinnige Vraagllukken ver dezelve , zyn ,,
in derzelver weezen, geheel befpiegelend, ten beste gen men , alleen gefchikt m het Ver[tand t
efenen, al t
dikwyls alleen m het t verwarren en t verbysteren ;
derzelver natuurlyke uitwerkzels zyn netelige gefchillen ,
twist vraageu , veideeldheden , geen daadlyke uit efening
k Druivesz van
van Deugd en flciligheid ; Leest nzen
D rnen , f' Vygen van Distelen (*) . list h gfte, waar
p
(*) MATTH . V11 . 16 .

1

Bb 4

568

REDENVOERING OVER DE NATUUR

p zy kunnen r emen, is, dat ze fchadel s kunnen vermaaken, n it kunnen zy nuttig weezen . lndien bet m gelyk ware , dezelve met de gr tfte zekerheid en klaarheid t bepaalen ; z uder, zy n g van geen iuvl ed p de
Deugdsbetragting weezen . Afgetr kke denkbeelden zyn t
k el m bet Hart t verwarmen ; t zwak m g ede Aand eningen in beweeging t brengen ; t duister, m, als
het p d en aank mt, in 't
g t l pen . 'Er is alt s
gevaar dat zy zullen fchaaden ; de gelprekken daar ver
wekken driften p, der nderlinge Liefde h gst nadeehg ; gehegtheid aan dezelve Ieidt 's Menichen aandagt f
van de gr te zeal: m zyn Gel f werkzaarn t d en
zyn : deeze d et hem daar in t weinig, en in gev elens t
Veele gefchillen zyn uitgegr ten, belang flellen .
l pen p bepaalingen, aan de eene zyde ten minlten, en
z mtyds aau beide de zyden,rechtItreeks t t zedel sheid
Eenige der weezenlyke Leerftellingen
flrekkende .
van bet Heilig Eaiungelie zyn z gr flyk misv rmd in z mmige z genaamde verldaaringen,dat ze veranderden in nBY
heilige beginzels van Sn dheid en Ondeugd .
de weezenlyke Leerftellingen van bet Euungelie , heeft men
in deeze en geene Stelzels, v r'Christcn .Stelzels pgegeeven, valfche Leerftellingen gev egd, die, by n dzaaklyke gev lgtrekking , alle zedelyke verpligting wegneemen
dit is z duidelyk , dat dcrzelver V rltanders zich in de
n dzaake bevinden, m de gev lgen , welke zy niet kunnen ntleggen, t wraaken ; v rbedingzelen, en uitz nderingen t maaken , en dezelve, is bet niet annleidelyk
t t eenen Heiligen wandel t d en fchynen, althans daar
even beflaanbaar m de t d en v rk men , - v rbedingzelen en uitz nderingen , ndertusfehen , die , in bet uur der
verz ekinge , geen kragt het nen . N gthans zyn , d r
het verbaazendst en ntheiligendst misbruik der w rden,
Leerftellingen en Verklaaringen in derzelver natuurlyke
Trekking zedel s , d r de z danigen, die ze vasth uden , verklaard v r d weezenlykfte der Gez nale Leere,
v r de meest Euungelifclie, v r die de Genade van bet
Euu agclie bet meest verheffen . D ch ze zyn z verre
van Gcz 'id t weezen, dat ze, in den fterkflen en ergften
zin der w rden, /trydig zyn met de Ge7 nde Leere ; z verre van Gez nd t weezen, dat ze, hna fch n ak
gevcrnist en verguld , een d dlyk vergif behelzen .
Geen begrip kin ccn Christlyk Leer flank weezen , welks,
rechtflreekfche en cerfle ftrekkiug niet p Hciligheid uit .
l pt .
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pt . GOD fch nk de Openbaaring der Waarheid, met
gmerk m de Harten t zuiveren en t verbeteren, rn
invl ed t hebben p de daadlyke betragting der Menichenkinderen . Elk gedeelte daar van is nmiddelyk en kragtdaadig, flrekkende t t dit d el ; alle de V rfchrifien van
bet Ruangelie, en alle de Beinzels
g
daar in v rgelteld ,
l pen zawen t t dat einde . De eerstgemelde ikhryven
de zuiverfte en verhevenfte Deugd v r ; de laatstgen emde dienen m ns ter betragting daar van ten (lerkiten
p
t wekken en aan t zetten . Zy i!ellen ns v r
geu
die h ed anigheden , die charaLqers en betrekkingen van
Perf nen en V rwerpen , welke gefchikt zyn w regtmaatige aand eningen p t wekken, en ns t t derzelver
t werk(telling aan t fp ren ; l ch van die , welke,
fch n ze d r en d r bekend waren , niets ten dien
einde z uden kunnen uitwerken , fppreekt de Heilige Schrift
nze gelleltenis , is bet niet alleen
niet .
V r
n dig dat 4 wy eerie nauwkeurige verfiandlyke bevatting hebben van eenig v rwerp ; maar eene leevendige , treifende, en belangneemende bevatting : en rn ns
die t d en erlangen van alle v rwerpen , t t den G dsdienst beh rende, zyn de Gewyde Bladeren zeer z rgvuldig. Deeze (felt dezelve alleen in zulk een
gpunt , dat
zy G dsvrugt en 1)eugd kunnen bev rderen , kragtdaadig
bev rderen ; en past ze beflendig en ernilig, ter bereikiug
van dat einde , t e .
111 . In de derde plaatze, m eten ivy nu eenige Bedenkingen , natuurlyk nit let verhandeide Onderwerp v rvl eijende , mededeelen .
i . Het blykt dat de Claristlyke Piesrk weezenlyk, meet dart
in het uitwendig v rk men , vereenigd is in d6n algetneen
Gel f
. In Menschlyke Stelzels is het n dig, de begin .
zels der Leere, welke zy bevatten , t ndericheiiicn van
de byz ndere wyze, p welke zy dezelve verklaaren . In
de laatite verfchillen zy hemelsbreedte ; en in z verre zy
van feilbaare Menfchen herk men, kunnen ze ligt verkeerd
f dwaalend zyn . In de laat(te k men zy vry algemeen
vereen ; en bier in is
k alleen f ntwyfelbaare zeker .
heid f weezenlyk gewigt t z eken .
2 . Laat ieder nzer v r zichzelven zich bevlytigen, m
vast t kie.even aan, en zich t vrede h uden met, de zuivere, eenv udige , en Deugdk vcekende Leer van CHit1sTOS ; veragtende en vermydende alle n
dl ze gefchillen
en befpiegelende zifteryen, als daar van geheel vervreemd .
Bb 5
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't Is in geenen deele n dig v r ns wys t zyn, b ven
't geen gefchreeven is ; 't is nvbegelyk daar na t ftree.
ven . 't Is nn dig eenige nauwkeuriger f afgetr kkener
bevatting t hebben van de Leerflellingen des Christend ms f de Verb rgenheden des Chrisilyken Gel fs, dan
de Eleilige Bladeren us pleveren . Indien ivy bevinden
dat die bevatting niet geheel v lledig is, dan m gen wy
ns verzekerd h uden , dat bet niet vereischt w rdt , en
misfchien niet m gelyk is, in nzen tegenw rdigen zwakken flaat, ns daar van een evenmaatiger denkbeeld t
fehenken . Welke W rden van menschlyke vinding men
k v rgeeve , dat zulks met gr ter nauwkeurigheid f
kraat uitdrukken dan de W rden der Schriftuure, is 'er
alt s reden m t verm eden, dat ze de O rfpr ngtyke
Leer der ileilige Bladeren verdraaijen, f 'er lets aan t evuegen .
; . Laaten iffy z rgvt,dig aQt geeven p bet gr t d eleinde van de geheele Christlyke Leere, t waeten : Heiligheid van Hart , I -leili,gheid van tVandel , zuivering van
Ondeugd en v rrgang in Deugd . Laaten ivy ns die
Reeds v rr den geest ilellen, als uitdrtiklyk beflemd en
ingeriat ter bereikinge en bev rderinge hier van . Laaten
wy elk Gev elen, t t Zedel sheid ftrekkende , aaumerken als nbeftaanbaar daar mede , en bet
gmerk van bet
Euangelie verw estende, en 't zelve met afichrik verwerpen. Laaten wy ns bevlytigen t t eene rechre kennis
der Leevenspligten ; alle de waarheden van het Euangelie,
als beweegmiddelen t t derzelver betragting, p nszelven aandringen ; en ze ns in zulk cen gezigtpunt v rflellen , dat ze ns her kragtigst r eren . Laaten wy niet
berusten in de Waarheden van den G dsdienst t gel .
ven ; maar dezelve be efenen, met inzigt m beter t w r.
den . Laat bet nze v rnaamile bez rgdheid weezen ,
vereenk mflig daar mede t handelen, z dat ivy waar .
di,~lyk het Euangelie van CHRISTUS m gen wandelen .
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BEDENKINGEN OP HET EENVOODIG TOESTEL VAN DEN
BEER W . VAN BAI(NEVELD , OM IN SCHEIKUNSTIGE
DESTILLATIEN ALLE DE V00RTBKENGZELS DER
L1GHAAt1EN TS VEIZZAMELEN, ENZ . DOO, ZYN

f1lgcineene V derlandfche Letter efeningen, Vilde Deel,
N .,6, bladz . 236 .

EDELE MELEGEDEELD IN DE

D
T. P . S C H O N C K,
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4p theker tc B1zzJlerdazn .

1J at de Kennis der verfchillende f rten van K nstluchten eenen aanmerkelyken invl ed z
p bet hefpiegelend als be efenend gedeelte der Scheikunde heeft
dat daard r in de kennis der natuurlyke z wel, als de d r
k nst faamgeftelde, lighaamen gr te v rderingen gemaakt
dat men daar d r zeer veele verfchynfclen, die
zyn :
by de fcheikundige bewerkingen zich pd en , beter heeft
leeren inzicn en verklaaren : ---- en eindelyk, dat men,
d r de kennis der verfchillende k nst-luchten , in itaat is
gelteld veele gebreken in de icheikundige bewerkingen t
verbeteren , zyn waarheden, die niemand , des kundig, in
twyfel zal trekken, en die even uit lien h fde de aandacht der fcheikundigen dubbel waardig zyn .
Onder de menigvuldige icheikundige bewerkingen ; waar
by de kennis der k nst-luchten v r al in aaninerking
k mt, beh ren met recht de deftillatien . By deze
immers w rden Gene gr te menigte fyne deeltjes ntb n •
den, die verv lgens den fiat eener veerkrachtige vl cilt lfe
aanneemerl, en waar d r niet alleen zeer veele werkzaame
deelen van bet v rtbrengzel nuttel s verl ren gaan ; maar
waar d r k niet zelden zeer gevaarlyke uitwerkingen kunnen v rtgebragt w rden .
Het was my dierhalven zeer aangenaam , dat de Heer
WILLEM VAN BARNEVELD zich wel had willen verledigen
een T eftel uit t denken, m in fchcikundige deftillatien
deze gebreken v r t k men . Welk T eilel, d r zyn Ed .
aan den H ggeleerden Heer F . T . VOLTELF.N briefswyze
mcdegedeeld, t vinden is in de -flgerneene Tladcrlandfche
Letter efeningen , I'll . Deel , N . 6 . bladz . 236, enz .
Dan, ik kan nict ntveinzen, dat my, by het d rleezen
daar-
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daarvan verfcheiden zwaarigheden zyn v rgek men, die,
myns bedunkens , . gewigtig gen eg zyn, w nader verk met gees ander d elw gen t warden , en die ik
ein , ie
nder bet
g myner K nstgen ten heb willen
brengen, dan alleen m t t uieuwe verbeteringen in dit
var, der Scheikutr'e g .legenheid t geeven ;
my verkerd h udende, dat de llcer VAN snt<NEVELn deze myne
aan'uerkingen nit Been ander gezichtpunt zal beich uwen,
daft um nuttig t zyn ; ten triune, ik betuig prechtelyk,
gcen ander
gmerk in dezen t hebben .
En hiermede gaa ik ter zaake, w, namentlyk, in de

eerfle plaats, eenige bedenkingen v w - t clraagen, die my
als zwa.irigheden by den t eflel des Heeren van Barneveld
zyn v rgek nacn . In de twede plaats, zal ik een t eflel
aria de hand geeven, wags' d r men, z ik vertr uw,
d gemaakte zwaarigheden zal kunnen utg n .
( intrent bet cerlle merk ik het v lgende aan .
P r cerst, dat de hevelswyze kr mte der glazen pyp A,

welke de Hr . v . 13 . wil dat men zal inbrengen in den ntvanger langs den fnep f pals van het ret rt, n dzaakelyk m et ten gev lge hebben, dat de pening des ntvangers ten minite een' halveu duim in zyn diameter verwyderd
m et Ilaan van den hals des ret rts ; gelteld, dat de glazed
buis ten minften Cell vierde duim dikte bevaue . Daar men
t ch verh eden m ct, dat d ze buis geese inwringing f
drnkking van den rand des ntvangers t wachten hebue ;
dewyl, in dit geval, de glazen buis, f,
k wel de ntvang,er, by de pening zecr Iigt ZJU kunnen breeken .
Elk Sc4eikundige weet, h c weinig; vryving, f laat ik
liever zeggen knelling, glas p glas ged gt, v r al wanncer bet niet mat g-ileepen is ; bet gcen bier by tuck, in
alle gevallen, Been plaats kan hebben .
Men werpe my hier nict tegen, dat d ze gemaakte tusfchen ;uitnte, d r een daart e geichikt lutum, z u kuunen
t egef] ten w rden, gelyk dit nk de Ileer v . B . vernderflelt dat gemakkelvk kan gelchieden . t) an, wie begrvpt niet , dat zuikss in z ndanige bewerkingen als de
Beer v . B . bed elt , ten uiterilen m cilyk is .
Men flelle zich v r, eene bewerking van bet Salpeter f
Zeez ut-zuvr ; en ik vraag, f h t wel t ver uderllelien is,
dat al de aandrang der lucht enz . daaruit ntwikkeld w rdende, alleen maar trachten •z al zich t
ntlasten d r de
h lte '.an de glazen buis , ei, bepanld blyven daar d r nit
t gaan? zal wen wyders diet t vrcezen heb'uen, dat
k
de
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de z
zeer d rknaagende en hyna alles verteerende lucht
p dit dikke ingefmeerde lutum wede werke , en alz eene
d rvreeting en l sbartling ver rzaake ? my is t t n g t e
geen eenig lutum bekend , van wat fl ffe
k tezamengefteld, dat niet , d r dezen z zeer verw genden luchtgeest
aangegreepen en d rknaagd w rde . En dit geheureude ,
zal men bezwaarlyk dit verdrietige redden kunnen, dan
met zich in gevaar t ftellen van, d r deze z
zeer der
l nge fchadelyke lucht, t w rden aangedaau, f de geheele bewenking aan hair zelve ver t laaten .
Maar eens ver ndertleld, dat dit al niet gebeuren zal,
z
werken evenwel die byna alles d rknaagende luchtgeesten p het deel des lutums, welk n dweudig binnen
d wanden der aaneengev egde glazen veel dikker dan
anders m et ingefmeerd w rden , en welk .daar m
k altyd z
veel bezwaarlyker dr gen zal, dewyl de buitenlucht de v chtdeeltjes hiervan niet z
gemakkelyk t t
zich zal kunnen neemen, als anders .
En zal, hehalven dit,
k de ntwikkelde lucht p de
gr tere h eveelheid des lutums, 't welk bier n dzaakclyk vereischt w rdt, niet deszelfs ntbindiug en ver ntreinigenden vergang in de bewerkte fl ffen t weeg brengen? Immers dit is zeer m gelyk, en de nderviuding
heeft my dit wel eens d en pmerken .
Ten tweeden, wat de richting van de glazen buis aangaat, t weeten derzelver afhellinge, deze Ichynt wy al m e.
d e niet buiten bedenking t zyn ; want, v lgens dezelve ,
zyn n dig twee afleiders ; t weeten die, welke B . getekend is, dient ni in eene daar nder geplaatfle flesch de
v chtdeeltjes,welke, met de lucht, in de buis vergegaan
zyn, en die , d r bek eling dier lucht , zicli daarvan affcheiden, p t vangen ; en daar nu dit v cht, als het
vlugf'e en fynfle gedeelte der ntwikkelde lighaamen zynde, behalves de lucht zelve, v lf'rekt heh rt t t het
pr duct, dat men tracht daar t flellen ; z
dunkt my,
dat men beter d et, als men z rge, dat zich dit v cht
terfl nd weder begeeve t t dat geene, 't welk reeds in
den ntvanger afgedr ppeld is, dan dat men het afz nder.
lyk pvange .
O k dunkt my, dat de wyze, m , v lgens Fignur C , de
lucht d r middel van eene kraan in t blaazen, t verzamelen, en verv lgens weg t neemen, m naar de gew iie wyze die lucht t
ndcrz eken, mede niet z nder mer-
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kelyk gebrek is ; en waar mtrent den Heer v . 13 . zelf
bedenkingen fchynen v rgek men t zyn .
Want wie, die maar eenige pr cf ndervinding heeft,
kan nkundig zyn wegens den cart en huedanigheid der
fyne deeltjes, z
wel die der lucht, als der andere fyne
v chtdceltjes, welke met dezelve pgaan, en daarna, d r
verk eliug , zich weder ntwikkelen , l slaaten en aftcheiden ,
en wie zal deze afgefcheiden deelen niet aanzien als wezenlyke bellaandeelen des 'epr duceerdcn lighaams ; ja wie
weet niet, zeg ik , dat , h e meer men die affcheiding
z ekt t verh eden, h e beter men d en zal, m he* t
maakene lighaam in zyn geheel t h uden ; althans beter,
dan d r deze afzunderiyk p t vangen , en ze daar d r
gelegenheid t geeven van zich h e lang z
meer van
den band des zamenhangs t verwyderen, het zy d r
dezelve, by vergieting, t verflappen, f wel geheel t
verliezen, enz .
Ten derden merk ik nan, dat men by de hewerking des
fpiritus falis fumans Libavii, als k by her daarllellen van
den fpiritus nitri fumans Glauberii, en sneer andere bewerkingen, zeer veel gevaar l pt, dat de hlaazen, welke men
hier t t pvanging der lucht wil gebezigd hebhcn , d rknaagd zullen w rden . Niemand, die flcchts eenige fcheindervinding heeft, zal ntkennen, dat dit in
kundige
zeer veele gevallen m t plants hebben , daar de ndervinding gen : egzaam leert, met welk een uitgeflrekt verm gen, d ze dampen v ral p dierlyke lighaam n werken .
Daar ndertusfchen her
gmerk van den Heer VAN
BARNEVELD in d zen allernuttigst is, z
zy her my gerl fU eerie andere mauicr in deze bewerking v rte Itellen, die my v rk mt, aan minder zwaarigheden nderhevig t zyn, en waarvan ik my fints eenigen tyd t t bereiding van heide de v rgeltelde bed elingen met her beste gev lg bediend heb .
. V r alle deflilleeringen
in glazes vaten , bedien ik my van de z genaamde Vitri l- lyflcsfchen t t ntvangers, die aan de Figuur der
gew ne wyn-b ttels gelyk k men, behalves dat ze na
gen eg vial : van b dem zyn ; naar maate nu van de meerf mindere ruimte der halzcn , brand ik dezelve
dere
een a twee duimen b ven den buik der flesch af ; v rts
laat ik twee, Brie a vier duimen b ven den b dem in de
flesch een gaatje drillen, van a f ; duim middellyn, in 't
welk ik een gew nen glazen fl p, f k wel f mtvds een
kurk , naar gelang der ll: ffeu welke ik bewerk, nauwkeurig,
in-
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influit, m die naar welgevallen t kunnen penen en fluiten . Deze pening nu dient my v r de v lgeude gmer
ken : wanneer ik eene al t gr te veerkracht der lucht in
den ntvanger verm ede, kan ik aan dezelve uitt cht verfchaffen, d r myn fl pje een
genblik weg t neemen,
en d r dit middel verh ede ik bet fpringen der glazen .
Als ik nu de lucht-f rten, die zich nder de bewerking uit de lighaamen ntwikkelen, wil nderz el:en, dan
plants ik een' glazen pyp in de gczegde pening van myne v rlaage, welke pyp ik tusfchen de rechtflandige en
h riz ntaale richting in een' h ek van 45 graaden d e pklimmen . D r deze richting breng ik t wege, dat,
wanneer zich al, ndanks de wyde ruimte myncs ntvangers, eenig fyn v cht nit de bewerkende fl f met de
lucht van bet v cht m gt affcheiden, deze z
verfynde
vl eifl f naar bet v cht, waar t e bet als inmengzel beh rt, gen dzaakt w rds weder t keeren, en niet in
myne pyp kan pklimmen . Ik beh ef alz
geese tweede
v rlaage ter pvanging dezer vl eill f ; maar daar en b veii n & yang ik t gelyk, langs dezen weg, tevens de
ntwikkelde lucht hi de M lglazen p.
T t dit einde plaats ik ilechts cene tweede Pvp win
die , welke in den ntvanger gebragt is , p dezetfde Wyze, als men gew n is de anderzins ntwikkelde Luchten
p t vangen ; z
dat het einde van deze tweede Pyp ,
d r den gew nen Luchtbak, nder d r bet water, in
het daar b ven geplaatfle M lglas, uitl pe .
ElK O rdeelkundige zal ras de v rdeelen befpeuren ,
welke dit z
eenv udig als gemaklyk T eflel b ven dat
van den Heer v . B . t weeg brengt .
i . 1-leeft men hier nict t vreezen, dat de blaazen d r
z mmige Luchten zullen d rknaagd w rden .
2 . Va ; gt men de Lucht v lk men wiskunilig, en z nder den mintlen mflag, p .
g . AV rden de fynfle deeltjes terfl nd gen dzaakt d r
de richting van myne Pyp , wanneer ze 'er al in traden te rug t keeren , en in bet v cht , waar t e zy beh .
ren, f t druipen .
4 . Heeft men v r deze fl ffe geen hyz nderen ntvanger n dig ;
k kan zy n ch verninderen, n ch verflappen, well, een en ander, d r vergieting, enz . m t
plaats he'.,ben .
5 . Kunnen de vaten van b ven beh rlyk gefl ten
w rden , z nder dac zy d r wringing f vryving gevaar
100-
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l pen van t
breekcn , en bet v cht kan alz
k
d ur geen ink mend Lutuna ver ntreiuigd w rden .
6 . Is myn ntvauger , in het algemeen belch uwd ,
b ven den gew nen t verkiezen ; de fuep van bet Ret rt kan en m st z danig gericht w rden, dat het v cht
altyd nmiddelyk in den bulk des ntvangers afdruipe ;
bier kan dus de h venhals des ntvangers n it z
zeer
verhit w rden, als (lit by de anderen •ilecds plaats heeft ,
terwyl het v cht tangs derzelver zyde afdruipt', daar eene
nanh udende h king dikwerf z danige hitte in den hals
des ntvangers ver rzaakt, dat 'er de v chten niet beh rlyk kunnen verk elen, en de ntvanger z mtyds gevaar l pt van in t fcheuren .
Verder beh even de meerdere k sten dezer ntvangers
geen beletzel ter verkiezing b ven de anderen t zyn,
dewyl hier geen gr ter uitgaaf plants vindr. Iiet gr tfte f rt der Vltri l- lyflesfchen , welke nicer dan 24
mengelen v chts bevatten, k sten my , met bet indrillen
der pening, weiniz meer dan twee guldens .
De gr tte der flesch kan
h in d zen geene tegenwerping zyn , daar zy in veele bewerkingen van de uiterile n dzaakelykheid is ; en v r andere bewerkingen kan
men dit ib rt van fleschen z wet in nderlcheidene gr tte bek men , als de algemeen in gcbruik zynde ntvangers.
Dat men van dezen t eflel z
wet by cyervcscentien
als
k by Sublimatien m de e n nutrig gebruik zal kunnen maaken, durf ik insgelyks p g ede gr uden v r nderftellen, en zal d r my pzettelyk naargegaan w rden ;
k zal ik, misfchien , daar d r gelegenhcid bek men , m myne Waarneemingen in dezen by verv ig mede
t deelen .
Hartelyk wensch ik, dat dit myn pgegeeven T eftel k
d r anderen myner kunstgen ten ter t ts gef'cld w rde,
't welk zekerlyk gelegenheid t t 11adere v lniaaking geeven kan .
Intusfchen zal men uit het v rgehelde , dunkt my, geredelyk pmaaken, dat ik p bet befch uwen van bet medegedeelde T eftel van den Heer VAN ARNEVEKD Diet hilzwygend m gt zyn ; maar veel eer verpligt wierd myne gedachten en pr efacemingen then aangaande v r t draagen , en
k, d r
myn T eftel niet alleen bekend t maaken ; maar
de hier bygev egde Figuur, nader p t helderen, en alz ,
ware het m gelyk, de Kunst eenigzins bev rderlyk t zyn ;
ik vertr uw, van een'
en wet p cene wyze, die my, z
bl ten tegenfpreeker wet zal nderfcheiden, en d r mynen geachten Kunstgen t zelve gebitlykt w rden .
I
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Spiritus Mi,idereri, geest Van
draagt,
Debuiten
twyfel, den naam naar deszelfs Auteur, (lie deMINDERERUS,

zelve betchreven en in gebrnik gebragt heeft, daar deze
Spiritus z
veel in gebrnik is , en gen egzaam dagelyks
d r de Gcueesheeren in de Ap theken v rgefchreven
m t ik my ten uitertlen verw nderen, dat
w rd ; z
gemelde Spiritus in geene Pharmac pea t vinden is, en
liet dus aan elkeu Aputhekers g edvinden hat, die t bereiden . Ik heb dezelve p drie byz ndere wyzen zien
maake,n , nameutlyk : Acct. Vini dcftillatum , gefatureert
met Liqu r Tartari, als
k fret de Spiriius Salis amm niaci cum Tartari, ( dewyl de Spiritus fal, amm iii(ici cum
calce viva met peen zuuren pbruischt,) en dan eindelyk
met de Fl res Salis amm ni'ici v latilis . Dr eertle bereiding keur ik geheel af, alz
dit Acidaim met geep enkel
Alcali m et gefatureert w rden, maar wel met een Alcali
V latile, m de Spiritiis beter in kragt t d en zyn ;
k
kan by dan aan bet
gmerk beter beantw rden , en
z u dus de tweede de v rkeur geeven . Dan, terwyl ik
bev nden liebbe , dat 'er p een pint g ede en zuivere
Acetum D ftillatum, mtrent drie ncen .Spiritus Salis amm niaci curia T artari beh rt gebruikt t w rden , t t een
beh rlyke Saturitie , z
m et flier d r de Spiritus t
phlegmaticq w rden , want de acetum w rd dan met waterdeelen vermengd ; nit (fit gemelde h ude ik de laat[ie
bereiding v r de bette , m ze met de Fl res Salis am,n niaci v latilis t mnaken , dan heeft men een g eden
helderen Spiritus , die geen waterdeelen in zig bevat . 1k
verlang zeer na de v lgende Stukjes der Chemifche Oefeningen van den Heer P . J . KASTELEYN, die, v lgens zyn
bel fte , dit Jaar nag zullen uitgegeeven w rden, am t
k niet ver (lit nderwerp fchry..
vernneemen f die [leer
veil zal ; dit was mede zcer nuttig ; bier d r k n elk
Apntheker een vast vngrtchrift van de Spiritus Minrlereri
bek men , en this z u men den d rkundigen [-leer KASTFLEYN v r deszelfs arbeid ten h
gt}en dankbaar m eten
ZVn . Blvken van kennis, t bev rdering der Pharmicie,
zyn, in de drie uitgegeeven Stukjes, gen eg v rbanden .
C . W.
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D

r den Abbe

POIRET , (,7 nrnal

de Phyfique .)

ver de Gev eligheid der Infec`ten t handelen, geen
r ekl ze hand ilaan aan d t g rdyn , agter 't well, d
Naaker des lleelals z velee Verb rgenheden bedekt h udt?
Oudanks de v rderingen in de Wcetenfchappen gemaakt,
en de getr uwbeid der veelvuldige waarneemingcn, zal de
Nat ur alt s eeu duister hciligd m verh uden , in 't welk
de icherpziendflc ngen Diets zien, Diets utdekken kunnen . Indien de Verichynzels , welke zich dagelyks aan
ns
pd en , n g uverklaard zyn , h e zullen wy ns
dan vermeeten durven , c ne veiklaaring t geeven aan
ecn Verfchynzcl , 't wclk nze ziuncn ntvliedt ? De berzaaken
cefening der Natuure heeft ns gclcerd ver de
rdeelen, en wederkeerig ver de
uit tie uitwerkzels t
rzaaken ; l ch wanneer bet B venuitwerkzels d r de
natuurkundige Il ften bctreft, kunnen wy ze alleen uit de
vereenk mst lecren kennen . Wy gev elc:n, wy redenkardcelen , en die nderfcheide \Verkingen
velen , wy
drukken WV nit d r tekenen en gebaaren, die hellendig
en cenpaarig zyn by alle weezens van nze f rt . 'r is ,
dcrhalven , nict dan d r nze eigene aand eningen, dat
wy die van andere kunnen fchatten . Dus zyn wy buiten
fact rn kennis t dra!, gen van de ngeregeldheden eener
b tgevierde Drift , welke wy n it gev elden . Z dikwyls, derhalven, cen weezen, met dezelfde tekenen als
wy nze aandneningen gew n zyn uit t drukken, zyne
eig ne t verftaan gecft, valt bet ns Diet m eilyk t raamen, wat 'er in zyn binnenfte f in zyne zinnen mgaat ;
d ch, wanneer wy weezens aantrcffen, wier maal :zel zeer
veel van bet nze verl'chilt, die , aan dezelfde pr even bl tgeftcld , dezelfde tekens Diet npieveren ; zullen wy dan,
desniettegenflaande, durven gel vett, dat zy z gev e .
jig, z zeer aangcdaan, en in dezelfde mflandigheid zyn
als ivy ?
nderz cken , m de
Dit tluk heb ik nip v rgefteld t
. c1tcn t bepaalen, welke ik gel f dat
Gev eligheid der Inf
t t n g Diet behandeld is d r eenigen Natuurkundigen,
althans met p die wyze als ik ze bier zal v rdraagen .
D1N.SCARTES heeft alle Dieren, den Mensch alleen
uit-
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uitgez nderd , geh uden v r Werktuiglyke fVeezcns ,
evLn nvatbaar v r gen egen als ngen egen . De ndervinding heeft , ten alien cage , zyn Stelzel wederfpr ken : dan in hem t wederlcggen heeft men niet gen eg
nderfcheiden de maat van Gev eligheid , weil;e verlchillend m t zyn in de vertchillende Weezens van het DieMyne waarneetningen bepaalen zich, v r
renryk .
tegenw rdig , t t de Gev eligheid der Infec`len . 1k heb
derzelver gefleltenisfe en maakzel be efend , en nagegaan
h e zy zich hielden in fmert . en in vermaak ; ik heb ze
vergelecken met gr te Dieren , p dezelfde wyze aangedaan , en gedagt , daar nit t m lten pmaaken , dat men
by de lnfec`len maar zeer weinig Gev eligheids aantr f.
't Is m gelyk , dat ik my bedrieg ; d ck misfchien zullen
inyne dwaalingen de aandagt van kundigen vestigen, p
cen nderwerp, 't geen der nafpeuringe verwaardig is ,
en dan zal ik het gen egen fmaaken , van gelegenheid gegeeven t hebben t t het ntdekken der waarheid .
D r Gev el verflaaf men die fchudding, welke in de
vezelen ntflaat , d r de aanraaking van eenig vreemd
lichaam, en aan de ziel een gev el van vermaak f fmert
rnededeelt , vereenk milig met de kragt der fchuddinge .
De meerdere f mindere tederheid der vezelen m t dezelve n dwendig , naar evenredigheid, vermeerderen f
verminderen . In de daad , z ras die zelfde vezels beginnen t verzwakken , t verlrarden f t verflappen , h~aten
de aand eningen zich zeer zwak gev elen . Alle dagen
fnyden wy bet uitertle van h rnen en nagelen af, z nder de minfle fmert ; deeze zyn, ndertusfchen, niet anders dan uiterilen Van verharde vezelen ; zy hebben in
zich een beginzel des leevens : dewyl zy alt s weder
aangr eijen . De vezels der tanden ver rzaaken dikwyls ,
d r derzelver uitrekking , geweldige fmerten ; d ch c ns
van de tanden l sgemaakt, h udt alle pyn p .
Diensv lgens is het maakzel der Infe&en niet zeer gentvangen .
fchikt m zeer leevendige aand eningen t
D rgaans zyn ze bekleed met een zeer"harde pperhuid,
welke bun als een fchild dckt, en v r w nden b.eveiligt .
Wanneer men der ze huid treft, m et de fchudding weinig merkhaar weezen in een z hard maakzel . Alics is
bykans dr g by de Infecten ; zy hebben weinig vleeschagtige deelen ; hunne vezelen zyn niet bev gtigd, d r then
vervl ed van fiilpcn , welke de vezelen der gr te Dieren z zagt maakcn .
C c
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Indien wy de ndervinding met deeze beginzelen paa.ren, ntdekken wy, met de daad, dat de lnteften weinig
aangeiaan w rden d r bewe4ingen, die hun den d d
f zNvaare pynen m esten aand en . Wy zien, by v rbeetd , dagelyks, dat de kiuderen eenig ligt lichaam hegten
aa let lyf eener vliege, en bet vertnaak neemen m her
Diertje t laaten vliegen, met dien belemmerenden t etlel,
veel gr ter dan de geheele Vlieg ; dat anderen, n g veel
wreeder, gr te fpelden fleeken d r den gemeeneu Kever .
De fpelde zit aan cen ring van papier, welke zy vast maaken aan een klein fl kje . H t Infeft vliegt in dien Nat
in 't r nde met c ne verbaazende thelheid, en z nder belemmerd t w rden d r de fmerten , die h t fchynt t
Die kleine barbaaren h uden de Kevers
m eten lyden .
dagen lang met dien pynigenden t eflel, en vinden ze alt s
gerced m zich t fchikken naar hun fpeellust . Zulke, in
de daad, verbaazende flukken, waar p men misfchien t
weinig agr flaat , k ndigen eene gr te maate van Ongev eligheid aan in deeze lydende fchepzelen . Eeu Vierv ctig
Dier, p die wyze wreed mishandeld, z u bet itiet lang
maaken, f ten minhlen zyne kragten, uitgeput d r finerte , het zelve nauwlyks t elaaten van plaats t veranderen .
H e dikwyls hcbben wy Diet gezien, dat Vlieaen, z nder
k p , zich in de h gte p gden t heffen' en k nden zy
bet niet d en , clan weezen de h rtende v rderingen uit,
dat zulks m est t egefchreeven w rden aan gebrek van
evenwigt . Ontneemt een Infect een p t, het zal geen uiterlyk blyk van (inert geeven . Deeze verminking ver rzaakt n ch den d d , n ch eenige fchynbaare ngefleldheid ; en heeft men zelfs niet waargen men, dat, in eenige
f rten , her vermcnigvuldigen der verminkingen p her
vermeerderen der weezens uitliep, en dat elk deel van een
P lypus een geheele P lypus wierd . Naa zulke baarblyklyke pr even , is bet bezwaarlyk veel Gev eligheids aan de
Infec`len t e t kennen . D ch laaten wy v rtgaan .
De Gev eligheid beflaat niet alleen in de fchudding der
vezclen : de uat"urlyke zintuigen zyn alleen , rn z t
fpreeken, de kanaalen, langs welke dezelve t t het beginzel nzes leevens w rdt vergev erd . Alle aand ening is
Diets, z ras dezelve niet gev eld w rds ; d ch de natuur
van dat inwendige begiuzel, welks beflaan z v lk men
heweezen is, zal alt s c ne verb rgenheid blyven . De
verfchillende benaamingen van Ziel, van Rede, van Geest,
van Inflinft, daar aan gegeeven, wyzen uit, dat de 1Vysgee-
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geeren , een zeer gr t verfchil waargen men hebben in
(tat heginzel , naar den verfchillendcn aart der \Vcezens
daar mede hezield . Zy hebben verfcheide trappen van Redelykheid t egeflaan , waar m zullen ivy dau , met bet
zellde refit , geen ndcrfchcide graaden van Gev elighcid.
m gen erkennen ? van Gev elighcid , die verfchillende
m et weczen , v lgens de natnur van d,it beginzel waar
p dezelve rust. En, indien de Maaker des ileelals eene
z gr te verlcheidenheid gefleld hceft in d .: ntwikkeling en de gelteltenis van elk weezen , in derzelver InfliuL`i en Werkingen , kunnen wy clan twyfelen ,
f by
heeft , desgelyks , derzelver Gev eligheid nderleheiden
gemaakt ? Decze fchynt d r nmerkbaare trappen f t
neemen , van den Mensch t t bet laagfte Infect, en zich
als t verliezen in de f rten die den laagflen rang beklceden . In de daad , de InleLLten z zeer naderende nan
hut Plantenryk als zy zich verwyderen van den Meiisch ,
dcelen in de eigeufchappen der twee Ryken , van welke
zy de fchakel is de keren der weezens uitmaaken . l .,trrr .Eus heeft eene zeer vernuftige vcrgelyking pgegeeven
van de gcdaantverwisfcclingen der InlecIen , en de ntwikkeliug der ~Plauten . Hy vergelykt bet zaad by bet ey ; de
v rthrenging van takken en bladeren met den rupfcnilaat,
de kn hpen by den p ppenl}and, en de hl emen by bet
v lk tnen Iniedt . Fly vindt zulke duidelyk kcnmerktekenende
vcreenk mften , dat men even zeer de juistheid
zyner waarneemingen, en bet diepdenkeud vernuft des
Schryvers, bew ndcre .
De ber emde - Natuurkundigen LESSER, SWAMMERDAM,
en anderen , v eltlen zich even zeer getr llen d r de
vercenk wlten , welke zy ntdekten , tusfchen de laagfte
Weezens in bet Dierenryk , en de eerlle in hut Planrenryk .
De I-leer DE iUFrety heeft zeer we] beweezen, dat bet
nderfcheid der Ryken in de Natuur niet heftaat , en dat
zy van de eene f rt van weezens t t de andcre niet
vergaat , dan met nmerkbaare fchreden . Valt bet dan
niet natuurlyk bier uit t hefluiten, dat, v lgens de vereenk tnst, 'de
rde v r bet natuurlyke vastgefteld,
>
d rgaat t t de verftandlyke verm gens ? Kan wen gel ven, dat de Maaker der Natuure, die de lnfecten z zeer
verfchillend van andere Dieren gefchapen heeft, daar aan
dczelfde Gev eligheid gaf?
De uitwendige tekens, p welke wy nze
rdeelvellingen gr nden , ten aanziene van Weezens, van ns verC c 3
fchil-
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fchillende, flemmen v linaakt vereen met bet geen wy
dus vrrc gezegd hebben . Alle gr te Dieren geeven
hun (inert d r fchreeuwen en jammeren, f anderc daar
aan beantw rilende tekenen , t kennen : gevulglyk, h e
miner tekenen van pyn cen Dier geeft, h e minder bet
lydt .
Indien ik een H nd flaa , indien ik een V gel
kwets, duidcen zy d r een pynlyk geluid aan, dat zy
fmert!yke aand c1 :mnen tev elen . Dit middel heeft de
Natuur h ._ul gefch nl:cn, f m t verflaan t geeven dat
zy hulp beh cven, f urn bet medelyden der gecnen, die
ze mishandelen, gaande t maaken . Hun klaagt n heeft
iet treffends , wclkc z mtyds den vyand ntwapent, f
hun de help hunner f rtgen ten aanhrengt . Niets dergelyks befneurt men by de Infec`len, p welk eene pr eve
men ze ficlt , zy flaau geen klaagt n . Verfcheide nder
de Infecten, 't is waar, geeven geluid ; d ch elk weet dat
bet niet gefchiedt bangs denzelfden weg als de andere Dieren : bet k mt niet v rt uit den flr t . By eenigen is bet
nicts anders dan het flaan der vleugelen , by anderen bet
p elkander wryven der p ten : en die geluiden h uden
net zelden p, z ras de Diertjes gevangen zyn, f mish v1eld w rden . Het fcbynt dat ze veel eer dienen m
hnn gen egen nit t drukken, en inz nderheid de dringende beh efie m t paarcn, dan m pyn t verftaan t geeven . Indien nu de 'Natuur hun geen middel gefch nken
heeft, m bet Iced, 't geen zy lyden , nit t drukken , en
bet medelyden des gecnen, die hun plaagt , p t wekken , is bet zees t verm eden, dat zy bet niet beh even .
't Is waar, wanneer men Infeclen vangt, flellen zy zich
t weer met flaan , en fpannen alle hunne kragten in : d ch
'er is gr nd m t denken, dat dit veel eer v rtk mt nit
d .: bca ving van hunne vryheid, dan nit de fmert, welke
zv lyden . Ecn gr te Vlinder , by v rbeeld, met verfe.heide fpelden d rfl ken, Mat geweldig p her
genblik
van dit vast zetten ; d ch geeft men hem de vryheid weder, dan vert nt by zich z gerust als f by geen Iced
alt s geleden hadt ; zelfs z u by wegvliegen, indien zyne
leugels niet t zeer befchadigd waren (*) . Dikmaals heb
ik
e) Misfchien z u amen bier m gen byv egen bet bekende
hcr mvlie en der Inf &en by een brandende kaars . 7,y nader'ii bet licit , zy zengcn de Vleugelen , zy hervatten bet
ni,.t zelden z lang , t t dat able verm gens van vliegen, d r
het afbranden der vleugelen . weg is ; f zy d r bet verlies
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ik ze zes f zeven dagen in leeven geh uden, fch n ze p
veele plaatzen van pet lyf d rll ken waren, m ze gedr gdi met alle de i atuurhke klcuren t bewaaren .
Het v rbeeld van din 111v21is, (*) dunk, my, dient
t t fiaaving van alle dceie d~mkbeelden . liar amen gci Ven, dat pet verlics 't well : dit lntect leedt, van zyn ki,p,
fch n by ilukjes en beetjes pgeceten , 't zeeve ecnige
fmert ver rzaakte? Zal men gel ven dat een weezen
lydt, wanneer bet, naa dit alles ndergaan t hebben,
dezelfde leevendigheid beb udt? Wanneer pet in den nth fden r mp n g kragts gen eg bezit m pet Wytje t
gmerk der Natuure t
mvatten , en , zielt gende , pet
v lbrengen ? \Vanneer pet blyk geeft van cen vervl ed
leevens, d r een bedryf, waar t e ziekte cn lyden bykans alle gr ute Dieren ngezind en nbekwaam maaken ?
Wanneer men ziet (far pet zich ten nauwtten vereenigt met
eene wreede, die al zyn wrack verdiend hadt? \Vanueer
pet ten vermaak van bet \ \Vyfj e bet verige p ffert van
een Lichnam , \velks k p reeds bet flacht ffer van deszelfs vraatzucht geweest was .
Maar z u bet niet m gelyk wezen reden t geeven m
deeze Ongev eligheid der Iufec`ten, en pet werktuiglyke
des getiels, 't gecn dezelve ver rzaakt, t verklaaren?
Ten dien dude flaat p t merken, dat, in de gr te
Dieren , alle zenuwen in de harsfenen uitl pen . Daar
fchynt bet begiuzel des leevens zyn Zetel gevestihd t
heben ; daar k men allC'' nze gewaarw rdingen t'huis
't is, m deeze reden dat veele Wysgeeren , in dit verzamelpunt der zenu ven , de w nplaats der ziele flelden .
't Geen de harsfens zyn ten pzigte van de Zenuwen , is
bet hart ten aanzien van bet bl ed . 't Is in bet hart daar
bet bl ed gezuiverd en gekleinst w rds ; 't is in pet hart,
waar men de verfchilleude ftaaten, in welke pet zich bevindt, gev elt, en daar m is pet de zetel der aand eningen . De nderfcheiden h edanigheden, welke nze driften
van andere declen bet evenwigt riet h uden kunnen . De
meeste andere Dieren, zich, verzecrd hebbende, myden het
v rwerp des feeds . Dan die m de kaars vliegende lnfeaeu
fchynen geen Gev el t hebben, althans zy mislen pet verntwyken . Rant. Van
leg, m het belchadigend v rwerp t
den Vert .
(*) Zie hier de in ns v rig Stukje geplaatfte lVaarneemingen p de Mantis, bl . 334, enz .
Cc 4
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ten aan ns bl ed geeven, v cren 't zelve met meerdet
f minder fnelheid it] dit middelpunt des wl ps ; d r
haat , d r wraal : f d r liefde verhit , krygt het eeu gr ter uitgebreidheid, gaat d r 't hart in me rder vervl ed
en met nicer fneliheid ; verwydert en verhit hetzelve
't w rds ge(treeld f van eeu gereeten naar den cart der
driften, die bet bl ed iii beweeging brengen . Maar , indict p cell geweldige drift, een naargeestigc luim, dr efheid, f verdriec v lgt, verliest bet bl ed veel van zyne
werkzaamheid, de 1(r)p vertraagt, bet gnat in miudere
h eveelheid teffens d r den gr ten flagader ; bet hart
trela zich in , de p lsflagen zyn minder in getal, en wy
w rden eene fmartlykc zamentrekking gewaar, die, in 't
er de , nze d d ter gev lge heeft . Z danig is by ns
bet werktuiglyk getell van Gev cligheid en Aand citing ;
de eer(le werkt in de harsfencn , de tweede in bet hart.
Deeze zvn de twee lcev : nsbr nnen ; een van beiden , bet
minst befchadigd, ver rzaakt ecn fchielyk Iterven .
Laaten wy deeze heginzels p de Infeaen verbrengen.
Te vergeefsch hceft meu, in cenig deel buns lichaams,
gez gt waar bet beginzel des leevens huisvestte : de nauwkeurig(te waarneemingen hebben t t h g t e des geeue
ntdekkingen pgeleverd ; en men hcefc m eten t ettentmen, dat bet zich even zeer veral d r derzelver Lichaamen verfpreid v ndt . Te vergeefs heeft men den k p
van den r mp, den buik van bet verige des lyfs gefchcidett,,
alle deeze deelen blyven langen t+yd naa de affcheiding p
zichzelve leeven , en zelfs de verrigtingen , waart e ze van
Natu r . gefchikt zyn , v lv eren . Ecuigen vatten met den
belt des afgekn tten h ps bet werktuig waar mede men ze
verw nd heeft ; bet lyf der Bye fleekt den angel uit tegen
den helediger , en de verminkte lichaamen paaren met de
\Vy(jes . De°ze uirget}rektheid des leevens aaat z verre,
dat de fchaalcn van een fchulpvisch n g blyven beweegen , als bet l.)ier reeds is pgeeeten .
11ier uit v lgt inid .lagklaar , dat de vezelen der Infecten geen punt van vereeniging hebben ; maar alle - eindiacn in bet deel, waar t e ze gefchikt zyn ; waar m
k
hut hefrhadigd (lee] bet eenige zyn m et dat lydt ; dat
hct h fl zich nict bem eit met de iinerten van den buik,
nbbc't de buik met die d .er maage . Naa bet waarneemen
van dusdanige verfchvnzclen , w et men befluiten , dat alle
de leden van een Iefec`t dezelfde maate van beftaan en leeven, beiitten . Dit is desgelyks een der kenmerken, die
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uitwyzen ., dat een Infcc`I naby bet Gr ciend Ryk k mt . Ten
alien dage untneemt men Planten en B mer cen gr ut
aantal van derzelver takken, z nder dat hct beeinzell der
gr cijinge eenigzins verauderd vnrde, dewyl bet in de
Planten, even als bet begiuzel des leevens in de Infei :Ien,
gelykerhand d r alle de deelen verfpreid is . Links hecft
verl'cheide Natuurkundigen d en zeggen, dat de Lfe&n
niets anders zyn dan wandelende Pl<intcn (*) .
De 1nfec`ten , t t cen zeker punt van gev eligheid ber fd, zyn bet
k eenigermaate van Aand cningen en
Driften . Derzelver uitwerkzels , gelyk ik bier b ven reeds
heb aangeduid, d et zich byz nder in bet hart v elen,
d r den meer f min fnellen inl p des bl eds . Nu
heeft men , t t n -, in de meeste Infetten Been hart kunnen ntdekken, 't zy de klkinheid van 't zelve de fcherpte der beste micr sc pen utduikte ; 't zy ze , 't Been
waarfchynlyker is, Been hart n dig hebben . In de daad,
bet hart is by ns de zetel des ml ps van bet blued .
Deeze mlc p fchynt by de lntccl°n gcen plaats te kunnen hebben ; hunne v gten zyn trang, lymerig, d r derzelver kleeverigheid Diet in ftaat m t l 'ipen d r va .
tell , die men m et ver nderftellen geevenredigd t weezen aan de andere deelen .
H e z uden zulke dikke v gten
it d r de nauwe
k a(*) 't Is waar dat de InfeEten ns z mwylen verbaasd dren
flaan ver de middjlen, welke zy gebruiken m aan t vallen,
f aanvallen f t weeren , cn t vermyden 't gees hun knn
ihhaaden . De Planten leveren ns f rtgclyke ver(chynzels p,
die den fchranderen LlNNAr s Diet ntglipt zyn . Is 'er gelegenheid m den zagten invl ed der z uneltraalen re ntvangen ; zy fpreiden haare bladeren uit, en bieden der k esterende ftraalen al het fch n van haare bl emen en vrugtdeelen . W rd de lugt betr kkcn en v gtig, alles is gefl ten,
de bl emkelken trekken zatnen en de vrugtdeelen w rden befchut v r c ne fchadelyke v gtigheid . Ren verfrisfende daauw
is gereed w ze t verkwikken, als dan ntfluiten zich de
bl emkelken , en v rmen , als 't ware, een fchaal m in des t
gr ter h eveelheid het verkwikkend z n dig v edzel t
ntvangen . Is een Plant in een d rren gr nd naby eene veel
vrugtbaarder geplaatst ; alie haare w rtels wenden zich ha den
laatf'en , als veel gefchikter m ze v edzel t verfchaffen . Zie
daar dan in de Planten z tryffende verichynzels als in de
InfeEten : even zeer zyn ze hezig m zich v edzel t vcr
fchaffien, enn t verwyderen van 't Been kan hinderen .
Cc 5

386

VERHANDF LING

kanaalen hunner aderen kunnen l pen (*) . Vindt men
bl c,1 in eenige lnleden, als in de Vl ijen en Vliegen
enz . dit is, gelyk de I-leer LESSER wel heefr pgemerkt,
diktnaals bet bl ed uit gr ter Diereu gez gen .
Men ntdekt
ndertusfchen in de Kikv rfchen een hart,
en zeer duidelyk den
ml p des bl eds : dan de ndervinding wyst niet tnin tastbaar nit, dat dit hart en dit
bl d het leeven deezer tweellachtigen nit uitmaakt, naardenlaal zy,van ingewand en hart ber fd , in 't water gew rpen, met eene verbaazende fnelheid blyven zwernmen .
Is 'er meer n dig m t hewyzen, dat de fufeiften eene zecr kleine mute van Gev4telighcid bezitten?
Zyn dan de Ltfe6ten niet z weinig Gev eligheid bedeeld,
(*) 1k wil hiermede niet t verflaan geeven, dat 'er geen
ml p, h e genaamd, by de InfeiIen plaats hebbe ; maar bet
k mt my v r, dat die ml p zeer verfchillend m at WeeZen van die werkt in gr te Dieren . Ik gel f dat dezelve
veel vcreenk msts heeft met dien van her v gt der Planten
waar mtrent n g niets beflisfends t berde gebragt is . De
v edende fappen , bewerkt in de maag van een InfeE , m evergaan in de verfchillende kanaalen , geten verv lgens
fchikt m dezelve t
ntvangen , en daar de gepaste v gten
brengen : d ch dat bier uit v lge , dat die v gten deeds hermgev erd w rden in dezelfde kanaalen , als bet bl ed by
ns , dunkt my niet waarfchynlyk . De ml p des bl eds,
in de gr te Dieren , ver rzaakt , in alle hunne leden, eene
maatc van warmte, welke t eneemt, naar maate van derzelver kleinheid . De Infealen , in tegendeel, hebben v r ns
geene merkbaare warmte . 't Is misrchien
k aan dit mangel
van ml p der v gten , dat de langduurige vasten, welke
zy kunnen nit flaan, m eten w rden t egefchreeven, h e vraatzugtig z mmige
k m gen weezen . De Leeuty-mier blyft ten
minflen zes maanden van her bar in een flaat, dat , hy niets
nuttigt ; en ik heb daarenb ven gezien , dat 'er een meet dan
twee maanden , in 't hartje van den Z mer, vastende d rbragt , en in een geheel jaar niet meer dan vier f vyf kleine Micren at ; 't Been t verw nd erlyker is, daar by 'er dagelvks z veel z
nuttigen, als zc hem werden aangeb den .
`Vat bet bl d aanbelangt , bet is zeer nverfchillig ,
f h t r d dan van eene andere kleur zy . Elk weet, dat de
aart des v edzels , en die der v gten, de klcur d en veranderen : dus heb ik,' beweerende , dat de Infe&en bl edl s
zyn, alleen z eken aan t t nen, dat hunne v gten zeer van
de nze verfchillen ; veel lymeriger , traager , en min gefchikt
zyn , m d r nauwe vaten t l pen .
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deeld , gehecl nvatbaar van alle fmert en van alien vermaak, in alle mftandigheden huns leevens? 1)it gel f ik
niet ; en dit flaat my n g k rtlyk t
nderz eken . Wy
hebben gezien dat cell Infect d r zyn maakzel, d r de
natuur zyner vezelen, d r de bl c dl sheid, en de dikte
van zyn huid, v r veel lydens bevryd is (* ) . Wyhebbcn
gezien, dat een gedeelte der Infecten aangedaan kan w rden, z nder dat het gev el daar van zich verder uitttrekt .
Maar, indien alle zyne leden t gelyk aangevallen w rden, 't zy d r cene al t zwaare hette, It zy d r een
t nypende k ude, 't zy d r een fcherp d rdringend
v gt, ntftaat 'er in alle de vezelen tefiens eene fchudding,
en h t Infect m et zich in een zeer pynlyken en hachlyken
t eftand bevinden ; en z veel fmerts gev elen als het in
ftaat is t verdraagen . Die that zelfs kan in C6n
genblik den d d aan alle d leden t ebrengen, terwyl anders flegts eenige deelen ged d w rden . Uit h fde van
t en verltelling m et een Infect d r k ude verklenmd ,
in een verwarmder dampkring k mende, een gr t gen egen fmaaken d r de warmte welke alle zyne deelen mvangt en k estert . Z zie t wy, in den I1erist, de Vile en
in gr ten getalen zitten nan nnruren tegen het zuiden .
Zy fchynen als dan een nicuw Ieeven aan t ueemen, en
hun w elen draagt getuigenis van 't aangenaam gen t .
Dit zyn, myns agtens , de cenige mftandigheden, wa,ar
in de Infec`1en geheel kunnen lyden f genicten, en v lgens
(*) Alles,wat ik in deeze Verhandeling gezegd hcb . betreft
byz nder de v lk men Infei'ten : want char de zwaarfle befch&digingen deezen nauwlyks het leeven kunnen hencemen,
is de minfte fleck bekwaam m ze in cenen anderen flaat t
k kunnen zy, ver 't algemeen, in den nvclk d den :
men flaat z langen tyd niet vasten , en Taten d rgaans van
't ceten af, naa hunne laatfle gedaantverwisfeling .
Daarenb ven heb ik geene andere dan flegts algemecne bcginzels
ter neder gefteld, die vatbaar zyn v r veel beperkings f uitbreidings naar de verfchillende lb rten van InfeElen . Met aan
de InfeElen zeer weinig Gev eligheids t e t kennen, wil ik
geenzirs flaande h uden, dat zy alle die Gev eligheid in eene
even kleine maate bezitten ; ik gel f, in tegendeel, dat het
werk z n weezen, eenen verlichten Waarneemer waardig, de
Infecten t rangfchikken mar hunne betrekkelyke Gev eligheid ,
en dat hunne verflandswerkingen, z wel als hun maakzel,
zeer veel nanmerkings verdienen , mtrent den rang welke
men hun m t t ekennen nder de Gev elige Weezent
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gens de uitgeIlrektheid der maate van Gev eligheid, d r
de Natuur aan deeze Schepzelen gelch nken .
Oe Inlec`ten bezitten n g t,vee zintuigen, die t t hun
vermaak kunnen t ebrengen . De Reuk en de Smaak . De
Smaak kin dell InfeLl ten niet betwist w rden, dewyl ivy ze
met gretiglicid zien aanvallen
p het v r hun gefchikt
v edlel, en deeds, 't geen hun Diet dient, fchuwen .
Sch n de zitplaats van den Reulc n g zeer nzeker is,
daar deezen dezelve in den Tr mp, anderen in de Sprieten
f elders , ltellen, gnat her Diet t min' vast , dat zy dit
zintuig zeer fyn bezitten . De Rycn, die by h pen ver
een bl emttuk zweeven, de Vliegen , die z veel kwaads
in
ze l:eukens d en, z uden zich ieder, in zulk c n
maate,
p die plaatzen Diet bevinden, werden zy Diet
derwaards gel kt, d r de geur dcr hun eigene fpyze .
Deeze twee zintuigen fchynen de v rnaamtte br nnen
van hun vermaak en nvernraak . De fynheid deezer zintuigen, getr flen w rdende d r z kleine deeltjes, kunnen
de Inften niet ngev elig zyn v r de minfte kitteling,
de meesten geevcn hiervan
k blyk d r 't flaan met de
vleugeldn t midden van 't gen t . Her paaren w rdt
d r alle Infecien
k met al t veel m eite, list en kucilcnaarven , gez gt, dan dat zv in dit bedryf geen treffend
gen egen z uden vinden . Zelfs geevcn zy 'er zich met
z
veel drifts aan ver, dat hetzelve hun uitput, en cen
cinde mankt nan hun bei'aan .
Dit zyn de beginzels , dit de blyken , waar p ik myn
betluit ver de geringe maate van Gev cligheid in de Infecten dagt t m gen gr ndcn . H t fchynt my t e dat deeze
beginzels kunnen t egepast w rden p elk weezen in her
rdeelen t t
Di,, renryk, en dat men, langs dies weg, kan
welk eeu maate de Natuur bun met Gev eligheid hedeeld
beeft (*) .

UIT-

(~) Deeze Verhandeling is Wet rneer dan een kleine Pr eve,
wer Werk : t t hct zelve zyn c ne menigvan cen veel gr
t van waarneemingen -n afpeuringen n dig, die her reizen,
en myn tegenw rdig \,erhlyf up het Land, niet hebben t egelnatcn t t h g t v lt ijen . Parys alleen is, d r de gr te
r ekeryen, welke aldaar zyn, d r her getal der Geleerden,
die zich daar bevinden, de eenige Stad, die her n dige t t
c n W rk van deezen aart kan pleveren . In de verwagting
dat myne mllandirtheden my derwaards zullen brengen, heb
ik belld rten deeze Verhandeling her llcht t d en zien . Meer
e n
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UITTREKZEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKE EN GORE,NADEN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN

MDCCLXXVI, MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DE Ref luti n en Disc very, ni ON TDEKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOEN .

(hcrv lg van bladz. 350 .)
apitein
p den zes- en twintigllen April des,
CJaars
MDCCLXXVIII van N tka afgezeild, verl r
COOK,

welhaast het Land uit bet gezigt ; maar, p den tweeden May, N rd West ten N rden aanh udende , ntdekte by een r nden h gverhevcn Berg, dien by den
Edgecumbe Berg n emde, en de ilreek Lands, daarvan
v rtk mende,Edgecumbes Kaap . Flet Land was, uitgen men eenige plaatzen, digt aan zee, van eenc ntzaglyke h gte, en bergagtig. De h glle t ppen waren met
fneeuw bedekt, d ch de laagere en de vlakke plaatzen,
.-heel z nder fneeuw en met h utgeaan den zeekant, g
was begr eid .
Hy zeilde deeze kust langs, verfcheide Inbammen, Eilanden, Kaapen en Bergen aand ende, waar aan by naamen
gaf (*) t t dat by p den twaalfden van May ten anker
ging een weinig binnen een Kaap, d r hem Kaapl-linchingt ke geheeten . Niet verre van bier lagen verlkheide
klippige Eilanden , werwaards Mr. GORE met een b t
gez nden werd m eenige eetbaare V gclen t fchieten .
D ch by was 'er nauwlyks bygek men, f mtrent twintig
Inb relingen vert nden zich in twee gr te Can es,
rdeelden na b rd weder t
waar p zy bet raadzaam
keeren : zy v lgden met de Can es ; zy waagden bet niet
digt by t k men ; maar bleeven p eenigen aflhand, een
vrees-

een Liefhebber der Waarheid dan van mvne gev elens, zal ik
met erkentenisfe de waarneemingen van Kundigen ntvangen .
De Brieven, welke men my wil t efchikkcn, kunnen bez rgd
w rden by Mr . ROULLET, Libraire, fur de C ur, a Marfeille.
(*) Te weeten , Bay f kands, Cr s Cape, Cr s S und, Cape
Fair Weather, M unt Fair Weather, B!ering's Bay, d Berg
d r Bin RING M unt Elias geheeten, Cape Sucking, Kaye's Is .
land cu C tnptr ;lers Bay .
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vreeslyk getier maakende , beurtlings de armen uitftrek .
kende en t zamen flaande : binnen k rt vingen zy een
zang aan v lk men p dezelfde wyze als die van N tka.
k met vederen bep ederd. Een
Hunne h fden waren
Man hieldt een wit deed uitgefpannen , 't geen wy v r
een Vriendfchapsteken pnamen ; een ander ft ndt vereinde in men Can e, bykans een vierendeel uurs lang met
zyne armen kruiswyze ver elkander en beweegel s . De
Kan es waren niet , gelyk die van N tka, van h ut . De
rand alleen was van h ut , en de huid van Zeedierenvellen
gemaakt . Sch n Captein c x alle hunne Vriendfchaps .
tekens heantw rdde, en d r de uitdruklykfte gebaaren
1 un n digde digt aan b rd t k men , k n by bun niet
beweegen . Eenigen van zyn Scheepsv lk haalde v erfchei .
d e van de gemeenzaamfte w rden uit de N tkaafche
Taal p ; d ck zy fcheenen ze niet t verftaan . Naa bet ntvangen eeniger gefchenken ; hun t egew rpen,
keerden zy weder na dat gedeelte van 't Brand, van waar
zy gek men waren ; tekens geevende, dat zy v rhadden
den v lgenden m rgen weder t k men . Twee hunner
kwamen, n gthans, elk in een kleine Can e, des nagts,
waarfchynlyk m iets t fteelen ; denkende dat wy alien
z uden flaapen : want zy vertr kken z ras zy bemerkten
ntdekt t zyn .
Den v lgenden m rgen, ging Capitein COOK nder zeil,
m cene welgefchikte plaats t vinden t t bet z eken van
een nlangs gekregen lek . In den beginne deedt de hel .
derheid van bet weer hem N rdwaards aanfluuren in den
breed('eu inhanr ; d ck bet weer p nieuw flegt wardende , m est by ankeren, eer by z verre als by b
gde
de Baay was pgezeild .
H e flegt bet weer m gt weezen, belette dit drie der
Inb relingen niet een bez ek by Capitein c k t k men
afleggen . Zy daagden p in twee Can es, twee Man in
de eene, en U n in de andere ; meer Perf nen k nden
k niet v eren ; zy waren geb uwd p de
deeze Can es
wvze der Esquimaux ; in deeze zag men twee zitplaatzen,
in geene flegts LLue . Elk dier Mannen hadt een ft k,
mtrent drie v eten lang, met lange vederen f v gelvleugelen, daar aan geb nden . Deeze ft kken hiciden zy vergmerk, z wy gisten,
fcheide keeren vereinde ; met
m hunne Vreedzaame gezindheid aan t duiden .
De behandeling deezer Manners bew g veelen m t
k men, p den veertienden, in gr te en kleine Can es .
Z m-
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Z mmigen waagden het aan b rd t gaan ; d ck flier eer
eenigen van bet Scheepsv lk in lhuune Vaartuigen waren
verge(lapt . Onder de geenen , die zich aan b rd verv egden, was een middelbaar bejaard Man, die 'er g elyk
uitzag, en dien wy naderhand bev nden bet Opperh fd
t zyn . Zyne kleeding be(lund nit ecn Zee- tterhuid, p
't h fd hadt by cen kap gelyk het V lk van N tka
draagt , vercierd met herttelschblauwe glazen k raalen,
ter gr tte van een gr te ert . fly fcheen veel gr ter
prys p deeze t ftellen dan p nze witte glazen k raalen .
D ch k raalen , van welk cene f rt
k, waren
h p geagt by dit y lk, en zy gaven gereedlyk alles wat
zy hadden m dezelve in t ruilen, zelfs hunne fyne Zeetterhuiden . Dan hier flaat aan t merken, dat zy deeze huiden niet h ger fchatten dan andere ' t t datzy,even
als t N tka, bemerkt hadden , dat bet Scheepsv lk dezelve h ger waardeerde : en zelfs daarnaa wilder de lnb relingen van die beide plaatzcn liever afllappen van
een kleed daarvan vervaardigd, dan van een zaurengefteld
uit de vellen van Wilde batten f Marters .
Zeer gretig was dit V lk p Yzer gefleld ; d ch zy
begeerden flukkcn van acht f tien duimen ten min(len
lang, en drie f vier vingeren breed . Kleinder llukjes verwierpen zy geheel . Zy kreegen gev lglyk weinig. Yzer
was reeds by rs' fchaarfche waar gew rden . De punten
van eenigen hunner Specren waren van dat Metaal , andere van D per, en weinige van Been , dat egter de punter
pleverde van burr pyl n en fchigten . Capitein c t.
k n bet Oppcrh fd niet beweegen, n1 beneden h t cer;
k bleef hy, n ch zyne Nledgezellen,
fle dek t gun
lang aan b rd . Duch tertvyl by dit Gezelfchap hadt,
muest 'er raauw p 't V lk gelet w rden, dewyl bet teril nd een diefagtigen cart bet ncie .
Na mtrent drie f vier nuren zich m(lreeks de Ref pgeh uden t hebben, v cren zy allen weg, en
luti n
na de Disc very : nietnand was daar geweest, uitgen men
een Man, die, thans van daar kwam, en, nmiddelyk van
alle de verigen gcv lgd, weder derwaards v er . Wanneer wy dit zagen, dagten wy, dat deez~t Man daar • lets
ntdekt hadt, 't geen zyne Land-,en ten beter z u aanftiaan dan lets 't gees zy p de Ref luti n v nden .
Z ras zy vertr kken waren z ndt Capitein c n een
B t nit w de diepte van de Baay t peilen . , Want,
dewyl de wind wat bedaard was, dagt by aan fraud t
vaa-
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vaaren, m eene .plaats t z eken gefchikt m bet lek t
fl ppcn . Welhaast r eyden de lnb relingen na die B t
t e . De Officier, dit ziende, keerde weder na b rd, en
w rd d r al de Can es gev lgd . Het Scheepsv lk was
niet aan b rd, twee p de wagt in de B t laatendc, f
cenige /Imericaanen itapten 'er in . Z mmigen hielden
hunne fpeeren die twee Matr zen t e, anderen maakten
h t , t uw, waarmede de B t aan bet Schip vast lag, l s,
en de verigen p gden dezelve weg t v eren . D ch ,
p 't
genblik dat zy ns gereedheid zagen maaken ut
hun wedertland t bieden, lieten zy de B t dryven en
gingen in hunne Can es ver, gaven ns d r tekenen t
verilaan, dat wy bet getveer z uden afleggen ; zich v rts
gedraagend-, als f zy niets kwaads gedaan hadden .
Dit fl ut beliaan was gering in vergelyking van een ander,
't geen zy bed clden aan b rd van de Disc very t
pleegen . De Man, die van dit Schip kwam , en alle zyne Landgen ten van de &f luti n derwaards tr nde,
was dear eerst aan b rd geweest ; alle de t egangen befpied, en niemand dan den Officier, die de wagt hieldt,
met n g twee f Brie Man, gezien hebbende, dagt by
dat bet gemaklyk z u vallen dit Schip t plunderen , t
meer m dat h t p cen vry gr ten affland van ns lag .
gmerk dat zy alien derwaards
't Was ngetwyfeld met dit
been r eyden . Veelen hunner llapten, z nder eenige pligtpleeging, ver, haalden hunne mesffn uit, gaven aan den
Oflicier en de weinigen, die met hem p 't dek waren , een
t ken dat zy zich ill z uden h uden, en zagen r nd vat
zy z uden medeneemen . Het eerfle dat hun in 't g viel
was bet r er -van een der B ten , zy wierpen bet ver
b rd den z danigen t e, die in de Can es geblcven waren .
Eer zy lets anders gev nden hadden, 't geen hun aanfl ndt,
was bet Scheepsv lk gewekt, en kwain met h uwers gewapend p 't dek. Op dit gezigt fpr ng de geheele menigte
van p'underaars in hunne Can es, met z veel beleids en
nverfchilligheids als zy de B t verlaaten hadden , en men
merkte p, h e zy den z danigen, die niet aan b rd geweest
waren , befchreeven h e veel ]anger de mesfen waren nzer
Scheepslieden dan de hunne . 't Was ten deezen tyde dat
de B t van de Ref luti n met peilen bezig was : dit m eten zy gezien hebben, want zy r eyden 'er terfl nd, naa
den mislukten aanflag p de Disc very, na t e .
M gen wy nit deeze mtiandigheid niet met reden pmaaken, dat dit V lk nkundig is van bet gebruik van
vuur-
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vuurwapcnen? Want zeker z uden zy, iets van derzelver
uitwerkzeleu `aeweeten hebbeude , bet niet hebben durven
bettaan een B t van rder 't fcheepsgelchut weg te nee .
g van meer dan h nderd man : want bet
men in 't
meeste V lk bev ndt zich p het dek als zy dit befl nden . Wy licten hun, udanks dit hun beftaln , des z
nkundig als zy waren : zy zagen n ch h rdeu
it, een
Als wy p
fuaphaau aflchieten dan p v gelen .
deezen dag bet anker uit de B t lieten vallcn, werd
cen der Matr zen, d r nkunde f n plettenheid, f
d r beide, met de B eyreep ver b rd getr kken, en
met bet anker na de diepte . Opmerkelyk is he[, dat by,
in dice t eftand, tegenw rdigheid van geest gen eg bezat m zich l s t maaken, en b ven t k men ; men
baalde hem in de B t, en cen zyner beenen was gevaarlyk gebr ken .
Op den Vyftienden en Zestienden ft pten wy bet lek,
rner-&'Y geheein een Baay d r Capitein COOK Snug C
ten . Den Z .ventieu ien ligtten wv het anker en hielden
N rd-West aan, denkende, dat, indien 'er d r deezcii
Inham een d rt cht N rdwaards ware, bet v lgens dien
ftreek m est weezen . K rt naa (tat by nder zeil was,
kwamen de Inb relingen, met ;m te en kleine Can es
een andcr bez ek aflcggen , 'r well: ecne gelegenheid t
meer pleverde m ecn nauwkeuriger deukbeeld t v rmen
van hunne Perf nen, Klecding, en andere byz nderhegmerk t
den . Die ns bez gten fchcenen geen ander
hebben dan m hunne nieuwsgierigheid t v ld en : want
zy fl egen geen K phandel f Ruiiling v r .
Uit verfcheide milandigheden befl t Capitein COOK ,
dat bet h gst nwaarfchynlyk was hier. cen D rt cht
na 't N rden t zulien aantreffen . Hier m zette by, p
den achttienden , den k ers Zuid . West ; den Inham afzeilende, en eene andere pening ntdekkende, ten Zuidui
Westeu van die by inzeilde , 't geen den weg
in Zee t geraaken bek rtte . Dceze is van de Undue
afgefcheiden d r een Eilan1, zich acht,ien mylen vaa
bet N rd-O sten t t bet Zuid-Westen ftrekkende, waaraan by den naarn gaf van 11'T ntagu Eilaud. In dit ZuidWestlykst Kanaal liggen verfcheide Eilanden . Dc digtst
by Zee gelegene zyn h g en r tzig ; dieptr inwaards zyn
ze lang, geheel z nder fneeuw, met h utgewas en gr ente hedekt, hiVr m kreegen zy den naam van Gr wn Eilanden . In een Kanaal tusfchen deeze Eilanden en M nt VII. DELL . MIZNGALW . N . 9 .
D d
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tap Eiland, zeilde c K den negentienden
tigften, en bev ndt zich weder in pen Zee ;

en den twin.
de Kust ftrekg k n reiken, West ten Zuiden .
te zich, z verre het
Aan den Inham,thans verlaaten, gaf Capitein c n den
naam van Pi -Ins William S und, en uit het geen by 'er
van zag ver nderitelde by dat dezelve ten mintten een en
een halve Graad Breedte , en twee Lengte , befl eg , z nder
de annen f tnkken , welker uitgebreidheid niet bekend
is , mede t rekenen .

('t "'rv Jg bier nna .)

DE REGTE DENGTEELDEN VAN NVAARHEID EN GETROUWHEID
OPGE PO RD, IN EEiNE SOCRATISCHE ZAMENSP!AAK,
TUSSCHEN PHILOCLES EN SOPHRON .

(Outlcend uit the M ral and Literary Disfertati nc,
van Dr . PERCIVAL .)
verbeeld my, fprak
dat gy met my zult zaI kmenflemmen
in h t begrip, dat Zedelyke Waarheid beflaat in
PHItOCLES,

de gelykv rmigheid nzer w rden aan nze gedagten : en
Getr uwheid in de vercenk mst nzer deaden met nze betnigingen ; als m de dat Leugen en Valschheid ver 't algemeen
c n laag, zelfz ekend, f b saartig, en alt s eene nverdeedigbaare p giug 's m cen tinder t bedriegen, d r t
ke nen t geeven f tc beweeren, dat icts Waarheid f gebeurd is, waarvan wy het tegendeel weeten f gel ven : en
gmerk m ze t vcrd r bel ften t d er , z nder eenig
vullen . Maar, indien wy gel ven dat nze verzekeringen f tekenen waar zyn, en ze verv lgcns valsch bev nden warden, zyn wy dan, SOPHRON , aan Leugen fchuldig?
Neen, antw rddc SOPHRON, wv hebben alleen cene dwaaling f mi,flag begaan : want, in z danige :nRandigheden,
m eten Wy ns zelven bedr gen hebben, en kunnen geen
gmerk gehad hebhen w anderen t bedriegen .
Alaar is, verv lgdc PIIILOCLES, elke verbreek ing cener Bel l'
t een Leugcn
1k z u bet niet denken , fprak s . HR N : indien de 13c
:( fte;
in pregtheid gedaan , en bet niet vervullen daarvan nvermydelyk was .
Uwe nderrcheiding is juist, antw rdde PHILOCLES : O k
zvn 'er zekere v rwaarden, die elk iii 't
ge l pen, welke verfl:aan f begreepen w rden in bykans elke Bel fte, en
waarvan de v lbrenging afhangt. \IVHANG-TO, Keizer van Chi . . .
173 2
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die zyn V lk als een Vader beRuurde, zyne Verhefftng
en Magt aanmerkte als Pandeni hem verleend m dcszelfs heil
t bez rgen, hadt cene D,)I;ter, zvn e~nig Kind en het ge .
liefdlle v rwerp zyns Ouderd ms . ilv bel fde haar ten f luwelyk aan USAN-QOrY, den G n van zyn begunfligden Mandarvn, en teffens, dat by hem rile de Landen zyner Heerfchapeve aan haar t t een Huwelyksgave z u geeven . OUn cen f ngeling van de incest hel vende
SAN QUAY was s
bekwaamheden en gem edsr eI eltcnisie ; d ch h t v ruitzigt
p de Keizerlyke Waardigheid,en d vleyeryen van hetH f,
bedierven zyn Hart ; by werd tr ts, nbuigzaam en wrced,
en h t V lk vervr eede in zyne gedagten, met fchrik, de
Dwingelandy waar nder h t z u zugten, wanneer by den teugel der Regeeringe in hander kreeg . V lgens de gr ndwetten
der Clineezen m gen de Gr te Staatsdienaars zich by den
Keizer verv egen, wanneer zyne Beuuiten h t algemeene
welzyn z uden beuadeelen ; cell v rregt, 't geen menigmaal
flrekte m de geflrengheden der cigendunklyke Heer(chappy
t verzag ;en . WHANG-TO h rde, met verbaasdheid en leedweezen, de klagren zyner Mandarvnen tegen OUSAN-QUeY .
Hy deedt ze v r z ch verlchynen, en v ldaan zvnde ver de
bygehragte bewysIuklken der wanverdienften van OUSAN-QUEY,
fprak . b y d Staatsdienaars indeezerv ege ann . „ 1k heflemde
• myne D gter t t Egtgen te van ases-QuEy, en bcl fde
Erf pv lgirg in mvnc Hcerlchappv ;
USAN-nULY
„ hem d
• was cen verfand'g, regtvmrJFg en mcuschlievend ,J n~c„ ling . Met van her had cer D ted t ~v) ken heeft by die
• verpligtingen a en ph udcn, en zyn regt t t beide deeze
• Bel ften verbeurd ." Zicit t t uusnn-QuzY, wendende, was
zyne taal : „ Jk bevcel a myn f-Juf t verlnaten , en de rest
„ uwer dagen in bet afgelcecndst Landfchap mvrer HOerlchnpMaar w rds het, s rwaON, niet by.
,, pye t flyten ."
z nder l flyk gerekend eene Bel fte t v lbrengen, wanneer
Drift f L.igenbelang ens fires k aanzetten m dezelve geen geftand t d en ?
Nets, zeide sOPITRON, mnakt rze hew ndering flerker
gaande ; en ik verz ek u eene gelchiedenis t m gen verhaa .
len , welke die waarheid in cen trefiend gezigtpunt plaatst . --•
Fen Spaanscir Ridder hadt, z nder eenige regrmaatige tcrging,
cen M rsch Edelman verm rd , en nam terit nd de vlugt
m de handen des Geregts t
ntk men . St rk werd by nagezet ; d ch zich bedienende van een fchieiyke wenditig p
den weg, (`pr ng by ngemerkt ver h t afichutzel van een
H f. De Eigenaar, die desgelyks een M r was', wandelde
p then tyd in den tuin ; de Spanjaard viel v r hem p d
knieen neder, verhaalde zyn ngelukkig geval, en verz gt 0 p
de aand enlykfle wyze, verb rgen t m gen blyven . De M r
h rde bet aan met medclyden , en belQQffg zyne, ln1lpe .
iJ d
mist
Ha,
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Hier p fl t by hem in een Z merhuis, hem verlaatende,
met verzekering, dat by, als h t av nd gew rden was, v r
zyne ntk ming z u z rgen . Weinige uuren daar naa w rd
her Lyk zyns Z ns t'huis gebragt , il de hclchryving van
den M rdenaar kwa :n v lmaakt vereen met de gedaante
des Spanjaards by hem in bewaaring . Hy verb rg den fchrik
en h t venr eden, en zich in zyn kamer begeevende, bleef
by 'er t t middernagt ; t en ging by in flilte na h t Z merhuis , en fprak , de deur penende, den Ridder in deezer
v ege aan : „ Christen! de J ngeling, then gy verm rd hebt,
„ was myn cenige Z n . Uw m'sdaad verdient de flrengfte
i\laar ik heb flaatlyk myn w rd gegeeven v r
• 1 rafle1
• uwe hevciliging ; en ik wraak bet fchenden van eene t
• v rbaarig aangegaane verbintenis , zelf ten pzigte van cell
• wreed Vyand ." Hy geleidde den Spinjaard na zyne hailing,
en gaf hen cell der Ihelstl pende Muilezels , zeggende
„ Vlugt , tcrwyl de duisrerheid des na<rts u hedekt . Uwe
• handen zvn met bl d bez edeld ; maar GOD is Regtvaardig,
• en ik dank hem dat myne Tr uwe ngelch nden gebleeven
• is ; dat ik h t O rdeel aan hem h b vergelaaten ."
'l' LD SOPHRON dit verhaal gecindigd hadt, natn ik de vryheid mn aan t merken, dat Getr uwheid eene Deugd is,
welke men z mtyds ptm et in vergegeevene flegte Characters , die geen gev cl hebben van G dsdienflige f Zedelyke
Vcrpligting . In z danige Perl nen is dezelve gegr nd p
zekere denkbecldcn van Ecr , die
rlpr nglyk uit d beste
natuurlykc beginzelen pwehen . Naa den veldliag by Cull den
in den jaare 1 745 , wend eene bel ning van derrig duizend
P nden Sterling aangeb den aan ieder, die den Pretenderat
ntdekte , f in handen leverde . Hy hadt d vlugt ecn mcn
met de KC.NNFDIE:S, twee Die ,, en , die hem met alle Getr uwheid belchermden, t t zyn leevens nderh ud flalen, en dikwvyis v rnl md na Inverses ingcn tn her n dige v r hem
t k pen . E n geruimen tyd daar naa wend den deezer
Lieden , die de verz eking van Dertigduizend P nden hadt
uiteeftaan, gehawlyen wegens h t Itcelen van cell li e, nauw7yks derrig Scheliii ;gen waardig .
D n ik begryp , hervatte s auROrI , zeer zedig, dat 'er gevallen zyn, waar in h t Iirafbaarder z u weezen eene Bel fte
t v lbreugen , d<<n dezelve nvervuld t laaten .
Aan deeze S ;eIiin,g gaf PHILOCLES zyne v lk mene t eflemnting , en helderde ze p d r h t v lgend ver nderleld geval . E n Wend hecft my e n paar gelaaden Piff len eegeeven, en ik my verb nden, ze hem weder ter hand t ilellen
als by ze vr,a g t . D ch, wanneer by 'er w verz ekt, als
by dr nken f van wraaklust ziedende is, blykt bet duidelyk,
dat de vervulling myner ficl fte niet alleen cene zwakheid,
nlaar ten uiterfien befiraffenswaardig,z u zyn ; en myn Vriend
zel .
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genblikken, rder
zelve z u , in bedaarde en gemaatigde
nhe=len
de eerfle zyn , die my befchuldigde met alle de
Haastige
uit myn dwaalend p!igtsbegrip
r(jpr nglyk.
verklaaringen en v rbaarige verzekeringen zyn 'er z mtyds
gedaan d r hraave Mannen , welke zy egter, redelyker wyze,
en v lgens hun Geweeten, niet k nden vervullen . Wanneer
jesus de v eten van verfcheide zvner J ngeren gewasfchen hadt,
kwam by t t SIMON P[tTRUS ; deeze zeide t t hem : ,,, Heere,
• zult gy my de v eten wasfchen ~ JESUS antw rdde : Wat ik
• d e verftaat gy nu pier ; maar gv zult h t naderhand ver„ hear . PETRUS zeide t t hem : Gy zult myne v eten niet
„ wasfchen in eeuwigheid . (rsus antw rdde hen, indien ik
„ u Lie v eten niet wasfche,hebt gy geen d e] ::anmy . SIMON
k
• PETRUS zeide : Heere, myne v eten met a'leen .. maar
e p!egtig
• de handen en 't h fd ." Gel ften zeifs,
en aaatlyk
k gedaari , kunnen Diet verbindend weezen,
wanneer de zaak zelve p h t pleegen e ns misdryl's uitl pr .
Want , fch n ber epingen p de G dheid heilige panden zyn
van nze Opregtheid , maaken zy geene verandering in de natuur f wettigheid der daaden , en h t z u h t verregaandst
ver nderflelicn , dat de fchennis van
Bygel f weezen t
GODS Bevelen G de t t eere kin itrekken,
f her, aangenaam
weezen . DAVID de dt eere ge! fie, dat hp m eere beledi,ging,hem d r NARAL aangedaan,t wreeken , at wat manlyk
was in diens geflachte d r bet zwaard z u verdclgen . D ch
:yn wraaklust w rd hevredigd , en by z gev elig geraakt
ver de unregttnaatigbeid zyns
gmerks , dat by betuigde
• Gezegend zy de Heere, die zyn Knegt wederh uden heeft
• van bet kwaade 1 "
H t fchynt, dat de R meinfc'ie Keizer TRAJANUS
rdeelde,
dat h t nisdaadig by zyne Onderbevelhebbers z u kunnen w rden, den Eed, hem gezw ren , t h udcn. By de aanftelling
Van SU3ERANUS, t t Capitein van de K ninglyke Lyfwagt, gaf
by hem e n zwaard ver, zeggende : „ Dat dit t myner ver• deediginge getr kken w rde , indien ik, v lgens de v r• lchriften der Bi!lykhcid, regeere ; d ch , dat men , handel ik
• andcrs, bet tegen my bezige ."
Het be(luit , ten pzigte van bet v lbrengen der Bel ften,
mag uitgefirekt w rden t t d \VVaarheid z wet als d Ge .
tr uwheid, ndanks de buiten'p rir;e verklaaring eens Kerkvaders , „ dat by d Waarheid Diet fchenden Zulu , fch n by
„ 'er den Hemel by k n winnen ." Wanneer, d r den zamenl p van buitengemeene nflandigheden , de betragting
van zekere deugd nbeflaanbaar gemaakt w rdt , met de v lbrenging van eere andere van veel h ger verpligting, is bet
blykbaar, dar de nindere v r de meerdere m et wyken . --lsen v rbeeld zal d juistheid deezer aanunerkinge phelderen
en flaaven . Naa de (chriklyke flachting nder d Hugcn ten,
p
Dd 3

399

DE REGTE DENKREELDEN

p St . Barth l meusdag,des jaars 1572, in Frankryk beg nnen,
w rd de K ning van Navarre ftipt bewaard , p last der K ninginne M eder CATHARINA DE MEI)ICIS . Dan , p zekeren
dag, niet verre van Sen .is, jaagende , nam by in 't heetst der
m t
ntvlieden : d r
jagt eene guntlige gelegenheid waar
de b sfchen heen rydende , met ecn kicin aantal getr uwe
Vrienden, nder welken zich de j nge ROSNY, naderhand de
Iiert g vats SULLY, bev ndt,zette by de Seine t P isfy ver,
en vlugtte na het Kasteel van een Edeldman, een yverig, fch n
geheim, Pr te/lant, Ilerk aan zyne belangen verkn gt . Banden
t paard weraen welhaast allerwegen heen gezunden m hem
p t z eken . Een deezer hieldr ftil by dit Kasteel , waar
HENDRIK eenige ververfching nam : de Cap ; tein verz gt hem t
m gen z cken , t nende hLt K ninglyk bevc'!chrift w h t
de en ten t
Il ufd van HENDRIK t brengen , en diens M
bieden was blykbaar een vrugtl s
d dcn . Wederft and t
beflaan : t e t flemmen was een inbrcuk ep gastvryheid,
vriendfchap en be!eefdheid : teffens z u bet nadce'ig geweest
zyn v r de belangen van den Herv rmden G dsdienst, en het
geheele lichaam der Pr tefianten in Frankryk , die. gees anderen Be(chermer hadden dan de K ning van Navarre . De Edelman zeide,z nder warren ,met ecn nbeteuterd gelaad . „ Myn
• Heer , ver!pil uw tyd niet in vrutti ze pfpeuringen . D
„ K ning van Navarre is, mtrent twee uuren geleden, met
„ zyne Vrienden deezen weg pgeflaagcn ; en indien gy wak• ker d rrydt , zult gy hem v r bet fallen van den av nd
„ inhaalen ." De Cap'tein, en zyne nderhu rige betide, v ldaan met dit antw rd, reedt in aflcr yl weg ; en de K ning
v ndt gelegenheid m v ur zyne veiligheid t z rgen , d r
Zich t verm mmen, en een anderen weg t necmen .
In zulke mflandigheden als gy hebt v geCteld , Iprak s .
pHRON, zauden alle Menfchen h t ftrikt aarkleeven der Waarheid ver rdeelen . D ch wat denkt gy van het gedrag tan
den P rtugeefchen Slaaf, wiens verbreeking van de Waarheid,
en ze!fs Meineedigheid, z zeer verheeven w rdt d r den
Abbd RAYNAL, in zyne Gefchiedenis der Eur pifche Vastigheden .
n de VryDeeze Neger , die in de b sfchen gevlugt was,
heid, zyn natuurlyk Regt, t genieten, geh rd hebbende,dat
zyn geweeze Meester vastgezet was, en waarfchynlyk als een
d dfchuldige z u ver rdeeld w rden , kwam in 't Geregtsh f ; nam de fchnld des bedryfs p zieh, liet zich gevangen
neemen , bragt valfche, fch n geregtlvke, getuigenisfen van
zyn misdryf >re berde, en w rd geltraft in flede van zyn
Meester .
De afkeuring der Valschheid,antw rdde PHILOCLES,w rdt,
ill dit geval, v r eene wyl nderdrukt , d r nze bew ndering van de genegenheid , dankbaarheid, edelm edigheid , en
gr theld van ziei, d r deezen Neger bet nd . Wy becreurert
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ten de verpligting waar nder die Held zich bragt : en hejanimeren h t dat zyne verhevene Deugden by geen gewigtiyer en eerlykcr gelegenheid w rden ten t n gefpreid .
D ch , wanneer de eerfte aand eningen bedaard zyn, en wy,
van drift ntflaagen, h t gedrag des Slaafs verweegen, m eten wy bet v r rdeelen als cene nverdedigbaare p ffering
der Waarheid van zyn eigcn Leeven, en van de Verpligting
aan de Mfaatlchappy verfchuldigd . H t G dlyk Geb d . „ Gy
• zult geen vallche getuigenis geeven tegen uwen Naasten,"
kan zeker niet ver nderftcld w rden in t fluiten, dat by een
valsch getuigenis ten diens v rdecle snag geeven : dewyl
zulks niets anders z u zyn dan byz nder ngelyk t verbiedc : ;,cn . , -pctJtk rlyk ttietti,-cn . Geregtelyke Getuigenis is,
in de fe-cm%--J1-iJ gL I-ntli,i d ~hedun der Zedelyke Wereld,
iet weezenlyks , t t h t tvelzyn der Zamcnlcevinge ; en de
al,emeene gel fwaardigheid daar van t verminderen, d r
in de Geregtsh ven Valschheid en Meindedigheid in t v eren , is c n h g misdryf tegen den Staat, en w rdt ftreng
gcftrafc in allc bcichaafde Landen . Daarenb ven v rdert het
welweezen der MaatCchappye, dat h t Regt zyn gang gaa mtrent den Overtreeder zelve , m t be!etten dat by geene
at,dere misdryven plcegc ; en her z u de Ondeugd aanm edigen , indien c n n!chuldig Perf n , misfchien des ]c vens
m edc , f verrukt d r gcestdryvende begrippen van Eer,
Licfdc, f Vriendichap, v r een Ichuldigen lecdt .
Dc zekerheid der firaffe, zelfs in misflagen, w rds fterk
aangedr ngen d r den Marquis DE BECCARIA, then gr ten
V urftander van zagtheid in de Regtspleegingen : en by denkt
dat de vergiffenis van de beledigde Party zelve de v lv ering
des Regts met nwet firemmen f i uiten . „ Dit m ge,"
tnerkt by aan, „ Gene daad van G edhartb held en Mensch„ liefdc weezen ; decd dezelve ftrydt tegen bet algemeene
• weizyn . Want, ich n e n byz nder Burger, wegens bet
„ ngelyk hem aangedaan, gen egen m n necmen wat hem
• betreft, z nder ftrafle, kan dit de n dzaaklykheid van
„ her penbaar v rbeeldig ftraf cfenen nict wcgneemen . Het
„ Regt van firal en k mt niemand in 't byz nder t e, maar
„ der Maatichappye in 't al ;emeen f den S uverein, die dee,, ze Maatlchappy verbeel t ; iemand wag afitand d en van
„ zyn eigcn aandeel t dir R gt, d ch dat van anderen niet
• pgeeven ."
fiet gedrag van den Neger , zeide S PURON, h e dwaalend
her
!; m gt weezen in her auk van Wyshcid, f h e nverdeedi,;baar ten aanziene van het zedelyke, was v lk nien edelm cdig en belangl s . Dan die zelfde uitmuntende Schryver,
welke ns h t v rgaaude geval verhaalde, vermeldt een ander v rheeld van de fchennis der Waarheid, ult beweegrettenen, die geheel p Eigenbelang uitliepen , 't geen ik niet
kan
D d 4
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kan ver rdeelen, fch n ik niet weet h e 't zelve t regtvaardigen . Ik zal bet my tragten t binnen t brengen, en
u t verhaalen . Een Briasch Sergeant was d r de Wilden
van !America gevangen gen men ; zy maakten t ebercidzelen
m hem ter d d t bren cu met al d barbriarschheid,
welke hunne v ndryke wreedheid k n verzinnen . In de ziel
getr ffen d r h t v ruitzigt van alle de l lteringen nder
welker verduuren by den geest z u m cten geeven, fprlk by
de Indiaanen indeezerv ege aan : ., M cdige Ourl gshclden,
• uwe t ebereidzclen zyn vrugtel s ; want myn Iichaam
„ is nw ndbaar ; en , indien gy my myne Vryheid geeft, zal
• ik u de kunst leeren m even z t w rden . Denkt niet
• dat ik u met ydele v rwendzels ph u . 1k ben gereed m
„ u eene pr eve p my t laaten neemen , die alle we twy• felingen zal verbannen . Laat bet Opperh fd , dat myn
„ zwaard hceft,'t zelve nit al zyn iwijt zwaaijen, en ik daag
• even zeer de Icherpheid van dar Werktuig als de IIcrkte
„ van zyn arm nit ." Onder h t fpreeken deezer w rden,
b g by zyn h fd, en b dt zyn ntbl ten hals aan . Ire
Ladiaan liep met gr re vaart t e, cu fl eg met een geweidigen flag zvn h fd- van 't lichaam . lndeezerv ege verwislelde
de arme Sergeant, d r P.y ne tegenw rdigheid van geest, de
f lterende martelingen v r een gemaklyken en
genbliklyken
d d.
PUILOCLES merkte hicr p, dat de Gefchiedenis
p twyfefbaar gezag fleunde, v lgens de pgave van den Abbe fAYrAL
zelve . D ch, verv lgde by, de waarheid eens ver uaenteld
zynde, welk Zedekundige zal z ftreng zyn, dat by
g drag des Sergeants ten minflen niet verlch cneIyl: k L .` . ? Misfchien z u niemand , indien by gen egza,nre bcdaatdheid
van geest bezat m zulk een redmiddel re bedeuken , f bekwaarnheid
m bet t werk t P llen , in dergelyke mttandigheden , anders hande!cn ? H t geval heeft niets gemeens
met dat van bet ndergaan van den A1arreld d v r den
G dsdienst. Het lyden, 't geen by ft ndt t
ndergaan, k n
min geen g d cinde heantw rden ; de %,Iaatlchappy ntving
gcene de minIle belediging, n g nmiddelyk, n n zydelings,
d r bet ntwyken dier barbaarhche wreedheden en mishandelingen .
My eene Gebeurtenis van ntwyfelhaare egtheid en v lk men t cpasfelyk p her geval, 'r geen wy verw gen, t
binncn brem ende, verz ~t ik verl f bet t ni gen verhaalen .
Wanneer COLUMBUS filet zyn Scheepsv lk gellrand was p een
Eiland nicer dan dertig mylen van Hispani la , hadden zy gcen
ander v rictzigt dan w hunne clendige dagen t flyten nder de naakre Negers, verre van h~in Vaderland en Vricnden
verwyderd . T t vermaat van rampfp ed beg nnen de Inb relingen welhaast t m rren ver her verhlyf der Spanjaarden
under bun ; h t nderh ud dier Gasten w rd lastig y ur Menlchen,
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fchen, die geen Landb uw verli nden, en niet gew n waren zich p iets nicer dan het n dige t bevlytigen . Zy
bragten den leeft gt nwillig aan, a'.lengskens Ipaarzaamer,
en dreigden hiermed geheel t zullea ph uden. H t v lv eren van dit bef uit was den Spanjaarden • e n gewisie d d
geweest ; d ch COLUMBUS v rkwam zulks d r een gelukkigen v nd, waar d r, by de Indiaanen , al d hew ndering en
cerbied met welken zy cersi deeze Vreentdelingen bejegend
hadden, herleefde . D r zyne bedreevenheid in de Starrekunde wist by dat ' r binnen k rt e n zeer zwaare Maansverduistering
p hander was . D dig, v6dr dat dezelve 's
av nds m est invallen, deedt by d V rnaamRe Perf nen
dier plaatze by zich k men, en, naa hun beflraft t hcbben
tregens hun verlaaten der geenen, die zy n g z
nlangs eerden , verhaalde by, dat de Spanjaarden Dienaars waren van den
OROOTEN
GEEST die in den Hemel w
nt, dat de G dhcid,
vergrawd wegens het weigercn van nderh ud der v rwerm hun misdryf,
pen haarer byzendere gunlle, gereed was
met cene v rb2eldlvke firengheid, t ftraffen ; dat d Maan
dier eigen av nd verduisterd z u w rden . en ee c bl edr de
kleur aanncemen, als e n teken van de G dlyke Wraake, geree •ti ut Int t treffen . Dec;ze w nderlyke V rzeg ing h rden eenige Indiaanen met d,t gr tlle nver ;chilligheid ; anderen luisterden met c ne byael vie verbaasdheid ; d ck, t en
d Maan allen ;gskens haar licht beg n in t trekken, en zich
eindelyk bl e ;r d vert nde, beviug hun een aigemeene
fchrik . Zy liepen, in de gr tlle ntf'eltenisfe, na huune huizen, en keerden weder t t COLUMBUS, belaaden met leeversn dwendigheden ; zy viclen v r hem neder, p h t vuurigst
fmeekende, dat by, d r zyne tus(chenlpraake, den GROO•r rtt
GEEST z u beweegen ,
m h t dreigend verderf f t wenden .
COLUMBUS geliet zich als
f by zich d r hun bidden bet
verhaalen, en bel fde aan huune begeerte t zulien v id en. De nt :~ - e t
'"-L ; eind'gde ; de Maan vert nde
zich met ha,.
11 .1 , 1 ; en, tints dien tyd, werden de
vervluedig van leeft gt v rzica ;
Spanjaarden net alleen
maar met de bygel vigfle z rgvu)digheid bejegend .
Dit bedr g van COLUMBUS kan geregtvaardigd warden tilt de
regten van n dzaaklykhcid . Schip rcuk geleden hehbende
p cen afgelege Kust, in bet v rt/etten eener nderneeminge, die by hem v rtkwam uit cerlyke en nuttige inzigten,
en ber fd van alles n, zichzelven en den zynen h t n dige t verz rgen, hadt by een eisch p d befchcrming, den
byfland en nderfeuning van het V lk, dat get4Jgen was van
zyn verlegen t efand . En 't was een gelul,kige vrugtbaarheid
van vernuft, welke hem een redmiddel aan d hand gaf, verre
b ven het geweld van 1Vapenen t keuren . D ch ik kan niet
nalaaten een heimlyken wensch t v elen, dat deeze gr te
Man
D d 5
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Man min valschhcids in zyne kun(lenaary gemengd hadt . fly
k n de Indiaanen ver hun gebrek van Gastvryheid beflraft,
hunne vrees d r zyne v rzeggingen gaande gemaakt, hunne
verw ndering en eerbied d r de vervulling pgewekt hebben,
z nder in zulke fterke bewc rdingen de nmiddelyke wraak
des Hemels aan tc kundigeu . Waarheid is z gewitgtig en van
eene z kiefche natnure, dat men alle m gelyke v rz rge
m t aanwenden w de bezydenfpreeking daarvan z gering
als d enlyk is t maaken, fch n inen die flerande d et aan
Pligten, welke de verpligting t t bet IIpreeken der Waarheid
d en ph uden .
PHILOCLES bedankte my zeer verpligtend v
r bet herinneren van een z wel ter fneede k mend geval . Hy verv egde
zich t en t t zynen Kweckelintr, en vr cg hem, cwt by dagt
van den St kregel d r z mmi ;e u aaugen men, dat men geeu
W rd t h uden hebbe aan Schelmcn en Verraaders?"
Ik denk, antw rdde S r'HRON, dat deeze Gr ndregel valsch
in z ;chzelven , en h gst beledigend is v r de zamenleeving.
Want, z nder in aanmerking t
cemen de ngeregeldhc :d en
wicedheid, waart c dezelve nanleiding k nne geeven , is een
Mensch, t t zyne eigene cer en vrede des gem eds, uitgez nderd in zeer zeldzaame gevailen, verpligt r t de fliptfl:ev lbrenging zyner bel ften . Dit gev clen fchynt bet gedrag van den
Markgraaf TURENNE, en den Heer RICHARD HERBERT, befluurd t
hebben . De eerstgemelde werd p een nags d r Straatr vers,
Diet verre van Parys, vervallen, die hem van zyn Geld, Zakh rl gie en Ringen her fden . Hy verb ndt zich hun h nderd
L uis d' rs t zullen geeven, indien zy hem een Ring, van
weinig innerlyke waarde, d ch die by ne zekere reden h g
fchatte, weder gaven . De Straatr vers bewilligden : en cen
hunner hadt den v lgenden dag de fl uthcid zich ten huize van
[ URENNE t verv egen, en t midden van een gezellchap hem in
't
r t luisteren, dat by kwam m het bel fde Geld . De
Mar'graaf gaf last hem die f mme t tellen, en liet den fchurk
vertrekken, cur by het v rgevallene verhaalde .
De Heer RICHARD HERBERT , d r K ning EDUARD den IV
nder t
gez nden, m zekere Opr crigen, in N rd-Wales, t
brengen , belegerde bet Kasteel Harlech , in Meri nethshire ,
eene Sterkte z verdeedigbaar, dat by wanh pte 'er meester
van t zullen w rden , f by m est dezelve inlluiten, en d r
h ngersn d ter vergave dwingen . De Capitein hel fde de
vergave , p v rwaarde, dat HERBERT „ alles z u d er wat
„ by k n r,w zyn leeven t beh uden ." De v rwaarde werd
nangen men . f-lFR3ERT brat den f3eveihebber v r den K .
'Ding ; 7,y - ,e M
: ;cileit verz c :kcude, dat by deezen vergiffenis
z u ;cLenken : dewyl de verwagtiug van die guest hem ver.
gehaald hadt t t de vergifte van c n Kasteel , 't geen by z u
K ning EDUARD antw rdde
flcbbeb kunnen verdcdigen .
den
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den Heer HERBERT , „ dat , daar by , v lgens zynen last,
• geene magt hadt tn iemand Lyfsgenaa t fchenken , het
„ hem vry ft ndt, naa zulks den V rst v rgcfleld t hebb en , den Bevelhebber aan bet Geregt ver t leveren ."
• ben
HERBERT bragt bier
p in : „ Dat by met h t gedaane
• v rftel niet alles gedaan hadt, wat by v r hem k n d en ;
• en daar m p 't nderdaanigst zyne Majefteit verz gt ,
„ dat een deezer twee zaaken m gte gefchieden , f dat
„ de Bevelhebber weder gebragt wierd p bet Kasteel en
„ aan een ander last gegeeven m hem daar uit t
krygen ,
„ f dat de K ning , dit niet g d vindende , zyn Leeven
„ v r dat des Bevelhebbers z u aanneemen ; zynde dit de
„ uiterfle pr eve hem m gelyk m zyne Bel fte gelland - t
„ d en ." Zyne Majefreit , zich zeer gcdr ngen v elende ,
d r dit v rftel , fch nk den Bevelhebber bet Leeven ; d ch
gal HERBERT geene andere bel ning v r deezen dienst .
Deeze Heeren , zeide FHrLOCLES , bet nden een zeer
kiesch gev el van Ecre t bezitten ; en fch n ik twyfel f
lief gedrag van TURCNNE gewettigd z u w rden d r den
gr ten 4 R mfchen Geweetensgevalbcflisler, n gthans handelden by en de Heer HERBERT , myns bedunkens , vereenk mflig met de wetten van R de en Regt . Want elk Wettige
Bel fte , gedaan d r iemand die by zyn zinnen en, het vry
gebruik zyner Rede is, m t heilig v lbragt w rden , indien
'er tusfchen beide geen geval, f beweegreden,. pk me, welke een , d r geen drift verdwarst , verfland gen egzaam
z u
rdeelen , m die Bel fte Onwettig t maaken . Maar
Bel ften , d r vrees afgeperst , en die klaarblyklyk flryden
met nze verpligting aan de Maatfchappy , zyn in ziehzelve
van geene beduidenis ; dus kan eene verbintenis, nder de
fterkfle indrukzels van vreeze, in pregtheid aangegaan met
eeu Straatr ver en M rdenaar, tn nict tegen hem t ge .
tuigen , geene verbindende kragt hebben : dewyl 'er eene
v rafgaande eisch der Maatfchappye plaats heeft, waar ver
geen der Leden befchil :king mag maaken , f zich van utflsagen kan agten . Ik heb ver nderfield, dat d verbintenfs
pregt was ; want, indien men dezelve aangaat, met e n
gmerk m ze t fchenden, is 'cr reeds, in zekcre tnaate, eene verbreeking van Waarheid en Tr nwe gepleegd, ndanks
derzelver nregtvaardigheid f nwettitheid .

DE

404

DE GIERtGHEID GESTRAFT .

DE GIERIGHEID GESTRAFT.

Een O stefche Zainerfpraak tusfchen den Derva ABDALLACH,
en IIASSAN, een j ug Turksch Bedelaar .

Z

ABDALLACH .

et gy deeze R ts . myn Z n ! Dezelve is myne w
en beheist allc myne (chatten .

11yn g ede Vader!

ning,

IIASSAN.
ABDALLACH .

De d r ndervinding wys gew rden verfandi}ge NAHAMIR
he(l )t zyn verbaazendcn rykd m in deeze R ts . - Hy belprak
my denzelven geheel en al . 1k heb cene ftaatiyke gelufte gedaan m den waardigilen der Menfchen uit t vinden, en then
met hem t derlen.
HASSAN .

Ach, myn Vader! waard
keuze verdiend ?

r heb ik die z

gewigtige v

r-

ABDALLACH.

D r uwe Deugd , myn Z n . d r die v r niets wykende gr theid van Ztel, beftand tegen de zwaarfle 17agen des
m Ryktegenfp eds . De Man, die Wysheids gen eg bezit
d mmen t veragten, verdient ze best .
HASSAN .

i\Iyn Geweeten is nbez edeld, myne Ziel v l vrede en
geklaard . Kan ik dan gr ter Geluk wenfchen ?

p-

ABDALLACH .

Neen, myn Z n, uw geluk is alrceje v lk men : en 't is
uw Ichuld alleen als hetzelve niet v lduurt . Keer t rug na
uwen Vader, en laat bet G ud in de R ts die 't zelve be
flu it.
IIASSAN .

Heiaas! gy hebt m gelyk reeds ber uw van uwe gedaanc
bel ft . D .tch, neem in aanmerking, myn Vader, dat gy cev c
lens in m1 nen b ezem hebt gaande gemaakt , welke ik v rheen
niet kcnd . 1k begin my v r t
fiellen, de uitg eleczene vermaaken, welke het bezit der (chatten my knit aanbrengen ;
welk c n gen egen bet verfchaft d traanen der elendigen f
t dr gen . en geluk t verfpreiden ver alien , die zich r ndsm my bevinden .
ABDALLACH .

ti'elazn, myn Z

n! gy hebt, z uder

p'praak ; gy hebt, met
l t',
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l f, de bepr evingen des Tegenfp eds verdraagen, nl gt uwe
Deugd, met denzelfden nbezwalkten luister,fchynen in V rfp ed !
HASSAN.

Ach! eerwaardige Dervis , waar m d er gy my z zeer beeven? Myne Ziel was in verrukking pget gen ; ten welken
einde dit bedr everd denkbeeld ? (iy maakt HASSAN t t den
gelukkigaen der Stervelingen , en zal by zich t verwyten hebben, dat by het geluk van zynen Weld ender it rde?
ABDALLACH .

Neen, myn Z n! blyf Deugdzaam, en gy zult Reeds gelukkig zyn . (Hier p haalde ABDALLACH, nit zyn b ezem, een k:ein
D sje met Zalf, en de R ts met die Zalf befrykende,
zich dezelve en vert nde een geaveldig gr ten fehat .)

pende

HASSAN .

b, Magtige ABDALLACH! is dit Bell dr m? Welk een verheerlyk geziJgt! Gelukkig, driewerf gelukkig de eenige Bezitter dier Rvkd mmen !
ABDALLACH .

t'lyn Z n, de maatiLfle en Ryk[te M narch kan p z
fchats niet b gen . De helft daarvan beh rt u t e.

veel

B ASSAN .

1k heb een gr

L uien .

t Gezin! en
k een armen Vader t
(M mpelende,) Dit zyn zwaare lasten .

nder-

ABDALLACH .

fl e, ndail baar Starveling! verdient myne C edheid Been
dianl,betuiging''
It ASSAN .

V'ergeef, ecrwaardig Vader, myne bek mmerdheid . 1k ben
myn Geluk , myn Leeven , aan u ver!chuldigd . AVie was ik
g p my t flaan ? Een W rm, nvu6r het u behaagde het
bekend by d Wcreld . Gy hebt lny een nieuw be(taan gefch nken : v !eindig, ik bid her u , v !eindig her g ede w rk
d r u aangevangen .
ABDALLACIi,

Welk eene taal is deeze, myn Z n ! Wat kunt gy meer
verlangen? De ryh!fte Burger in L'agdad bezit de helft met van
uwen Rykd m .
HASSAN .

't Is waar, ABDALLACH I d ch nlyll v rfp ed is het werk van
uwc hand . H e gr ter en gelukkiger ik zal weezen, h e
gr ter eere U daarvan zal t ek men, alles zal p u met verdubbelden glans t rug kaatzen . De Rykd mmen, welkegymy
gefch nken hebt, . .-, t t welk eene menigte van Pligten verbin_
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.

binden ze my ! One niet t reppen dat ecn mllagtigcr ey
gr tfcher leevenswyze v r my flu nvermvdclvkw rdt ; heb ik
geen Vader, die in den arn) euhg("rcn t eftand leeft, . . . arme
Bl edverwanten z nder tal . . . Met ccn w rd , ee c nn cmelyke menivte, die my m i .derfteuning zal vraagen? Ach ! myn
g ede Vader! h e weinig z u h t u k sten my gelukkig t
maaken !
ABDALLACH .

Zeg dan,

HASSAN !

wat gy verder wenschte ?
HASSAN .

Twee derden , van 't Been ik zie ; niet meer dan twee der.
den .
ABDALLACH.

D

twee derden! Het zy z ; ze zyn de uwe .
HASSAN.

S Allert egecvenlle der Menfchen ! G de, eerwaardige ArtDALLAcH, heb medelyden met ecn
ngelukkigen . . . . 1k durfmyn
geheele hart nict v r u penleggen . . . . d ch gy m gt gisfen . . . .
ABDALLACH .

Onvergen egde! Zyt gy n g niet v ldaan?
HASSAN .

Each! ARDALLACH kan we alles verklimmende Wvsheid en
G edheid geen medelyden hcbben met myne zwakheid? Gy begeerde my gelukkig t maaken, en zult gy uw w rk niet v ltrekken?
ABDALLACH .

HASSAN !

veric ren !

gy zyt bedr

gen ! gy hebt h t Geluk, v

r alt

s,

HASSAN .

Dierbaare, wyze ABDALLACH! van, weik een gebruik kunnen
de Rykd mmen v r u zyn, in deeze dr eve cenzaamheid?
(Hy zet zich neder aan den ingang van de R ts .)
ABDALLACI .

Myne vrees v r u is dan maar al t wel gegr nd geweest?
D r u Met Rykd mmen p t h pen, heb ik u alleen den ftraffchuldigften en ngelukkigften der Menfchen gemaakt . Wel .
2an, HASSAN! ik zal my n gmaai naar uwe begeerte Ichikken .
Ontzet my van albs, als een l n v r myne gadel ze g d
heid . -- D ch gaa, ndankbaarfte der Stervelingen ; vile
verre van deezen gr nd . Neem weg al dit G ud, het laage
v rwerp uwer Aanbiddinge ; d ch val my niet m r lastig met
uwe haatiyke tegenw rdigheid .
U AS-
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HASSAN .

Gelukkige HASSAN! alle we wenfchen zyn thans v ldaan! Gy
zult h gst gezegend zyn! (M mpelende .) Maar, egter, indien
die w ndere Zalf, welke deezen ichat ntdekte, de myne wa.
re
ABDALLACH .

Dat gy de ftraffe uwer Ondankbaarheid m
v r rwerp ewer nverzaadbaare Gierigheid!

gt vinden in het

H ASS A N, n g m mpelende .

Ik agtte my zelven magtig, gelukkig, ryk . D ch h c zeer
vind ik my bedr gen! Deeze Dervis kan, misfchien, d r
middel van die t verzalf, de Bezitrer w rden van tienmaal
gr ter fchatten dan de myne . Indien ik hem k n verhaalen
m afliand t d en van dit k stlyk middel, . . . Eerwaardige wyze Man . . .
ABDALLACH .

En wa' wilde gy nu meer verz eken aller nredelykfte Mensch .
1-1ASSAN .

S,ae my t e a n m cen verz ek, t
eene b de, en il: ben v ldaan .

d cn . Vergun my deeze

ABDALLACH .

Vat wilile gy hebben? Kan deeze kiceding
bek ren ? 't is alles wat gy my gelaaten hebt.

we Gierigheid

IIASSAN.

G b verh ede het, dat ik zulk eene misdaad z u pleegen aan
mynen edelni cdigen \Veld ener! D ch we v rgaande Edelm edigheid vcr l ut my u n g een verz ek t d en . . . . 6, Myn
g ede Vader! zeker zult gy my zulk eene betizeling niet wcigeren .
ABDALLACH .

Spreek ! wat begcert gy ?

HASSAN.

Eene kleinigheid . . . . Alleen dat witte D
Niets anders!

sje uit uw' b ezem .

ABDALLACH .
If ASSAN .

Dat allecn, en ik zal v lmaakt gelukkig weezen .
AB)ALLACIi.

Onbedagte, dwaaze Mensch, gaa heen.
HASSAN .

H u ! £BDALLACU . . . Sta . . . lk dring 'er p .
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ABDALLACH .

H e! durft gy geweld gebruikcn?
HASSAN.

Man c ns, verv er my niet t t jets wanh
Hciligen Pr pheet! . . . .

pigs .

ABDALLACH .

Sn de! ntheilig dien iheiligen naam nict , d
m nd t neemen . - Laat af.

By

nzen

r then in riwen

HASSAN .

Ik kan mvzelven niet langer bedwingen . (Hy trekt zy'n D lt' .))
nverzetlyke Grysaart, beef v r uw leeven .
Al t
ABDALLACH .

Kan de h dheid vender gaan? H e! ftaat gy na 't leeven van
uwen Weld ender ?
H ASSAN .

Spreek z nict, ] ze Grysaart, dagt gy my t hedriegen met
een (chyn van Geluk , en v r uzelven h t eenige t beh uden
m 'er u van t vcrzekeren . Geef my, gecf my, p dit
gen
blik, die T v r-Zalf.
ABDALLACH .

Ach HASSAN ! gy hebt u maar al t wel gekweeten m dezelve
t verdienen . l ch ftaa my t e u eerst her gebruik daarvan t
gieden m de beftrykt, zult gy
leeren . Wanner gy 'er urve
de bet verendie t nccic zien . A11cs, wat her
g kan bek ren, zal zich terfi nd v r u pd en .
HASSAN .

H c verrukkcnd zal dit wcczen! Laat ik d pr f ncctncn .
(Hy f cent de 7.alf p zyn c gen .)
G Hemel ! wa„r b :,n
ik! Welke veriihrikkingen nlringen my! 1k ben bed rven! vulflrekt bed rven 1
A B D A L L A C H.

Z danig eene firaffe hebt gy ten v llcn vcrdicnd d r awe
Gierigheid en Onregtvaar igheid ; d ch v r uwe ndankbaaiheid is dezelve t g ring .
11 AS SAN.

Hemel ! wat zal 'er van my w rdcn ? Waar ben ik ~ Waar zyn
mync Rvkd mmen? Helaas! myn Geluk is als e n Dr m weggevl gen . D ch, werwaards zal ik been zwerven? 6 G ede,
weldaadige ABUALLAC 1-1 , Vergeef h t my .
ABDALLACH .

Uw fchuld is t gr r m vergeeven t warden.
t t d Arm cde nit welke ik u z gt t trekken .
HASSAN .

Kecr weder

r knaaging van een gefeheurd . Sn de, allerfn dfie HASSAN waar m zit gy niet n g t bedelen aan de P rten
van Bagdad . Helaas! h e lchriklyk is v r ns de bevinding,
dat c n Hart, 't geen e ns nverzaadelyken G udd rst inlaat,
van dat
genblik f pen is veer elk mlsdryft
Ik w rd d

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KUNSTEN EN WEETENSCIMPPEN,
hETKU I,ELIK .
VERT000 OVER BET BESTUDEEKEN DER G01yt :ELEERD1EElD .

men p eene gegr nde en geleidelyke wyze
W lnneer
de Christelyke Openbaaring en G dsdienst beftudee-

ren wil, m et men met bet beftudeeren der Natuurlyke
G dgeleerdheid, die z nder Openbaaring gekend w rdt,
beginner . Twee \Vaarheden zyn 'er, die de Bybel
nergens pzetlyk leert, maar veral udertleld : deeze zyn
het Aanweezen der G dheid, en haare v rtduurende
werking en t ev rzicht nitrent de gefchapene dingen .
Van hiex ni et begi)nnen w rden . Elk Mensch, v r
zich, beh eft geen bet ug mtrent een derzelven . Beiden zyn zy ns natuurlyk . De eeuwige kracht, en G dheid des Maakers is kenlyk, by bet befch uwen der
dingen, die beftaan . Ons eigen aanweezen is um glyk
z nder dat van een eeuwig zelfttandig Wezen . G ds
V rzienigheid is even blykbaar uit de v rtduuring en
t evallen der Schepfelen ;
k zal elk, zyn eigen levensl p aandachtig napeinzende, v ld ende blyken van b gere v rz rg en beftuur aantreffen . Men heh efd zich.
des, v r eeu en antler, flechts p 't gez nd verftand
t b r epen . Dan beide \Vaarheden kunnen wiskunftig
bet gd w rden , fch n deeze bet gen, van geen nvermydelyke n dzaaklykheid, enkel nuttig zyn v r efenende Geleerden .
Uit de t evalligheid der %Vaereld, w rrlt bell ten p
haare niet-n dzaaklykheid, afhanglykheid en w rding.
Uit het daadlyk aanweezen van icts, t t een n dzaaklyk
aanweezen van Eeuwigheid ; 't welk, niet gev nden in
de Waereld, d et befluiten p een van de Waereld nderfcheiden wezen . ---- G ds Overaltegenw rdigheid
en Alweetendheid , deszelfs n dzaaklyke Wysheid en
G edheid, zyn plan en
gmerk in 't v rthrengen der
dingen buiten zich en 's Waerells afhanglykheid ; de begrippen van eene redelyke Schepping en de werklyke rde en v lmaaktheid der geheele Natuur derhalven, leveren
bet g v r bet beftendig t ev rzicht des Allerh gffen.
VII. DEEL. MENQJ L W . N . l .
-Van
E
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Van hier m et men beginnen, m dat deeze gr te Waarheden de Gr ndflagen zyn van alien G dsdienst.
De n dwendige gev lgen nit dezelven zyn, nze afhanglykheid, nze zedelyke verplichting, verantw rdlykheid
en G ds zedelyke Regeering .
G ds
gmerk, de
h gite zedelyke v lmaaktheid van elk fchepzel en van 't
Geheel,
ze gefteldheid hier p Aarde, vergeleken met
de vatbaarheden nzer ziele, en de ngelyke uitdeelingen
hierbeneden, geeven, nevens de uitfpraak des Geweetens,
een v ld end bewys van een v6lgenden Nat van v lmaakte vergeldin'- .
Hier hebt gy den geheelen Natuur .
lyken G dsdienst t t weiuige h fdflukken gehragt ;
de kennis van bet nderfcheid tusfchen g ed en kwaad,
van 't rcchtmaatige , billyke, cerlyke en hulpvaardige
utbeert Been Mensch , alien harten is dit ingefchreeven .
Ik weet wel, dat Christen Wysgeeren de v r .
trefykheid des Christend ms, b ven den Natuuriykeu
G dsdienst, daar p b uwen , dat men deeze juiste ken .
aiis des natuurlykeif G dsdicnsts der Openbaaring alleen
t danken hebbe, naardicn zy , die van dezelve ver1 ken
wrren, in de daad, die heerlyke kundigheden misten .
D ch ftemmen zy t e, dat deeze waarheden en gr ndf}ellingen, nu kenlyk d r de buitengew ne Openbaaring, be .
t gbaar zyn uit gr nden, niet van haar gezuch ntleend .
Hier m dunkt bet my n dzaaklyk, dat iemand die de
G dgeleerdheid, de kennis van G d, van zynen wil,
gmerken en fchikkingen, juist, en van gr nd p leeren
wil, zich v raf van deeze waarheden des Natuurlyken
G dsdiensts, (fch n juister ge penbaard in de heilige
Schriften,) m et vertuigen d r Wysgeerige bewyzen ,
die gezach n ch verlevering beh even, n ch p hist rifche berichten gegr nd zyn.
g vestigen p de
Z verre gek men, m et by zyn
Gefchiedenis des G dsdiensts . Hy m et de nderfcheiden
trappen van veriichting en kennis nagaan, m daar d r
de gr theid der Openbaaring d r G ds E~ngeb ren
Z n t leeren kennen, 't welk hem een verrukkend Tafereel zal vert nen van de neindige G edertierenheid en
Wysheid van den Vader en Heere der Natuure . En,
naardien deeze gefchiedkundige bericliten van der Menfehen rede en G dsdienst, t vinden zyn in de heilige
uden Testaments, m et de G dgeleerde
S.chriften des
deeze v reerst beftudeeren .
Nu k mt anderf rtige
Geleerdheid t pas. Hy m et zich niet vergen egen met
dee-

DER CODCELEERDHEID .

411

deeze v rtreflyke verhlyfiels der Oudheid, flechts in hedendaagfche Vertaalingen t leezen , maar den er ndtext
V raf m et by letten p den
zelven raadpleegen .
rIpr ng en gefchiedenis deezer b eken . 1)e Schryvers, de
eerile Leezers, de Landitreek, de Zeden en Gew nteu
m et by kennen en befludeeren . Taal- en O rdeelkunde
zyn hem v lfrekt n ntbeerlyk . fly m et den echten Text
zelven pip ren, met eerlykheid en rdeel, Diet flechts
in de D g v rhanden zynde Affchriften en gedrukte Uitk tut de udfte
Qaaven f v lgens den Muz r-a, maar
Tertaalingen . fly m et zeer mzichtig zyn mtrent de
echtheid van elke enkele plaats, (is zy aders van gewigt
mtrent bet zaaklyke en G dsdienflige,) en haare fchikking in verband met anderen : kunnende verv lgens een mzichtig gebruik maaken van welgeplaatfte gislingen .
Heeft by d,an deeze G ds, Openbaaringen nder de verfcheiden' bedeelingen van de Schepping der Waereld t t
aan de v lheid des tyds , pmerkzaam befludeerd, dat by
dan zyn
g fla p G ds laattle en v lmaaktile penbaaring d r zynen Z n (*), die in 's Vaders naauwfle
gemeenfchap v r de Waereld leevende (t), van hem
zelven nderweezen (§), ns zynen geheelen raad deed
- D ch zal by van deszelfs nderwys
kennen .
beh rlyk gen t en vrucht hebben, dan m et by alwef:r
v raf den Nat der Wysgeerte, G dsdienst en burgerlyke
famenleeving p en in den tyd van 's Zaligmaakers penbaar nderwys in bet J dlche land leeren kenuen : dit zal
hem den waaren fleutei geeven t t de Euangelifche VerhaaZ ver gek men, m t by eerst de echtheid
len .
der B eken van den Can n des Nieuwen Testaments ,
rmet de gr tite mzichtigheid , naauwkeurigheid en
deelkunde, nder bet geleide van prechtheid en nzydigheid, nderz eken . Heeft by dan v r zich een Can n
van heilige Schriften des Nieuwen Verb nds gev rmd,
f keurt by den gew nen g ed ; v raf m et by weder
letten p de Schryvers, de Hist ric hunner b eken, en de
zweevende gefchillen van then tyd . ---- O rdeelkunde
m et wyders de echtheid en juiste plaatfing van elk w rd
deezer N . Testamentifche Schriften bepaalen ; en dan
m et de Taalkunde den juisten zin van elke plaats in z danig verband en mtrent zulke zaaken vast flellen, tn
de
('R) Hebr . I. 1 . (t)' ann . 1 . 18 . XVII . s, (§)
ann.V111 .
a6, 38 . XII . 49, UL 34, en XIV . 24E e 2
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de rechte en waare meening van Schryver f Spreeker t
bevatten .
By deeze nderz ekingen m et de G dgeleerde v lmaakt nzydig zyn , mtrent alle Kerklyke
fyst_mata en verfchilftukken van nderfcheiden' geziudten ;
't m ct hem geheellyk m 't even weezen , f, by v rbeeld, de w rden, die in nze vertaaling, i Y ann . V.7,
flaan , in den gr ndtext gev nden w rden dan niet ; by
m et , m een v rnaame plants v r zyne denkwys t
beh uden , z nder nderz ek , de echtheid der gew ne
leezing van Haizd XX . 28, niet vast ftellen . . . . Hym et
ilechts h ren, wat G ds Afgezant en deszelfs Lendelingen hem zc gen . - 1)aar echter de echtheid van elke enkele plaars n it geheel nbetwisthaar is, u ch de geheele vcr a ncling wi ;kunflig het g t elaat, mag en m et
Ily bet verllaan t etfen aan de nfeilbaare gr ndltellingen
cler algemeene, alleen menfchen gefch uken,Openb :iaring,
Gene plants dus, by v : die teen de gr te -'waarheid van G ds Lnheid f nze zedelyke verphchting aanJiep , z u . als
eclrt, niettegenflaande gr te
rdeelkundige waarfchyn}vkheid van echtheid , m ien en m eten
verw rpen w rden, m dat G ds Opeubaaring in de Schrift
n it ltryden kan , tegen die in de Natuur .
Dus
een nieuw Te tament uit de vei fchilleude leezingen , waarvan de echtheid wysgeerig, gefchied-,
rdeel-, en taalkundig v ld ngen is , famengetteld hebbende, din m t
by , met dezelfde geleerde h lpmiddelen gain aan het
gr te en eenige middenpunt der G heleerdheid der
heilige Schriften , naamlyk de UCTLHGKUNDE .
Dan
ni et by v ral geen D gmaticq, Mnraal n ch P lemicq,
in 't hn fd hebben , maar ver;eeterade al het been dat
achtcr is, (rim my van eerie ichriftuurlyke uit(Irukking t
hedienen,) alleen )aagen naar ha v rge/leld wit . --lle tJitnegkunde is het v rnaamst . Daar p k mt alles
aan . I)eeze tank v lbragt hebbende, mag by zich wel eene ichriftuurlyke D gtnatica . (z danig by v rheeld als de
gelyklui<+ende Texten van Calenus 1Ibrahamsz .) v rmen,
d ch deeze m et alt s en ecuwia aan de O rdeel- en
Uitlegknnde ndergefchikt blyven ; daar men anders dezelve
gew nlyk t t reeds vast ge(tel e begrippen d er dienen .
Jnz nderheid m u_t by lettfn ()p het nderfcheiden
nderwys aan de Y den en can de Heidenen .
Dan zal by de zuivere Wysgeerte des Christend m,
f de Leere der Gelukzaligheid , v lgens het zelve uit
cchte br •? nnen kennen . --- Wil by dan naderhand de
Kerk-
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Kerklyke Gefchiedenisfen befludeeren , kennis z eken t
krygen van 't Been de Onchristenen van 't Christend m
gezeg i hebben , de invl ed van 1-Ieideni'che en J dfche
gr nditellingen en derzelver rampzaiige vermenging met
bet zuiver Christend m nagaan,laatere dwaalingen pfp ren , en zich in de wederleggel,de G dgeleerdheid efenen ; 't is een zeer pryslyke en zeer nuttige bezigheid,
die b venal dienltig is, w het zuurleezem van menfchelyke byv egfels .uit het zuiver zamentlel des Christend ms
ganlchelyk uit t werpen ; en anderen van de v r rdeelen van gezach en cat licit6 t bevryden ; hen t t de ureine br nnen hunner wanbegrippen t leiden , en aau t
wyzen h e zy zich met den zuiveren kristalynen ftr m
van hemelfche waarheid vermengd hebben ; hen t t Christui , het evenbeeld des nzichtbaaren G ds, t rug t
leiden , ten elude zy hem gezegend, allUn, v r Heer
en Zaligmaaker helyden ; en hekennen dat nze medeger epenen , feh n zy in de Kerkgen tfchappen Leerambten- bekleeden , echter geen gezach hebben ver het Ely=
deel des Heeren , n ch elks vertuiging paalen m gen tlelT t wederlegging, en beRryding van v r rlen .
deel , is dus de be efening der Kerklyke Gefchiedeuis
h gstnuttig,d ch t t leering, vermaaning en vertr sting
j uist niet n ntbeerlyk .
Op then trant m est men , dunkt my, de G dgeleerdheid betludeeren . De v rbereidende Weetenfchappen zyu
de kennis tier Taalen, niet alien der z danigen in welken de heilige Schriften gefchreeven wierden, maar
k
der geenen , waarin zy , v r veele Eeuwen, vertaald
zyn , - en dan eene gez nde natuurlyke Wysbegeerte .
V. R .

13ERIGT VAN BENZ KWAADAARTIGE VEaZWEERING OP DEN
IV+EUS ; POOR RPN SMEERZEL MET WIT RATTEKRUID
(Brfenicu;n fllbu7n) GENEEMN .

J
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OHANN ES SO L SIUS,

Ileelnneester t 's B seh .

n de maand Augustus 1784, klaagde my peen Man van
Iruim
5 jiaren, dat by, naar eene herhaalde, d g nEe 3
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bl edige kwetfinge aan zyn Neus, zedert eenige maanden,
eene kleine k rstachtige Vcrzweering, aan denzelven gekregen
had ; en, welke middelen hy, daar tegen had aangewend,
dezelve niet wilde geneezen .
Deeze Verzweering was geplaatst b ven p den Neus, een
weinig achter deszelfs punt ; de helft kleiner can eene h llandtche fluiver ; en fcheeu zelfs niet geheel d r de huid
t gaan ; ntlastende maar weinig dun etterachtig v gt,
alleen was deszelfs rand eenigzints hard eu gezw llen .
weinig, slat ik den Lyder
Ik achte dit ngemak z
Ilegts eenige vcrk elende en pdr gende plaasters mede
gas, in verbeeldinge dat by daarmede ras z u geneezen
zyn ; maar, eenige dagca daar naar, de Zweer in dezelfde
h edanigheid ziende, ndernam ik de geneezing, d r
geregelde verbanden .
Ik beg n dezelve met meer pdr gende middelen, als ;
fyngefchaafd •linnenil f, Puly . fllurnin . crud. zagte nanraakinge met Lapis Inferraalis ; en daarna , met prikkelende, sneer etterverwekkende, middelen ; its ; Mercw . .
Prtecip . Rubr. alleen f met bet Ungt . Bafilicum, enz .
vermengd ; dekkende bet ecn en ander met een verk elende plaaster ; ja, z mwylen, d g flegts maar v r een
k rten tyd, met een drukkend verband ; en zulks by verwisfelinge meer dan tier weeken tang ; d g vrugtel s .
Intusfchen fprak ik daar ver met den Heer j . VAN DER
BAA'1 ; die my zeide dat Hy n g nlangs een Stukje van
den Heer BERNARD ver dit gebrek , vertaald , en met eenige
Aanmerkingen (d g z nder zynen naam) in de 4llgemeene
Vaderlandfche Letter efeniaagen (*) geplaatst had :
Dat z mmigen. dit gebrek een Huid-Kanker, maar van
den Heer BERNARD den Kanker des aanzichts, wierd gen emd ; en daar tegen een K rstverwekkend middel, van
4rfenicum bereid (z
als aldaar befchreven flaat) aanprees .
Aanfl nds bereidde ik dit middel .
Den t9 N vember, maakte ik daarvan (naar bet V rfchrift) gebruik ; maar weet niet m welke reden de daar d r
verwekte k rst, v r den tyd, dat is den 25 dit , z n .
der dat de Lyder 'er lets merkelyks van gev eld had, afviel ; m gelyk was bet mengzel t dun gemaakt f at t
dun p de zweer gebragt . - --- Op aanraading van de
I-Iec r VAN DER HAAR , appliceerde ik bet middel , den '7
di(*) Zesde Met, Mengehverk, bladz, ;34 .
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dit weder m, en zag den v lgenden dag, z
als de
Heer BERNARD zegt, de gew ne pyn en zwellinge van
bet aangezicht .
De k rst zat z
vast, dat dezelve niet dan met den 25 December, aau de randen geheel
l s, d g in bet midden n g eenigzints vastzittende, met
een fchaartje , wierd weggen men .
De zweer was t en veel gr ter, vuil, en fcheen eenigzints b s ; het welk my z
wel als de Lyder in de
daad ntrustte ; d g wierd evenwel in 't verv l ;; eenv udig behandeld , en ras geheeld ; e n is , zedert zes maauden,
met een diep ingetr kken lidteken , v lmaakt gencezen gebleeven .
De Heer VAN DER HAAR heeft den Lyder, v r en na
de geneezing, gezien ; en bet is, p zyneaanraadinge, dat
dit Berigt ( f bet inisfchien anderen dienen k n) t
v rfchyn k mt .
den

's B sch,

12 Yealy,

1785 .

NATUURLYKE IIISTORIE VAN DEN IBIS .

(V lgens den Heere

DE AuFFON .)

Van alle bygel vigheden , die
it de Rede nttleld en
bet Menschd m vernederd hebben, is de Eerdienst aan
de Dieren t egebragt, buiten alien twyfel, de allerfchandelyk(le , en indien men t t den eertlen
rfpr ng en beweegredenen niet pklimt , valt bet nauwlyks t begrypen , h e de Mensch zich heeft kunnen vernederen t t
bet aanbidden der Dieren ? Is 'er ecn blykbaarder bewys
van 's Menfchen elendigen Rant in de eerile Eeuwen, want
in befchadigende Dieren, t magtig en t talryk, den eenzaamen Mensch, ntbl t van wapeneu, en niet nderweezen in de kuntlen, m zyne kragten t gebruiken, mringden . Dieren, verv lgens hem dienstbaargew rden,waren t en zyne meesters, f ten minften gedugte nWedingers ; vrees en belang deeden laage gev elens en
.,erymde begrippen geb ren w rden, en bet bygel f, Wplhaast de eene en andere zamenpaarende, v rnide G 8in
van elk nut f fchadelyk Weezen .
Egypte is cen der Landen , waar de Eerdienst, dirt
Dieren t egebragt, zich het vr egst gevestigd, en eeuwn
fang {tend geh uden heeft ; en deeze G dsdienflige eerbieL e 4
de .
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denis, welke geftaafd wnrdt, d r alle gederktekencn dcr
Oudheid, fchynt ns aan t duiden, dat, in dit I, and,de
1vleiifchcti zeer langen tyd hebben m eten w ritelen met
fchadelyke fchepzelcn .
In de daad , de Kr k dillen , de Slangen , de Springhaanen en andere Dicren van dat flag, k mcn in gr te
menigtc steeds v rt in lict laag m dderig land, diep van
v gt d rtr kken, en p een vasten tyd verflr md d r
bet rivierwater. Decze nwerasfige gr nd, n~ier de hette
des keerkrings gelegen , m t l .ing ter v ecAcrplaats gcIlrekt hebben aanl fchepielen , die dc aarde met afflaan
aan edeler bew nderen , dan wanneer de gr nd gezuiverd is .
„ Geheele zwermen van vergiftige Slangen," zeggen
ns de vrnegfte Gefchicdichryvers, HEk r- •r (TS, ELIANUS, SOLINUS, AMARCELLINUS, C11 MELA , „ v rtgek „ men uit de verwarm le m erasfen, by gclicele benden
• zwervende, z uden Eg~pte verd rven hebben, indien
• de V gels , Ibis geheeten, Diet ek Ten wares m ze
• t beftryden en t ver .lelgen ." Is het niet h ngst
waarfchynlyk , dat deeze dienst z gr t als nverwagt,
ten gr ndtlage ftrekte van bet bygel f, 't vielk in deeze
Befcherntv gels ict G dlyks ver ndertieldc ? De Priesterfchaar gaf ftenn van dit V lkst;ev elen : zy verzekerden,
dat de G den , als zv zich verwaardigden, nder cene
zigtbaare gedaante t verfchynen, de gedaante van de Ibis
z uden aanneemen . Hun weld ende G d , Th tl` f riEtzcaRIUS, de Uitvinder der Ktinfien en Wet iii , halt welbaast de gr nte gedaantvcrwisfeling ndergaan (*) . OviDius, zich getr uw h udende aan die ude Beeldfpraak,
verbergt, in den ttryd der (r(id!' ;i en Reuzeu, IVIiRC(JRIus nder de vleu(=elen van dc Ibis (,-) .
Dan alle die Pabelen t
zyde Iiellendc, blyft ns de
Gefchtedenis van den kry dcezer V gelen tegen de Slangen ver. FlEROOnTUS verzekert ns dat by zich t flier
plaatze begeeven hebbc w
g ;etuigen t weezen : „ niet
a , verre van Buzr.s, fchryft by, p de greenzcn van In-ibie,
,, waar men uit h -.t gebergte in de gr nte vlakte van Egypte
• hint, zag ik de langen bedekt met eerie libefchryf,, j t gr te mcnigte p elkander geh pt° beenderen,
• pverblyfzels van bet kruipend gedierte, d r de Ibis,, jra*) PLATO, in Phred.
~•t) Ovid . llletam . Lib. V.
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„ V gelen , als her gereed ft ndt Egypte in t trekken ,
• aangevallen en verdelgd ; hier m w rden deeze V • gels , naar bet zeggen der 4rabiercn, en de Egyptenaars
• ftemmen bet t e, in gr te agtinge geh uden, en G ds• dienltig geeerd (*) ." CICER ha .ilt het zelfile geval,
en neemt bet verhaal van HERODO' us , nan (f ) . P :,I N I US
fchynt bet t bevestigen, wanneer by de Egyptenaars
v rftelt als de Ibis G dsdienftigerwyze aanr epende by
de aank mst der Slangen (s) .
By den Gefchiedb eker JUSEPHUS leezen wy, dat M sEs,
tegen de Ethi piers te' velde trekkende , in k ijen van
,Papyrus gemaakt, eene gr te menigte Ibis-V gelen medeIiam w ze regen de Slangen re laaten vegten (*) . Dit
geval, 't welk niet zeer waarfchynlyk is, laat zich gemaklyk phelderen d r fen ander, 't Been tie Heer DE
nMAILLET , in zyne Belchryving , van Egypte, ptekent ;
„ ten V gel, welken men den Haan van Phara n emt,
„ (en v r de Ibis h udr ,) v lgt racer dan h nderd mylen
• de Caravaanen die van Mecca k rnen, m t aazen p
• de vuilnish pen , welke de Caravaanen agter zich laa• ten, en p alle andere tyden ziet men geen deezer V • gelen p then weg (1) ." Men hebbe, derhalveu, t
dei,ken, dat de Ibis .Y gelc het Hebrecztwvfche Y lk p die
wyze in hun t cht ra Egypte vergeze1cen - dit heeft J sEPHUS ns verkeerd vergcleverd, en 't Been een uitwerkzel
was van bet Inftinet dier V gelen, ann de v rzigtigheid
van bet Legerh fd t egefchreeven ; die k ijen van Papyrus dienen alleen m het Vcrhaal p t cieren , en ns
een verheevener deukbeeld van den Bevelhebber t d en
v rmen .
't Was, p leevensverhenrtenis, den Egyptenaaren verb den, de Ibis t d den ; dit V lk , z dr efgeestig
van aart als tr ts, v ndt de treurir,e kunst uit m Mumien
,e maaken, waar d r zy, m z t fpreeken , den d d
wilden vereeuwigen, ndanks de weldaadige Naruur, die
z nder ph uden arheidt rnn de gedaanten der geficirvenen
uit t wiafchen ; en niet alleen gebruikten de Egyptenaars deeze
(*) HEa n T . Euterp . p . 75 .
(t) CiceRO, de Nat. De rum, Lib . I .
(§) PLuNrus, Hist . Nat . Lib . X . Cap. XXVIII .
(,~) J sEPH . Ant q . 7ud, I, i b . IL Cap. X .
(}) MAILLET, Defcripti n dr l Egypte. P. IL p. 23 .
LC 5
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ze kunst van balzemen m de lyken der Menfchen t bewaaren ; maar Ilelden ze
k t werke mtrent de lichaamen hunner heilige V gelen . Veele kelders met Mumien,
in de vlakte van Saccara, heeten de V gel kelders : dewyl
men aldaar, met de daad, niet anders vindt, dan gebalzemde V gels, en b venal Ibis-h gels gefl ten in langwerpige garden p tten, b ven met 2ekere f rt van kalk
gefl ten .
Wy hebben verfcheide van deeze p tten laaten k men, en, naa dezelve gebr ken t hebben, v nden
wy ze alle eene f rt van p i, gev rmd d r de d eken,
welke t t windzelen van het lichaam des V gels gediend
hadden ; de meeste vielen in zwart fl f, als men den
zweetd ek, die den k p bedekte, wegnam ; men herkende
niet t min alle de beenderen van een V gel met de vederen
p eenige heelgebleevene ffukken . De verblyfzels hebben ns de gr tte van den V gel uitgeweezen , welke bykans die der .tJulpen evenaart ; de Bek, die in twee
deezer Mumies geheel bewaard gebleeven was, deedt ns de
f rt kennen ; deeze Bek heeft de dikte van den Bek eens
Oyevaars, en d r de kr mte gelykt dezelve na den Bek der
IVulpen ; z nder n gthans die ingr evingen t hebben ;
k
is de b gt gelyk ever de geheele langte : her fchynt uit deeze merktekenen, dat men de Ibis m et plaatzen tusfchen
den Oyevaar en de Wulp ; en in de daad zy k mt z naby
aan deeze twee V gelf rten, dat de hedendaagfche Nander de laatfle rangfchikken,
tuurbefchryvers dezelve
terwyl de Ouden ze by de eerflc v egden . HERODOTUS
beeft de Ibis zeer wel befchreeven, zeggende dat ze een
zeer geb gen Bek heeft, en h g p de P ten is als een
kraan V gel. „ Hy vcrmeldt 'er twee f rten van ;" de

certle is geheel zwart van pluimadie ; de tweede, die
„ men veral ntm et, geheel wit, uitgen men de vleu„ gels en flaartpennen, zy zyn kaal aan den hals en den
„ k p, alleen met een hmd vertr kken (*) ."
Ik kan niet nalaaten bier eene duisterheid, d r t:kunde
der Vertaalers ver deeze plants van HLRODOTUS verfpreid,
cn die een fabelagtig aanzien aan dezelve, flieverzyn verhaal cen geheel ngerymd v rk men geeft, mede t deelen .
DC WOOrCen Tw dev reci wxaa r i0 EV,ufVav zer •r «vBxw s tcr, etterlyk ; quce pedibus h minuyn bve;fanlur fiepius ; f die de
mensch p,elken v etflrp ntm et , heeft men vergezet, hre
quiclem habent pedes veluli h mi:ri+, f deeze Ibis-I/ gels hebben v eten gelyk die eens Men%che :a . De Nattiurkundigen,
(*) Her d . Euterp. P . 76 .
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niet kunnende begrypen vat deeze z vreemde vergelyking wilde betekenen, deeden, m dezelve t verklaaren
f t verg elyken, vrugtl ze p gingen . Zy verbeeldden
zich, dat IIERODOTUS, de ATitte Ibis befchryvende, den
Oyevaar p 't
ge gehad hadt, en mistastte in de befclhryving der P ten, d r de geringe gelykv rmigheid,
welke zich pd et tusfchen de platte klaauwen des Oyeyaars en de t nen van den Mensch ; deeze uitleg~iug
v ldeed weinig ; en de Ibis met menfchenv eten hadt terft nd nder de Dieren der verbceldtng mc : eten geplaatst
w rden ; ndertusfchen heeft men derzelven als een daad .
lyk betlaand weezen nder die m,,,~ ymde gedaante t egelaaten ; en bet verdient f :z~: h •j gfte verw ndering,
dat men dit geheel en at, z inder eeni ;e de minite uitlegging f verzagting, vii,dt in de Gedenkfchriften eerier geleerde Academic (*) ; terwyl die harslenfchim, gelvk wy
get nd hebben, alken de vrugt is van den niisil .1g des
Vertaalers van lien eertten Griekfchen Gefchiedb eker,
wiens pregtheid m de nzekerheid zyner verhaalen t
v rk tnen, wanneer by alleen p de berigten van anderen afgaat, hem t meer plettenheids en gel fs waardig
maakt, ten pzigte van v rwerpen, welke by zegt zelve
gezien t hebben .
ARISTOTELES, even als HERODOTUS, d
twee f rten
van Ibis-V gelen nderfcheidende, v egt 'er nevens, dat
de lVitte d r geheel Egypte verfpreid is, uirgen men
mtrent Pelufius, waar integendeel de Ztirarte Ibis-V gels
zyn, die v rts in 't geheele Land niet gev nden w rden (t) . V r bet verige fchynen a11e ude Schryvers,
de twee f rten van Ibis-V gels, d r de kleur nderfcheidende, aan beide alle andere characters algemeen t e t
kennen, als gedaante, leevenswyze, inflict
; zy h uden
Egypte v r bet Land, d r deeze V gelen byz nder ter
inw ninge gek zen, met uitfluiting van alle andere Landen (§) . PLINIUS herhaalt de waarneeming Van ttR1sT pzigte van de verlchillende w nplaatzen der
TELES ten
Xit-

(*) „ L'autre espdce (i'Ibis Mane) a les pieds tailles c mme
„ les pieds humains ." Mem ires de l'AAademie des h fcripti ns
E' Belles Lettres, T nl . IX . p. 28 .
(t) i\RISTOTRL . ]list . Animal . Lib. IX Cap . XXVI1.
(§) STRABO plaatst ze mede aan een Meir van versch water,
by Lichas , p de uiterlte grenzen van Africa.
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V lgens bet algemeen aangen men gev elen, kunnen ze niet buiten hun Land gev erd
w rden, f zy flaan aan 't kwynen en vergaan van verdriet (t) . Deeze V gel, z getr uw _aan den Geb rtegr nd, is 'er een zinirebeeld van gew rden ; de Afbeelding van de Ibis beduidt in de Beeldfpraake, bykans alt s, Egypte, en 'er zyn weinig charac`lerbeelden, dikmaaler, in alle gedenktlukken herhaald . De afbeeldingen
van de Ibis ziet men p bet meerendeel der Obelisken ,
p bet v etfluk van bet Standbeeld des Nylc, p Belvede .
re t
Parys. Op een
R me, als m de in de Taileries t
Gedenkpenning van ADRIAAN, waar Egypte zich geb gen vert nt, Nat de Ibis aan de v eten van dat beeld ;
p de Gedenkpenniugen van Q . MARIUS that deeze V gel met den Olypliant, w Egypte en Lybie de t neelen
zyner Krygsverrigtingen aan t duiden .
't Is geenzins t bevreemden dat de Natuurlyke Hist rie deezes V gels, waar v r de V lkseerbied t t h ge
eere en udheid pklimt, van fabelcn krielt, men heeft
elkander diets gemaakt dat de Ibis d r den Bek bezwan.
gerd wierd, en de j ngen v rtbragt (§). SOLINOS fchynt
bier aan niet t twyfelen ; d ch A RISTOTEt.E S fp t, net rede, met dat denkbeeld van de maagdlyke zuiverheid deezes heiligen V gels (*) . PIFams gewaagt van een w nder van eenen geheel tegen vergetlelden aart, als by vermeldt, dat, v lgens bet gev elen der Ouden , de Bafslis_
I i s v rtkwam uit een ey van de Ibis, in deezen, V gel
gev rtnd d r bet vergift van alle de flangen, van haar verfl nden . die zelfde Ouden hebben gebeuzeld, dat de Kr k dil en de Slangen , met een veder van de Ibis aangeraakt, daar d r als bet verd en beweeglyk werden, en
dikwyls p 't eigen
genblik ftierven . ZOROASTER, DEpgehaald , en deeze
MOCRITUS , hebben deeze ftukken
Schryvers gezegd dat bet leeven deezes G dlyken V gels
zeer lang was ; de Priesters van Herm p li$ gaven zelfs
v r dat by n(lerflyk k n weezen ; en m bet t bewy .
zen , vert nden zy aan APPION een Ibis , die , naar hua
zcggen , z
ud was dat by niet k n flerven
Al
(*) PLINIUS, Hist . Nat. Lib . X. Cap XXX .
(t~ ,ELIANUS .
lFitten en Zwarten (*) .

!ELIANUS .
De generati ne 4nimal . Lib . 111, Cap . V:,
(4) APPION, apud iEiian .

~k)
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Al bet pgemelde is Diets meer dan een gedeelte der
verzinzelen, in bet verg dsdienftig Egypte uitgedagt, ten
pzigte van de Ibis ; bet bygel f l pt alt s in 't buiter.fp rige ; maar indien men de beweegreden der wysheid
in aanmerkinge neemt, die de Wetgeever k n hebben tn
den dienst der nutte Dieren t heiligen , zal men bevinden,
dat dezelve in Egypte gegr nd was p de n dzaaklykheid,
m de Dieren, welke k nden llrekken t t verdelging van
befchadigende f rten, t bewaaren en t vermenigvuldigen .
rdeels, p, dat de Egyptenaars
CIcER merkt, met veel
geene heilige Dieren hadden dan de z danigen , welker
leeven van aanbelang was , ter
rzaake van de gr te
nuttigheid , welke zy 'er van tr kken (*) , eerie verftandige
rdeelvelling , en zeer verfchillende van die des heftig uitvaarenden Hekeldichters JOVFNALIS , die, nder de
misdryven van Egyptc, Celt den eerbied v r de Ibis, en
zich t were ftelt tegen dien dienst , d r 't bygel f, buiten twyfel, ten wraakbaaren t p gev erd ; maar welken de
wysheid der Staatkunde in weezen m est h uden : dewyl
de zwakheid der menfchen d r;aande z danig is, dat de
verftandigfte Wetgeevers gel fd hebben dezelve ten
gr ndflagen der "'etten t m eten ftefen .
Wat
(* CICERO , de Nat. De rum , Lib . I . De Heet PERRAULT
deeze plaats van CICE•R O aanhaalende in de Anciens Mem . de
l'Academie , begaat een gr ten tnis(lag mrrent de w rden
ex' qu

fit tit illa ; nec m rJu vivre ri ceant ,

nec ad re m rtucs,

bewe rende dat het d de ichaam van de Ibis n it flinkt : by
v egt 'er de waarneeming by, dat de Ibis, t Parys ntleed,
cenige dagen, na . l
was, gees (tank van zich
1 . : , v ndt by den reuk aan;g af ; ja, met dit
I•
r ., k
genaarn . 't Kan weezen , dat de Ibis, gelyk alle V gela , die
r g van v!eesch zyn , een geruimen tyd ubed rven bly_
%en ; d ck wat de plaats van cicLtt betreft, is bet allertast,ykst dat deeze p de Slangen flaat : welke by zegr, dat der1

w yz< d r de Ibis verdelgd w rden, dat zy,n c'aleevenden d
hun heeten, n ch d d zynde, d r hun flank , fcbaadden .

r

Ten pzigte van de reden des Eerdiensts, d r CICERO gegeeven, fchynt bet, in den eerlten ptage, bezwaarlyk cc2elve t e t pasfcn p den Rr k dil ; d ch, behaiven dat dit
D ,*er nergens aangebeden werd dan in gene Stad, N me Arfsn 'ite,en de Ichneum n, diens vyand, veral elders het eerbe_
wys ntving ; badt die Kr k dillen Stad dezelve nict aan dan
uit vreeze , en m ze t v rwyderen, d r dien eerdienst , die
in de daad dwaas was , van eerie plants waar de v' ed zO
brengen .
natuurlykej wyze niet z
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Wat de Natuurlyke Flist rie van de Ibis bepaaldlyk betreft , deeze V gel heeft niet alleen ecru verheerfchende
trek t t Slangenvleesch, maar eene geflaagen vyandfchap
tegen alle kruipende Dieren, en v ert 'er eene gefcadigen
rl g tegen . BELON verzekert, dat de Ibis Reeds v rtvaart met ze t dd den, fch n zy verzadigd is (*).
DIODORUS van Sicilie tekent p, dat de Ibis, dag en nagt,
langs de evers der rivieren wandelt , de kruipende Dieren
infl kt, derzelver eyeren pr_ ekt, en inmiddels
k T rren en Springhaanen eet (t) . Deeze V gels , gew n
aan den eerbied daar v r in Egypte bet nd , k men z nder vrees t midden in de fteden . STRAa verhaalt, dat
zy de fl :raaten en kruiswegen van 4lexandrie vervulden,
t t verveelens en verlasts t e ; zy namen, wel is waar,
de vuiligheden weg , d ch vielen teffens aan p het g ede en bewaarde , terwyl zy alles met haar drek bevuilden : lastigheden die een kiefchen en befchaafden Griek
m esten tegenftaan ; d ch d r de verregaande bygel vige Egyt€naaren met vermaak verdraagen werden .
De Ibis-h gelen vervaardigen de nesten p de Palmb men , tusfchen de fleekende bladeren , m ze tegen den
nanval der katten, haare vyanden, re dekken (§) . Hetfchynt
dat het hr edzel nit vier eijeren beftaat : dit ten minften
kan pgemaakt w rden uit de verklaaring van PIGNORIUS,
waar wy leezen,- dat de Ibis haar legging met dezelfde getallen rekent als de Maan haare verfchyningen (*) 't geen
men niet anders fchynt t kunnen verltaan, dan dat , gelyk D ct r SHAW pmerkt, de Ibis z veel eijeren legt
als de Maan gedaanten vert nt, dat is vier. IEiIANUs
verklaarende, waar m deeze V gel aan de Maan is t egeheiligd, fpreekt van den tyd der br edinge, en betuiQt
dat zy 'er z veele dagen aan befteedt als het Hemellicht
van Ifts d rbrengt met den kring zyner gedaautveranderinge t v ltrekken (l.) .
(*) Nature des Oifeaux, p . 200 .
(j) Apud flldr v . T m . III. p. 315 .
( ) PIIILE , de pr priet . animal .

PLI .

Menfs Ifid explic . p . 76 .
de Ibis, ter wereld k mende, twee Drag men weegt, de Ifid en Ofr. - CLEMENS
ALEXANDRINUS , de G dsdienRige Feesten der Egyptenaaren
befchryvende , zegr, nder anderen, dat men by de Gasten
een
(*) Ad Luna rati nem va fingit
( .) PLUTARCIIUS tekent p, dat
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PLINIUS en CALENUS fchryven aan de Ibis de Ultvinr
ding van het klisteeren t e, gelyk die van het aderlaatetl
aan den Hipp p tamus, en dit zyn, v lgens de pmerking
des eerstgemelden, „ de eenige zaaken niet, waar in de
„ Mensch niets anders dan een Leerling geweest hebbe
„ van de Beesten (*)." V lgens PLUTARCHUS , bedient
zich de Ibis daar t e van z ut water, en de Heer PERntleedkundige befchryving
RAULT geeft v r, in zyne
deezes V gels, het gat des Beks ntdekt t hebben waar
d r het water kan gefp ten w rden .
Wy hebben aangemerkt , dat de Ouden twee f rten
van Ibis-h gelen kenden, eene witte en eene zwarte ;
geen dan • de Witte hebben wy gezien, en wat de zwarte
betreft, heeft niemand, fch n PRRRAULT v rgeeft dat
ze dikmaaler dan de wine in Eur pa w rdt vergebragt ,
ze naa Bel n gezien , en wy weeten 'er niets van buiten
't Been die Waarneemer des heeft pgetekend .
De IFitte Ibis is een weinig gr ter dan de Wulp en
een weinig kleinder dan de Ojevaar ; de langte van den
tip des Beks t t het einde der Klaauwen haalt mtrent
drie en een halves v et . HERODOTUS geeft 'er eene befchryving van, zcggende, dat deeze V gel h ge en kaale P ten heft, dat de K p en het V rh fd desgelylts
vederI s zyn, dat de Bek gekr md is, en de Pluimadie,
uitgen men de flaart en vleugelpennen , wit . Wy v egen by deeze kenmerken van HI;RODOTUS, dat de Bek
r nd is, en fl: mp aan 't einde : de Hals is de geheele
langte ver van gelyke dilate, en niet v rzien van afhangende vederen als die des Oyevaars .
De Ileer PERRAULT , een deezer V gelen , die in de
Menagerie van VeiJailles geleefd hadt, hefchreven en ntIeed hebbende (t) , geeft eene vergelyking p tusichen
deezen V gel en den Oijevaar, cn v ndt den laatstgemelden

eeu Ibis r nd dr eg ; deeze V gel was d r het wit en zwart
zyner Pluitnadie een • zinnebeeld van de lichte en d nkere Maan,
Str nat, Lib . V . p . 671 . En , VOIgCnS PLUTARCHUS (de ifid en
Ofir) v udt men in de wyze waar p bet zN art en wit in de
Pluimadie van de Ibis gemengeld was , een afbeelding van bet
wasfen van dit h fdlicht des Nagts .
Lib .
(*) GALEN.
XXVI . Pt,UTARCIUS,

des Phleb t .
de S lert .
(t) 4nciens Mem ires l'Academie,

PLINIUS ,

Lib . VIII . Cap .

T m . III, Part . III.
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den veel gr ter ; d ck dat de Ibis, naar evenredigheffd,
veel langer lick en P ten hadt . By den Oijeyaar hadden de P ten flegts een vierde van de geheele leugte des
V gels , en by de Ibis een vyfde ; by nierkte hetzelfde
evenredige nderfcheid p, tuslchen de liekken en de Halzen
de Vieugels'' kwamen hem veel gr ter v r : de Vleugelpennen waren zwart, en v rts was de geheele Pluimadie
wit, een weinig r s , en alleen nderlcheiden d r eenige
purpere ell r sle vlekkeu nder de vleugelen ; bet b venite van den Kup , een kriug r nds m de ugen, en een
pick aan den g rgel waren van vederen nthl t, en bedekt met een r de gerimpetde huid ; de Bek was aan
den w rtel zwaar , r ad . en haalde cen en een halve
du m ver 't kruis, en was in de geheele langte gekr md ;
herder geel aan 't begin , en na 't er de
uker ranjeverwig ; de kanten van den Bek wares fCherptnydende,
du
en hard gen eg m Slangen d r midden t byten (*) ;
en het is waartchynlyk (tat deeze V gel ze up die wyze
verdelgt , want zyn Bek, aan 't er de tr mp err als gekn t zynde , z
die Dieren niet dan zeer bezwaarlyk
kmnncn d rfleeken .
Het benedenf e der Scheukelen was r d, en dit gedeelte, war aan sELnv geen duim langte geeft, in zyne
afbeeldii g van de Zivarte Ibis, halt in deeze LI%ittc
meer dan vier duimen ; zy waren even als de P ten ge .
heel bedekr ; een zesh ekig tchubagtig bekleedzel, en de
fchubben die de vingercn dekten , waren ruitwvze verdeeld ;
de Nagels waren lcherp, final en zwartaatig ; de beginzels van een vlies vert nden zich aan beide de zyden
van den middelften vinger, ell waren alleen t zien aan
den hinnenkant der twee andere vingeren,
Sch n de Ibis niet n per de (Jraanectende V gelen
beh urt, heeft zyn maag iets van de maag deezer V gelen, welker inwendig bekleedzel r w en v l gr even is
men heeft meermaaien in de V gelen ' dergelyk eene afwyking in de v rming dier deelen waargen men, by
v rbeeld in den Kafuaris, (tat hy, ICh n geen vleesch
eetende, een maag als de Bread hceft .
PLRRAr7LT v ndt de Ingewanden vier v eten en acht
duimen lang ; bet Hart middelmaatig en z verbaazend
niet van gr tee als n-1ERULA he .-ft v rgegeeven ;de T ng
zeer kdrt, in bet diepite van cen BA verfclr len, dezel(*) C rne pr cer que r str .

CICE& ,
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e wag niet meer dan cen klein kraaltbeentje met ecn
lecrachtig vertrekzel, 't geen SOLrnus deedt gel ven
dat dcezc V gel geen T
ng in 't geheel hadt ; de kl t
van 't t g was klein, en ver 't kruis genreeten niet
meer dan zes linien . „ De IJitie Ibis," fchryft PERRAULT, „ en een andere, welke men n g in de Mena• gerie t t'elfaillcs in leeven h udt, waren beide uit
• Egypte derwaards gebragt, en de cenige V gels van die
it in Frankryk gezien heeft ." V l• f rt, welke men
gens de aanmerkintt diens Sclrryvers , waren alie befchryvinyen der hedendaagfchen nit de Ouden ntleend . Deeze bedenking k mt my vry j ist v r : want BELON heeft de
IJilte Ibis nit Egjpte n ch befchreeven, n ch gehad, 't
geen niet waarfchynlyk zyn z u, indien men met ver nderl'elde dat by dezelve v r een Oyevaar gen men
hadt ; d ch deeze Schryvet is, p zyne beurt, de cenige
der Iiedendaagfchen, die ns de Zlvarte Ibis heeft afgemaald .
De Zwarte Ibis, fchryft BELON, is een weinig kleinder
dan de LIrulp, zy is derhalven kleinder dan de IJitu
Ibis, en zy m et
k min h g p de P ten zyn : dewy] by die h gte by die van den Bztt r f R erd np
vergclvkt, de I'M , is, v lgens z ne befchryving, dik, aan
't er de {chcrp, ecn- wF inig =ekr md , geh ,-el r ad _ v n
welke klcur (-J.- de 1cLe„k-ls zvn k *'
Onde tusfchcn
hebben wy x s;et ckt de ;}u'lcr , deeze he , - 1 e sh rten
kkrr alleen t :_z rder (,
van Ibis- I•' geleu i,, alws,
gelyk ilelden .
hr.i . rti tr7 t t a ; ,c 1 u .d ti . dnr de
Zwaric Ibis v r aanr den K p kasl i„ zeg ; ;enlle dat de
R p gclykt nanr lien van ecu Curm ran (1 T~-ater-raaf,
. (lie de hcfchrvv1ng deezer I)e1,1e
HERODOTUS niet t wilt
V gelen zeer nauwkeurig vereenllemutend heeft willen
maaken, geeft nan de Ztirarte Ibis den van vederen ntbl ten K p en Hals nict . Wat bier van zyn ni ge, alles wat men vermeld vindt van den hart en lecvenswvze
dier beide V gelen , w rdt daar aan z n ;der, cenige uitz n4
dering f verfchil t e-efc lire eve n .
()

Obfcrv. de Bel n,

Paris, 1555, Liv. II . p . r z .
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VERIIAAL VAN FIRT RERLIMMIRN VAN NIONT'-BLANC ,
DE GROUTST BEKEND$ HOOGTE IN EUROPA .

(Vulgem

BOURRIT.)

ints de Uitgave van de Reize van
•• Z
na de rsbergen van lies IIert gd rx Sav ije (*),
de bew nders van dit laage Land eenigzins gemeen-

•

RIT,

M ARC . T H . B tJR-

• zaam gemaakt heeft met die vervaarlyk h ge Gewes• ten , hebben wy niet naagelaaten, in ns Mengeiwerk,
• van tyd t t tyd, het een en ander t t dezelve betrek„ kelyk t •p laatzen, 't welk nzen Leezeren' het gen e-

„ gen der verbaazinge gaf , hunne kundigheden uitbreid„ de, dewyl zy de waarneemingen van Onderz ekgraagen,
„ p fchaars f n it bez gte plaatzen, behelsden .
• Wy m gen hun de beklimming van den H gften Berg.
„ t p in het Al ifche Gebergte niet nth uden ; ndern • men en v lv erd nder 't geleide van dien zelfden
„ BOURRIT , t midden van ntelbaare ngemakken en
• duizende gevaaren, p welker aandenken nze Verbeel„ ding, van fchrik getr ffen, ziddert ."
Veele Befchryvingen heeft men gegeeven van den Wtten Berg , ( f gelyk dezelve in de Landtaale genaamd
w rdt, en welke benaaming wy zullen beh uden, M w .
Blanc ;) d ck den t p daar van t beklimmen heeft men
alt s nd enlyk ge rdeeld . De Berg Buet ; fch u de
h g(te t t n - bekl mmen Berg, is niet nicer dan 1578
Vademen h g (t). De Heer s URRIT den weg t t dien
Berg(*) Dit Stukje zag, in den Jaare 1778 , by nzen Drukker
J . YNTEMA, bet licht ; v r die 't zelve geleezen hebben, zal
bet v lgend verilag diens nverm eiden Bergt pbeklimmers ,
best verftaanhaar zyn ; terwyl het Anderen kan uitl kken rn
zich dat Werkje eigen t maaken.
(t De Leezer zie de keurige Vergelykende Tafel van de P r-

naacnfle Bergen , welker Il hten men 'IVaargen men f gemeeten
heeft, geplaatst in bet Vide Deels 2de Stuk nzes Mengelwerks,
pf ellende, niet geweebl . 212 . BOURRIT heeft, dit Verhaal
ten, dat de Ridden DR LAIMANON, in den Jaare 1733 , de h g-

lie
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Bergt p leidende , ntdekt, en die plaats p zeven nderfcheide keeren bez gt hebbende, fch'erpte al zyne gedagten m een middel nit t denken t t her heklinimen van
hl nt-Blanc. Naa verfcheide p giugen, in den tyd van
zes jaaren , bet ndt by bet n gmaals in 't Naajaar van
d vry h g gev rderd zynde, beMDCCLXXXIV ;ck,
die hem dw ng t rug
liep hem een geweldige St rm
tekeeren, na een zeer ngemaklylten nagt d rgebragt hebbende in de pen lugs, p r tzen met Ys en Sneeuw
bedekt .
De deer BOURRIT liet zich bier d r niet affchrikken.,
by befch uwde dien Berg nader, en verbeeldde zich, dat
bet beldimmen gemaklyker z u vallen van den kant die
flrekt na deu D rt cht, B n H mme genaamd, dan van
Cham uni . Dat gedeelte van bet f1lpifche Gchergte liereikt hebbende, nam by eenige n dige nderrigtingen in,
en begaf zich , vergezeld van twee Jaagers , lnw nders
van bet Vlek La Grue , twee van Cham uni, en dCn van
Salenche na de Valei Bian cay, gelegen nail den v et cener gr te Ysvlakte, nniiddelyk nder M nt-Blanc . De
gemelde Valei is v lhekt cenig in haare f rt ; als 't ware van de ,ingewanden der Aardc mgeeven, is de gr nd
wel beb uwd, de Jigging fch n , en in alle pzigten vertnaaklyk . De eenige weg derwaards is een r tzig veetpad, mzet met de fchriklykfi:e fleilten . Zy kwamen 'er
den zestienden van September, MDCCLXX .XIV ;hun web
v rtzettende ; bereikten zv de Iaatlle BB erew ning, waar
zy verwelk md werden d r eene j nge D gter, de cenige Bew nderesfe dier plaatze, die vuur ntilak en de
Reizigers met melk verkwiktc : waar p zy zich eenige
weinige nuren ter ruste hegaven .
Tusfchen twaalf en E6n uur des v lgenden digs, verv rderden zy bun T cht, v rgegaan d r cen Man, die
een licht dr eg . Deeze ;vyze van h ge Bcrgt ppen in
den nagt t beklimnten heeft ha-are v rdeelen ; bet n
des Reizigers w rdt niet verfchrikt, d r bet gezigt der
cislyke fteilten , t wederzyden hem mgeevende, en de
g de lengte niet
weg fchynt min verveclend, dewyl bet
kan afmeeten . Zy tr kken in deezer v ege v rt, en naa
cell'
beklcm, t t de h cgte van i CC
men b ven bet waters der Zee ; wanneer nicnmnd in
wit h ger geweest v es . Zee rs Mtrre;tt•e rk', a/ui. b1 .
Ff 2
ile Alpen in Dauphin
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een' verm eienden t cht van vier en een halve myl, zich
di t h udende aan de Ysvlaktc ter rechte hand, nder her
verva irlyk geluid van ll rtende watervailen , her nederkl tzen van Ysld nnpen , die het geraas van de zwaarfte d nderflageu evenaardeu , hielden zy rust t t de dag aaubrak . Zy k nden Diet naalaaten ten h gften t bew .rderen , de zuiverheid des Hemels , de veelheid en fchitterende glans den Starren ; d ch zy merkten p , dat zy,
h ger klimmende , bykans elkan flap de lugt k uder v nden, en de wind hues geweldig van de h gte .
Met bet aanbreekcu van den dag, hervatten zy hunne
m eilyke taak ; kluurmcn ver ruwe r tzen, die, egter,
daar zy vast waren , hun weinig hinder baarden ; her
gr tfle ngemak , 't geen zy leeden, was de fnydende
K ude , die van tyd t t tyd t enam . Her benedenfle
gedeelte van M ;rt-Bla ;zc bereikt hebbende, dcedt deHeer
BntIRRIT warmer kiceding aan, en maakte zich met zyne
ver t
ysfp ren gereed, rn eene ngemeere Ysvlakte
trekken . Intusfchen waagden her twee zyner Medgezellen
m de tegen ver geflelde fchuinte p t klimmen, en waren wclhaast nit ]let gezigt . Hun fchielyk verdwynen ver .
rzaakte Diet veel bek rnmerdheids : dewyl her dikwyls
gebeurt, dat, naar het urnwandelen van verfcheide r tzen,
alict verre van elkander taande , de beide partyen elkander p dezelfde plaats ntm eten ; d ch dit was thans ]let
geval Diet , 'er veriiepen verfcheide uuren eer zy weder
untdekt werden, ttaande can her uiterlte van een . Ysvlakte . I-Iet eertle gezigt van twee leevende Schepzels p dien
vervaarlyken gr nd, verwekte eensdeels de verw ndering
banner Medereizigeren , en anderdeels cen yve'rzugt il,
zich by hun t v egen . Zy greepen des nieuwen m ed ;
d ck bun v rtg ..ng werd weldraa gefluit d r zulk eene
nypende k ude, dat zy beg nnen t wanh pen die zwaa,
righeid t b ven t zullenn k men . De lugt was z fyn,
Aat bun aangezigt fleeds als met naalden geprikt wierd .
De Inw nder van S,,le,ache k n her Diet langer verdraagen , en werd d r zyne T chtgen ten agter gelaaten,
mflandigheid, Diet ngelyk aatl de z danigen,
in eene
die p een w est Eiland van anderen verlaaten w rden .
Sch n men dit m gt aanzien als een last waar van zich
nze Reizigers ntflagen v nden , waren zy Diet gelukkiger in her v rtzetten hunner reize . De Heer B unxrT
bemerkende dat zyne flerkte verzwakte, dagten zy hunne
geesten p t beuren d r cen teug wyns ; d ch de twee
v r.
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v ruitgcfnelde Mannen hadden, ten alien ngelukke , den
wyn , de eenige hartilerldng p deezen t clit, by zich .
Ondertusfchen nam de k uie dermaate t e , dat
de Therm meter vier Grades beneden 0 tekende, weshalven bet eenige , 't geen hun verfch t , bier in befl udt, m , z 't m gelyk was, eene plaats t vinden,
waar zy de k estering der z nneflraalen m gten genieten .
Dit befluit was algemeen . Zy bleeven p (tic h gte van
l1l 7zt-Blanac : alle hu nle verleggingen liepeu thans p
hunne twee Reisgen ten : die zy welhaast bemerkten,
klimmende p de h gRe r tten, die dit 13erggevaarte nZy riepen Maine 1Viakkers t e dat zy een
der(lut~en .
fhydende en bykans duidel ze k ude v elden , en de
gr t(le m eite v nden in het beklauteren der r tzeu .
1)it alles, n rithans , kwameki zy t b ven, en men zag
Inul eindelyk Itnande p dien bel eeuwden Rergt p, t t
dus lang nbeklimhaar ge rdeeld ; den weg v rtzettende
nder een heldcren blauwen hemel , z , ) fchitterend dat
's aanfch uwers
gen fcilemerden . Welk een w nder en
Er tsch vert n lcverden die twee Xlannen p v r hun,
ggetuigen waren van hun R ut beilaan, en gedie de
lukkig flaagen, m , als 't ware, den liemel t beklimnten .
De Heer BOURRIT ging verv lgens eenen anderen weg,
na den Ysberg Gri(ss geheeten, welke na Ch ;im uni afl pt . Om den t p van denzelven t bcklimmen, m est
by twee gr te Ysvlakten , d rfneeden met wydgaapende
fcheuren, vertrekken . Op de eerlle vlakte gev clde by
een fch k, gelyk aan lien eener Aardbeevinge, terll nd
gev lgd van cen luid en algcmeen gekraak ; zulks ntzette gr tlyks den Reisgen t van II uttRrr, aan zulke verfchynzels niet gew n, Onze Reiziger beurde h .tn p,
en bragt hem, by den arm neemende, aan den leant van
een fpleet f lievcr afgr nd , meer dan h nderd v eteil
De tweede Ysvlakte leverde uieuwe v rwexpeu
diep .
van befpiegeling p : deeze was bedekt met fneeuw, waar
fcherp.e Yspunten d r heen ftaken . Met gr ten arbeid
en veel verm eienis den t p van Grias bekl mmen h bbende , hadt de [leer BOURRIT bet verbaazend gezigt p
de Gr te Naaldez , bew nderde derzelver ntzaglyke e ll
ntzal lyk zwaaren last van
reusagtige geRalte, en den
Ys, welken dezelve draagen . N it hadt iets z gehcel
en al zyne aandagt verrukt p zyne veclvuldige T chZyn verw nderd
cg
ten in bet Apifclte Gebeigte .
aFtlanden,
de Velden en
p
nrneetbaare
weidde
f 3
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ten beneden hem fchecnen hem z ;veele wagenfp ren .
De verrukkelyke Valci van C1iim iiii, t en ter diepte van
i5
vadcmen beneden hem, was een der fch ntte verfcilynzeleu nder z veele fraaije en ntzettende verfchriklykheden als hem mringden . Hadt herdenking hem niet
v r den geest gebragt, (tat d plekken beneden_ hem bew nd waren d r zyne Medefchepzelen, by z u gedagt
hebben in cen nieuwgev rmde wereld vergev erd t zyn :
dermaate vert nde alles, wat zyn
g ntm ette, zich,
in eene gelleel antler licht , dan by gew n was die zclfde
v rwerpen t zien . Op dicn affland van de bew nde
Aarde vert nr zich dezelve als ecu h p Bergen van cell
nbeklimbaare h gte , met Ys het pte R tten , niets
van 't
g pleverende dan H gten van fchitterend Ys
en Sneeuw, witte Valeien, en Bergfpitzen , p duizenderlei wyzen veranderd, en in duizend ::rlei gedaanten .
Hier hieldt zich de Heer BOURRIT cenigen tyd p, m
cen weinig rust t neemen . Hy zette zich met zyne twee
T chtgen ten p den rand van ecn ruwe R ts, en zy
lieten hunne beenen hangen ver cen fteilte van duizend
v eten diepte . Deeze hand, welks denkbeeld allcen eeu
ieder met fchrik m et vervullen, was v r
ze Reizigers,
aan de fchrikbaarendfte t neelen gew n , vry nverfchillig . Zy waren v r zichzelven niet bek mmerd , n ch
k v r den kleenen H nd van den Heer BOUXRIT, die
zich waagde p de fcherpst en wyduitfteekendfte r tspunten, en van de eene p de andere fpr n.g , met al de
vlug- en bebendigheid van een I1/ilde Geil .
Zy bleeveu een uur lang in eene Lugtsgefteltenis , waar de Therm meters p le midd •t g beneden 0 daalde : ~n z u den
zy het verv rderen van hunne reis n g eenigen tyd uit,efteld hebben , ware het nict geweest , dat de Inw nder
vau &ilenchc , d r den flaap vcrwand, terwyl by fl ndt,
p den gr ud was nedeurevallen , en z digt by de fteilte,
dat men het vcrla'Iten van eene z gevaarlyke plaats v r,
zigtig en n dzaaklyk keurdc, en dit t meet, m dat de
Heer BOURRIT zich zeer ngAteid bev ndt . Hy was zeer
beeaan met het l t, 't welk de twee Lieden van haul verwyderd, m gt wedervaaren weezen . Zy v nden zich met
ntelbaare gevaaren mringd , en by vreesde dat zy hinder .
paaien z uden ntm et hebben , t ""r t v r 't mensch .
lvi. verm gen m t "" ven t ( : men : ja de fnydendefcllerp_
laid vltn de Lugt , in deeze nbekende Gewesten, was getl eZzaam t limner verdelging, Alle deeze m eilyl:e be
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denkingen bragten iiict weinig t e m de cnigefleldheid
van den Ileer BO'URR1T t vergr ten ; desniettegentlaande
bercikte hy, met gr te m eite, nderticeund uu r-zynen
Reisgen t, de Valei van Bian cay nitrent vyf uuren in
den naamiddag, en eindelyk bet D rp Bian cay, waar
by eene p s uttrustte, v rraad mede nam, en wcder
p weg t g ni de vermisten p t z eken . 's Nagts
mtrent elf uuren h rden zy ieniand r epen . lifer ben
ik, beh uden wedergekeerd van M nt-Blancl Deeze was
FRANCIS GUIDET ; die van zyn wedervaaren bet v lgend
verflag deedt .
„Van bet
genblik, myn Heer, dat wy uit uw ge• zigt , en dat nzer Reisgen ten, geraakten , tr kk en wy vier uuren lang ver de fneeuw , en be• ken
• reikten den t p van den Berg G ute', hangende ver
• bet Witte Dal, gelegen in de Valei d'A st in Piedm nt.
• Van deeze h gte hadden wy cen nuit gelyk ge• zigt, ]et Alpiflie Gebergte beneden ns, en zulk een
• uitgebreid Land, dat wy de uitgeflrektheid met geene
~~ m celykheid k nden fchatten ; behalven bet Meir van
„ Genaeve en allc de andere Ysbergen, Ysvlakten enz .
~~ Hier, in I}ede van eenige k ude t v elen, bev nden
• wy ns als in een warme ven ; en dagten niet m na
• beneden t gaan, eer wy de Z n zeer verre nder ns
„ zagen, en ztilk een ruimte vervullende, als ns deedt
• fchrikken . In twee uuren tyds hadden wy de Sneeuw„ gewesten verlaaten ; d r beluilp
nzer Il kken met
„ zulk eene fnelheid nederdaalende, dat wy bykans buiten
„ adem geratAten . Wy keerden niet weder ver de r tzen
„ van den Berg G ute ; d ch hielden aan p den Ysberg
• van Bian cay, waar gy t regt de pklimming als g ;e„ maklykst ge rdeeld hebt ; dit hev nden wy indicrv cge,
„ en de r tzen baarden n,,, geen bet minfte ngemak . Aan
„ den v et van den Berg G uie gek men , en a daar nict
„ aantreffende, gingen wy na deeze plaatze, waar myn
„ Makker COULET my liet, m na Cham uni t rug t
„ gaan . Wat my betreft, ik
rdeelde my verpligt, bier
„ t blyven , m uwe bez rgdheid v r ils , en uwe nge„ rustheid , weg t neemen ."
Indeezerv ege werd M nt-Blanc bekl mmen ; de weg
derwaards is niet ngemaklyk , en die gelukkige uitflag bewees dat BOURRIT daar ver wel gedagt hadt .
De twee v lm edige Reizigers ntdekten p hunne terut,
t cht een Christalplaats, werwaards zy, d r gebrek aan
Ff 4
tyd,

432

VERHAAL VAN HET BEKLIMMLN VAN MONT-BLANC .

tyd, niet k nden gaan ; zy zagen
k, ter h gte van
zesdg f tachtig Vademen b ven hun, ecn andcre fpits,
wells zy nhekl mmen m esten laaten ; dewyl de tyd t
k rt fch t, en 't hun aan gereedichap mangelde m ver
bet Ys t pan, 't welk die Spits (*) van alle zyden mxingcde . Uit h t berigt diet twee Manner , en de meeting
van den t p van M at-Blauc, blykt, dat zy de h gte
van 2,346 Vademen bereikten .
De Heer BOURItIT re den geevende, waar m de Hette,
die de twee Reizigers underv nden , z flerk p hun
Lichaam wrugt, en n gthans de Suceuw niet deedt fmelten , uktt rat de verbaazende Witheid der Sneeuw de
Ylraalen der z nne teru kaatst, dat c ;ie integendeel d r
de Lichaaajen geheel werden ingedr nken .
(*) De er td' h gte, in America bekl mmen, is, v lrrens de
b venaangehaa!de Verge!ykencle lafel van de V rnaamfte Bergen,
avelker h gten men waargen m eu f gemeeten heeft, 2470 Vademen, p hct Gebcrgre El C urac u, en dus 124 Vadeulen h ger dan nze Rcizigers ktv,)men, terwyl zy den h gstbeken~ien Bergt p in Eur pa bereikten .
AANIIERKINGEN OVER 'T AANLEGGEN VAN ENGELSCIIE
TUINEN .

(D

MUSTiL, in zyn Traite Tlee rique &
Pratique de la Vegetati n .)

r den Heer

eenige jaaren heeft men
I'rarakryk, (ivy m gen
Zints
'er vrylyk byv egen in Il lland,) c ne f rt van Tuiin

nen aangelegd, die, n ch nagr de regelen der kunst, n ch
naar her v rfchrift der Natuure , zyn ; aan deeze klcine
M nllers heeft men den naani van B-igclche Tuhaeii gegeeven : zy zyn ichepzels eener ngeregelde Verbeelding,
z nder geregelde gedaante, z nder evenredigheid, en
fchynen geeq ander
gmerk aan t duiden dan dat van
Pigmeen, die hun best d en m zich als R :.uzeu t vert nen .
Van deezen cart zyn de Tuinen, waarin men
gbe.
g rgelingen heeft z eken t brengen, die p m ts m,)cten
;,irh)upeki, waar cenige h g :eu Bergen willen ver eel9
den, waar eenige fl:ukken tteen, p elkander gellapeld,
Yt .n naatn van 11 tzen kry ;,en ;
vvaa1 een lchra tl water,
beef.
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rtgebragt,
in
een
beckje, met veel m eite v
pgchaalde
gr eve l pende, met de beuaag
ping van K i iicr prunla .
Indeezerv ege z ekt men, p cell klcin flukjc Lands, de
gr tfche tafereelen der Natutlre na t buutzen .
K luinwcn, nieuw gemaakt rrp ze terilund tebn .cken, w rden p cen nicitw aangelegden weg in liukken verlpreid,
m daar bet wcrlc van vcele eeuweu t Vertu uen, 1Der
daarby gcv egdc rumen , ecrst vcrvaardigd . Kerkh ven,
Grati ;aaldcn , ntm et men a!daar um aau den 'I'uin cell
leevendi, ;'cr en vr lykcr gelaad re geeven ; de Ideinc paden,
in veelvuldice b gtcu ge(lingertl z itdcr ecnigen blykbaareu
t eleg f u a~ait, d urfnyden laeine grasvelden, die nit
de lugt gevallen fchyucn ; twee klcine pgcw rpen h ;ten laatcu tustchen zich ecne ')cringe pening , de
Diepte gchceteu ; cen Dicp>te van vier f vyf v eten, waarver mcu cell ;,rug Nat : cell andcr aardh p, zeer gercgeld als ecu kegel gev rind, dt :<agt dell main van lieuvel , een weg l pt 'er cirkelswyze w, z dat men veel
tyds m et be('eedcn m p cene h ;;te van acht f tier
v eten t k men ; gclukkig , indien men nder de we gen,
die deezen klcinen plek gr nds bellaan, gear gragt m et
intreeden, den I- l llen weg geheeten .
Dceze gebrckkige v rtbrenzels der Kunfie, die de Na,
aanfl celyk i ll s nv lk tuur fl,;gt uaab tst, zyn z
Inen ; die vailche naav lgingen zyn alleen de wanfchaape
vrugten ecncr grill igheid, waar van y zelve, die ze
v rtgebragt hecft, cerlang een wedcrzin m st krygcn,
In eenitie deezer 'fui en, min grillig aangelegd,
be . ft men de fpecleude vrybeicl der Natuuce willen bren .
gen, l ch de 21 t kleine afuceldzels, van dat gr tlche
en ntzaglykc, diencu alleen nt de nmagt des Aauleggers call den dag t brengen .
In de zeer gr te Lustplaatzen der Ezt;r jchen, en in
de n g uitgeftrelctere der Chiy,, ee.c c;i, ilaat het. vry,
Sch uwt neclen der Natuure t vert nen ; d ck m et in
een wig epaald befiek, waar men niets kin maaken dan 't
geen klein , gcbrekkig , en alleen het uitwerkzel is van
een k rtft ndige grilligheid ; met 6611 w rd, die Engel/che 1't acta zyn een i
rt van Pazzt mlmne, waarin meer
Rvkd ms en Spilzugts dan Verfiands en Smacks d r.,
flraalt, en teflcus t nt h e zeer de Kunst kan dwaalen .
Niets belachlykers, in de daad, dan deeze naav lgingen
van het G,v tc in her Kicine ; ze kunnen niet anders dart
~iudcragtig treezen . Dat men b venal vermyde de ver-' f
t u,-
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t ningen van Ondheid in 't gcen Nicuw is , en ecrst geb ren w rds . 't Is f men van ccn Kind een Grvsaard
wilde maaken ; eene bed clde bc,, gcling dcr zinnen, die
haar einde m t Inislen, dewy) zy niets heeft m 'er
kragt aan by t zctten .
Men aanfch uwt, met ecrt van cerbiedenisfe, d llaatlyke verblyfzels der
Iie f
ude Gedcnktckcnen ; men fchept, m z t Ipreeken,
gen egen, in dezelve ver de wisfelingen, der ntgcwentclde Lcuwen t
ndcrvraagen ; men z ekt by dezelve
zich t herinncrcn , 't Teen de Gcichiedenis ns verlevcrt, wegens tie Gebruiken en Zeden der Stichteren .
Maar welk eene belangueeming kuunen nieuwgcmaaktc
Rumen ns inb ezemen ?
UITTREKzEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKS EN GORE,NA DEN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN

MDCCLXXVI, 1VIDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DE Ref luti n en Disc very, OM ONTDEKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOEN .
(Verv lg van bladz . 394 .)

Inb relingen waren, ver 't algetneen, niet mecr
dan van de gew ne Iangte, veelen 'kleinder, breed
van B rst ; het nevenredigst gedecite buns Lichaams
waren de H fden, zeer gr t, met cen dikken k rten
Flats, d Aangezigten breed en plat . Hunne O gen,
ich n niet klein, hadden nauwlyks cenige evenredigheid
t t hunne Aangezigten ; de r ndgepunte Neuzen hingen
aan 't einde vergeb gen . Hunne Tanden waren zwaar.,
wit, gelyk van gr tte en wel geregeld . Hun Hair was
zwaat, dik, refit en zwaar ; Baarden hidden zy weinig
f dun ; d ch de Hairen, m de lippen dcr geenendie'er
mede v rzien waren, vert nden zich flyf en b rftelagtig, en nicest bruinvel'wig . Vericheide ude Mannell
dr egen brecde, dikke, recllthairige Baarden .
Sch n de Bew nders van Prins H7illiams S und ver
't algemeen wel naar elkander gelyken in Geftalte en de
kl ekheid hunner H fden, d et 'er zich eene gr te
verfcheidenheid p in hunne Weezentrekken : d ch zeer
weinigen kunnen den naain van ich n draagen, h ewel
hurl
Dc
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hun Gelaat veelal eene gr te maate van letvendiglicid,
g edaartigheid en peuhartigheid, aanduidt ; cenigen n gthans zagen 'er gr mmig en agterh udend uit . Z mmige
Vr uwen hebben g elyke Aangezigten , en de mceste zyn,
d r de kielcher wcezenstrekken, zeer gemalklyk van de
Mannen t
nderkennen ; d ck dit past meest p de
j nglte f ft , en die van middelbaaren uderd iz7 . 1)e
kleur van eenige der Vruwen en Kinderen is blank ;
d ch z nder eenig inmengzel van r d . Z mmigen der
Mannen, die wy naa_ikt zagen, warcn bruin f zwart van
verwe, 't been niet wel bet uitwerkzel van eenig befmeerzel kan wcezen ; want zy fchilderen hunne Lichaamen niet .
De geweene Kleeding, (want Mannen, Vr uwen , en
Kinderen zyn eveneens gckleed) beftaat uit cene f rt van
fluitende r k , ,veclal t t de enkels , fch n z mtyds flegts
t t de knien raakende ; aan bet b veneinde is een gat,
juist gr t gen eg m het h fd d r t fteeken ; de w uwen reiken t t de vuist . Deeze r kken zyn gemaakt van
de lmiden van verfchillende Dieren , en w rden meestentyd
met het hair buitenwaards gedraagen . Ecnigen hebben dceze r kken van V gelhuiden, waar p bet d ns alleen gelaaten is . E n wy zagen een f twee W llen Kleedingen gelyk aan die der Inw nderen van N l a. De z men ,
waar nderfcheide huiden zamcngev egd waren, zag men
vercicrd met lederen reepjes uit dezelfde huiden, gefneeclen .
Eeuige weinigen hebben eene f rt van Kap , anderen draagen een H ed, en dit maakt hunne klecding uit in g d
weer . Wanneer het regent, trekken zy ver den gemelden,
r k een anderen aan, kunftig vervaardigd van het ingewand
der Walvisfchen , f van eenig ander gr t Zeedier, en z
aartig bereid, dat het meest gelykt naar ns G udflagers
vlies . Dezelve is z gemaakt, dat men then m den hals
kan digt haalen, de m uwen l pen t t p het gewricht
van de hand, en w rden met een band daar mvastgemaakt ;
de afhangende flippen trekken zy , in hunne Can es, ver
den rand van bet gat waarin zy zitten, z dat 'er gees water kan ink men : Dit vertrekzel is z digt als een blaas,
en tn et, m bet barflen t v rk men, Reeds nat f v gtig
geh uden w men . Dit vertrekzel , z wel als de gemeene
r k , gelykt zeer naar de Kleeding der Gr enlanderen, z
GIs CRANTL dezelve befchryft, die ns teffens veele andere
treffcnde v rbeelden plevert, van gelykheid tusfchen de
GrAendanders en de dmcricianen van deeze f'reek .
Over
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Over 't algemeen dekkcn zy n ch hunne beenen, n ch
huune v eten ; d ck eenige weiuigen hadden eene f rt
van hr el :cn, t t halver,vcg de dye ; dan nauwlyks was 'er
cell f by uczat vuistwanten, gemaakt van becrenvel . Zy,
die iets t 't h f dr,)egen , gclecken in dic pzigt naar de
Inw nders van 1V l,ka ; 't waren h ge gekn tte kegelv rlnige Kappen, (gemaakt van t1r , en z nttyds van
h ur, gelykende naar cen Zeeh nden-k p, welgefchilde d.
De Mannen dra,igen d nrgaans het flair r nds m den
nee: en hut v rhn fd afbefuceden ; d ch de \Tr uweu laaten 't ,clvc gr eijcn ; d v,eesten bin_ien bet met een kleiu
h s h e p den bruin des ll fds zamen ; eenige weinigen
mtrent p nze wyze . Beide de
b'[ ,
ii hi=t van agteren
ren met verfcheide gaten, waarin
SL:xen d rb ren de
Icc,raalen haniren van dezelfde r nde fchelpagtige zelfY ,;
il. ndigheid als die van N tka gebruiken . Het middelic[i t van den neus is desgelyks d rb rd ; hier in fleeken zy gew nlyk de Ilaartvederen van klcin gev gelte,
f kleine afhangende cieraaden, gemaakt van de gemelde
fchulpagtige zelfflandigheid, gereegcn aan cell tlyve k rd,
drie f vier duimen lang, 't geen hun cell vvaarlyk z nderling v rk men byzet . D ch bet zeldzaamtte en afzigtigfle cieraad , d r eenigen van beiderlei Sexen aangen men , is, dat zy den uderlip gefpleeten fgeheel d rfnee,
den hebben , in dezelfde rigting als de m d , eeu weitlig
h ger dan bet . uitfleekend deel der kin . Deeze infnyding, welke zy zelfs by zuigelingen d en, is mecrmaalen b ven de twee duimen lang, en neemt f d r de
natnurlyke pkrimping, als de w nde versch is, f d r
ecnige kunstgreep, de gedaante van weezenlyke lippen
aan , en w rdt z wyd , dat zy 'er de t ng lutnnen d rfleeken . Dit deeds cen rzer Matr zen, die de eerfle
z danig iemand zag, uitr epen, dat de Kaerel twee m nden hadt ; indedaad bet geleek 'er zeer veel p . In deezen Kunst-m nd Ileeken zy een plat klein cieraad, gemaakt
van een ichulp f been, verdeeld in kleine vakjes, gelyk
kleine tanden, t t p bet gr ndfluk van bet dikile ge- .
deelte , welk gefieden gedeelte buitenwaards uittleekt .
Anderen hebben in den nderlip flegts cenige gaten, vercierd met veele uittleekende fchelpcieraaden, die zich als
ec=i tweede ry ndertanden vert nen .
Deeze zyn de eigen Cieraaden diens V iks . D ch wy
y nden by hun veele K raaleu van Ettr prsch maakzel ; meest
va,;
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ren en
van eene bleekblaauwe kleur, (lie zy in hunne
aan hunne kappen hangcn, f v cgeu by hunne lipcieraaden ; zy hangen z mtyds t t beucden de kin ; d ch bier
inede kunnen zy z vaardig Diet t regt , als met hunne
eigene lipcieraaden, wclke zy, naar welgevallen, met de
t ng kunnen wcguecmen f na binneu zuigcn . Zy draak arnitanden van k raal en fchulpwerk . Over 't algen
gemeen zyn ze dermaate gelleld p cieraad, dat zy bykans
alles in den d rb rden lip fleeken ; . ccn Man kwam t
v rfchyn met twee nzcr fipykercu daaruit fleeken, als de
punter van een h iv rk, en een auder dcedt zyn best,
m 'er cell gr ten k peren kn p ill t krygen .
Diet zelden fchilderen' d
Manuen bunne Aangezigten
k wel blaanw ; d ch Diet in eene
helder r d f zwart,
regelmaatige gedaante ; de Vr uwen z eken hun eenigermaate na t v lgen,d r bet Aangezigt ztvart t f'trecpen,
indierv ege , dat de llrA-epen p elke kaak zamenl pen .
Hunne Lichanmen fchilderen zy Diet, 't geen m zelvk muet
t egefchreeven w rden aan de fchaarsheid van verffl ffen
want alle de kleuren, welke zy in blaazen t k p bras
ten, waren in eene zeer geringe h eveelheid .
Hunne Wapens, Visch- en Jaag •g ereedf'chappen , :)Is mede hunne Can es, zyn v lmaakt dezelfde als die de Es_
guimcwx en Gr enlandcrs gebruiken . T t een verdeedigende wapenrusting hebben zy eene f rt van jak f k 'dcr,
van leder, met zenuwen d rvl gten, geheel buigzaam,
d ch 20 flerk, dat 'er geen pyl d rheen kin b nren . llet
hedekt alleen den r mp, en heeft veel gelykheids met de
Keurslyven nzer Vr uwcn .
Naardemaal geen deezer, V lken w nde in de 13aay,
waar Capitein COOK ankerde, f landde , zag by geen it unner W ningen , en halt Been tyd ut ze p tc z ekcn .
In hunne Can es, bragten zy eenige hunner I -luish udelyke Gereedfchappen, z die t t n dzaaklyke beh eften,
als die t t Cieraad dienden, mede, beflaande in r nde en
langwerpige Schutels , vierkante Bakken van b ut en h rn
gemaakt, en z mtyds Diet naartig gefneeden, en digtgevl gten Mandewerk . Onder andereii zagen wy kleine Can es van b ut , en eene menigte kleine Beeldtjes, vier f
vyf duitnen lang, van h ut, f pgcvnld, bedekt met een
lapje b t . en pgepr nkt met vederen, met hair p de
h fden . Of dit Speelg ed v r Kinderen was, dan f zy
ze in eerbied hielden, als gedagtenistekens hunner verledene Vrienden, en t t cenig bygel vig einde bezigdcn,
k n.
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k eene menigte
k nden wy niet bepaalcn . Zy hadden
Intlrumenten, gemaaict van twee f drie h epen f even
wyde flukken h ut, met ecu dwarsh ut in 't midden, m
ze by vast t h uden . Aan deeze was eene'gr te menigte gcdr gde rieten , vastgemaakt met draaden, dienende m t ratelen , en ecai gr ut geraas t verwekkeu, als
zy dezelve ' fchudden . lit werktuig fchynt de plaats t
bekleeden van den ratelvwcel t
en bet w rdt
waarfchynlyk t t dezelfde einden gebezigd .
Met welke werktuigen zy dit alles , en bunne andere
dingen,vervaardigen, is nzeker ; bet eenige, datwy nder
hun zagen, was eene f rt van Byl, bykans van 't zdfile
maakzel als p Otalteite , en de andere Eilanden in de
Zuidzee . Zy hebben eene gr te menigte yzeren Mesf n,
eenige zyn recht, andere een weinig geb gen , z mm. :ge
vry klein in harde hegten gezet , met bet lemmer ,,pwaards gekr md, gelvl; eenig Sch enmaakers gerecellciiap
k Mesfen van eene an; iere
by ns . D ch zy hebben
f rt, bykans twee v eten lang : byna van gecl,ianve als
een d lk-mes, een gr ef in 't midden . Deeze drar_geu zy
in fcheden van dierenvellen, en hangen ze aan cen lederen riem aan den hals, nder bunne klcederen ; v n' i rzelve bedienen zy zich waarfchynlyk als een cvapc`, w ig, : ear
zy de verige Mesfen t t andere einden aunwenden, Elk
ding, n gthans, 't welk zy hebben , is z wel e!i 't1 •w tig
gcmaakt, als f zy de best v rziene gereedfchap ;,0~r- bezaten . Wanneer men den ruwen en nbefchaafden flit ,
waar in deeze V lken leeven, hunne N rdlyke Jigging in
een Land, Reeds bedekt met fineeuw, en de fleate werktuigen waar van zy zich bedienen, in aanmerking n+,.ernt,
blykt bet, dat hunne vinding en haudighf~id, y ur Been
ander V lk, beh eft t wyken .
Het V edzel . 't geen wy hun zagen nuttigen, bef} ndt
in gedr gden Visch -en Vleesch van eenige Dieren, f gegebraaden : van 't laatfle k gten w_v eenigen
k kt,
v rraad, 't fcheen Beerenvleesch, vischagtig van fi :,aak .
Zy ecten
k de gr ter f rt van Varcn w rtel , die
t N tka aantr ffen . Hun Drank is waarfchynlyk Water
want in hunne Can es bragten'zy fneeuw in h ten vaten, 't geen zy by m nden v l gebruikten ; misfchicti dceden zy dit, m dat bet zich in pen vaten gemklvker
hat verv eren dan Water . Hunne wyze van eeten hva ,.n
ns v r, v egelyk en zindelyk t zyn ; want zy drc,e rn
alt s z rge, m eenige vuiligheid, welke aan de frpyre
m t
N
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c

vy

VAN CAPT . COOK, ENZ .

439

m gt zitten, 'er f t d en . En, fch n zy, z mtyds, bet
rauwe vet van eenig Zeedier binnen fl egen , fneeden zy
bet in kleine ftukjes met hunne mesfen . 't Zelfde mag gezegd w rden van hunne Perf nen, zy waren geheel niet
wanhavenig, en de h uten Vaten, waar in zv hunne Spyzen deeden, vert nden zich rein ; hunne Can es zelve
waren Diet m rsfig .
Hunne Taal fcheen m eilyk t veritaan, niet uit h fiie
van de weinige nderfcheiding f verwardheid in w rden
en klanken ; maar van wegen de verfcheide betekenisfen,
welke zy hebben .
Behalven de Dieren, welke wy t N tka zagen, zyn
'er bier eenigen, welke wy daar niet aantr ffen, als de
Witte Beer, van welker Huiden de Inw nders eenige
ftukken medebragten . Een gr uter f rt van Hermelyn ,
dan de gew ne ; dczelfde als t N tka, eenigzins met
bruin gemengeld, en naauwlyks cenig zwart aan den faart
k by zich,de bid
hebbende . De Inb relingen hadden
van den k p van eenig gr ut Dier ; d ck wy k nden niet
ten v llen bepaalen van welk ; fch n nit de kleur en de
vl kkigheid van bet hair, en de ngelykheid aan eenig
Landdier, m gt befl ten w rden, dat dezelve kwam van
den gr ten Zeebeer . Maar een der fch nfte huiden, en
die byz ndgr eigen fcheen aan deeze plaats, was die van
een klein Diertje, mtrent tien duimen lang, p den rug
bruin f r estkleurig, met een gr t getal witagtige vlekjes ; p de zy len blaauwagtig aschverwig, desgelyks met
deeze vlekjes ; de ftaart haalt niet meer dan een derde van
de lengte des Lyfs, en is aan de kanten met wit hair bezet .
Ongetwyfeld bet zelfde Diertje, 't welk de Heer STIRLIN,
in zyn k rt Berigt van den N rder-Arc)ripel, de Gevlckte Veldmuis n emt . Maar f dit Diertje t t bet Geflacht der
Muizen beh rt, f een Eekh rntje is, k nden wy, by
mangel aan v lk me huiden, niet zeggen . De Heer ANDERSON helde t t de gedagte ver, dat dtt bet zelfde Diertje
was, als de Heer PENNANT befchryft, nder den naam van
de Cafan Marm t . Het aantal huiden , hier gev nden , wyst
nit, den gr ten vervl ed der gemelde Dieren ; d ch bet
is pmerkelyk, dat wy geen vellen van Muizen, f huiden
van Hartebeesten , bier aantr ffen .
Van de V gelen t N tka vermeld, v nden wy bier alleen
den TWitk ppigen flrend, den fllcy n , f Gr ten 7 :rv gel,
met eene zeer fch ne Pluimadie, en bet Br mv gehje, dat
dikmaal r nds m bet Schip vl g,terwyl bet ten anker lag,
fch n
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fch n dezelve bier bczwvaarlvk k nne leeven in den Win.
ter, die zeer flreng •J l t wcczen . Dc Waterv gels waren
Ganzen , en c n klein fh rt van Endv gels, mtrent gelyk
die by Ker~~uelens-ln:ul, ccn eene andere ibart, dieniemand
kende : l ch eenige, di wy by van Dic,,wnsla,,d en NieutirXeelard aantr tFeu . Ecuig V lk aan 't ftraud gegaan,
d dde een Snep en cenige Pluviren . D ch, fch n ver
't algemeen de Waterv gels in gr ten vcrvl ed waren,
inz nderheid de Knnv gels en Ganzen ,waxen ze z fchuw,
dat men ze bezwaarlyk binnenfcb ts k n krygen, en wy
dus van dezelve maar weinig veririaapering .
De Metaaleri, by de Inw nders van Prins Jf ~`lliams
S und, waren K per en Yzer, beide, inz nderheid bet
laatstgemelde in zulk eeu vervl ed, dat de meeste '?t ietzen en Pylen 'er punten van hadden .
Van Verfl} ffen, waar van zy zich ter fchildering bedienden , warm r,y
ichaars bedeeld .
Weinig Gewasfen zagen wy, de
v rnaamfle B m en waren de Canadiaanfche Pynb men,
en deeze gr ciden vry h g .
De K raalen en het Yzer, by dit V lk gev nden, laaten
geen twyfel ver, dat zy dezelve van eenig uelcha^fd V lk
m cten ntvangen hebben . Met was, nit de reeds gemelde byz nderheden h gstwanrfchynlyk , z nict zek_er, dat
Capitein COOK met de zynen de eerfle Eur pe .-lauen waxen, met welken zy
it rechtflreeks tngegaan hadd .-n ;'er
blyft alleen ver t bepaalen, van waar zy nze .Eur pifche g ederen , d r tusfehennk m(le , gekreegen hebben . En
'er kan geen de minlle twvfcl vallen, f zy ntvingen ze
d r de tusfchenk mfle der meer landwaards in gelegene
Stammen van Hudf ns Bray, f de Vastigheden aan de
Canadiaa;lfehe Meiren ; f men z u m eten ver nderflellen, ('t (reen egter min waarfchynlyk is,) dat de Rusftfche Handelaars van Ifamtfchatka, reeds bun handel z
verre hebben uitgeftrekt ; f althans dat de Inb relingen
hunner O stlykst gelegene V sfchen-eilanden , lungs de
Kust, gemeenfchap hebben met die van Prins dhilliams
S und (*) .

Wat
(*) MULLrR vermeldt,
de Kust van America, in

in zyn Berigt van auEnnvc's Reize na
den jaare 1?4t, eene milandit;heid,
welke dit ftuk rchynt t be0'sfen . Zvn V lk v ndt Yzer p
de Schumagins Eilanden . Zv zagen een man, aan wiens g rdel
een Mes hind. Dc gedaante kwam hurl vreemd v r . Het was
acht duimen lang , vry dik, en breedst, waar de punt m est
zyn,
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\Vat bet D per aanbelangt, 't zelve fchynt dit V lk
zichzelven t bez rgen, f ten miniten d r weinig handen t verkrygen . Zy gaven, p de punten hunner wapenen by 't handelen wyzende, t kennen, dat zy zelve z
veel van dit Metaal hadden dat zy niet meer heh efden .
't Is, egter, v lgens Capitein COOK,
pmerkenswaardig, dat, indien de Inw
nders van- deeze laatst d r ns
bez gte plaats, v rzien w rden van Eur pifche g ederen,
d r den tusfchenk menden Handel
p de O stkust, zy
nimmcr, aan de meer landwaards inw nende Indiaanen,
in ruiling , hunne Zee-Otterhuiden gegeeven hebben : die
men zeker, den cenen f anderen tyd, byHudf ns Baay,
z u hebheu aangetr ffen .
D ch, z
verre ik weet, is
dit - bet geval niet ;
in bier van rede t geeven m et men
in
verweeging neemen den zeer gr ten affland , die,
fch n dezelve niet belette dat Eur pifche g ederen z
verre k men, als ngew n zynde, gen egzaam is m t
beletten, dat Huiden, eene bier z gemeene waar, niet
verder k tnen dan een f twee Stammen, die ze t t hunne eigene Kleeding gebruiken , en andere, welke zy min
k stbaar rekenen, als in hun eigen land vallende, O stwaards
pzenden, t t zy in harden der Eur pifche Handelaaren k men .
zyn, Dec uvertes des Rusfes. p . 274 .
Indien 'er Yzer
nder de Inb relingen van dit gedeelte der Ainericaanwas
fche Kust, v66r de
ntdekking derzelve d r de Ruslen, en
cer 'er eene deur van handel ge pend werd tusfchen hun en
die van Kamtfchatka, waar m zal men dan in 't min(te tvvyfelen
f het V lk van Prins Williams S und, z wel als dat
van Schumagins Eilanden, heeft dit Metaal gekreegen langs
den eenig waarfchynlyken weg, n am . d e Eur pifche Vastigheden
aan de N rd-Q st Kust van dit Vaste land .
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een d rp in bet rechtsgebied B yneburg, in HesT efenNetra,
gelegen, leefde n eh v r weinige jaaren een Blinde-

man, nder den naam van Blinden 7ac b bekend . Hy was wet
niet blind geb ren , maar t ch in zulken tyd blind gew rden, waarin de kinderen weinig
f geene bevatting hebben .
Slechts cen en cen half jaar ud, werdt by d r de kinderziekte aangetast, en verl r daarby zyn gezicht. Men liet hem,
verv&lgens, by en met andere kinderen, in bet d rp, Sch l
%'If . D ELL . MENGELW. N O . 10 .
(s g
gaan.,
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k in den G dsdienst nderricht wierdt.
Zv .~c uders, Ltl„ hem ncrgens t e l: nden gebruiken, plaat-,
fle'l hen by anderen n t de Ganlen t h cnen, ten elude
; m de min
:
(ii
f m r iets t verdicnen . Leevendig van
geest, w nde by met alle in-Teipannenheid her Sch l nderwys by, en herdacht zyne lesfen by h t Ganfen-h eden ; intuslchen p middclen bedacht zyndc, m zich h t nut, 't welk
amlcre kinderen van -bet leeren hunner lesfen hadden, langs
andcre wegen t verlehaffen . Hy hadt c n mes, narn ftukjes
hunt, fheedt dezelven, en maakte p decze wyze tekenen
v r w rden, gelyk nze fchrift ; waaraan by, d r v elen,
de eerst d r hens getekende w rden, naderhand weder m
herkennen, uitlprceken en leezen k nde . Dit alles gelukte
hem . Naauwlyks hadt by dit in zyne rnagt, z
m esten de
kindercn hem, dan uit den Catechismus, dan ult den Bybel,
v rleezen, dit alles fneedt by naa, en leerde dus zeer v rtreThlyk al h t gees in de Sch le t leeren was . Dit ver.
w_'ete verw ndering, en men ver rl fde hem, m h t nderwys, 't welk eenige adelyke kinderen aldaar gen ten, by
t w nen . Daar leerde by de Ge graphic en Hist ric , en
nmakte zich in de Rekenk nst v lk men . De t enmaalige
Pr _dikant in Netra leerde hem h t Latyn, z
dat by hetzelve
k mde Ipreeken . Waar by maar iemand beweegen k nde tn
he n lets v r t leezcn, zulks verzuimde by n it, h rde
aandagtirg t e, en fchreef bet p zyne h uten ftaafjes altyd naa .
Ilet gees hem t t zyn papier diende, wares h uten flaaven
.ntrent eene elle lang , en cenen kleinen vingcr dik : in dec •
>en kerfde by zyne Schrift-tekenen met c ne gr te vaerdigheid van b ven na beneden, dan, d ftaaf mkeerende,
vergaderde
begun by daar even als p de andcre zyde . Z
h'' met den tyd e n' geheele Bihli the k van ingek rven flaaven, maakende dus aan ieder ltaaf, b ven aan, een Getal-teken, in daar aan t
ntdekken, h e zy p elkanderen v lgb ndt by de
d n . Wanneer c n b ck ten einde was, z
flaal ics , waaruit bet zelve belt nd , t zamen , w rdende in
zyne Bibli tbeek gelegd, en z getekend, dat by deezen b ndel van alle anderen nderfcheiden `k nde . Wilde by nu iets
uit zulk een h ck v rleezen , z q haalde by h t v r den
da ;g, na ;n de cerlte (taaf, vingerde aan de eene zyde van b ven
iia bcne den, en z
las by v rts, de Ilaaf
mkeerende, de
andcre zyde, dus maakte by h t k met d v lgende ftaaven
t t aan h t einde ; verrichtende dit alles z naauwkeurig, dat
by even z
weinig dwaalde, als wy, wanneer wy nze handk, dat wile zyne letteren, in bet
1`diriften leezen . Men zegt
'l ut gefneeden, eene, d r hem uitgev nden, gelykheid in
fcn_rptc, r nding en geflalte hadden, v lgens de befchryving
we ;k :i men hem van
ze gew ne letteren gegeeven hadr.
ZX t p w n, urn , at 't gees hem V rgeleezen en gezegd
werdr,
gi''i, alwaar by
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wcrdt, naa t fchryven f t kerven, drukte by den waaren
zin in h t k rte met weinige w rden uit, waar m by zich
k t t c ne gew nte gemaakt had , m gedr ngen en k rt
in zyne reden t zyn, z
dat zyne v rdragt zeer zwaar t
verilaan was .
Zyne V rdragt zeg ik met pzet, want by was een Leeraar, en hadt h t in h t rekenen z
verre gebragt, dat by
in bet zelve ndcrwys en lesfen gaf :
k was by een Geneesbeer . Zyne Bibli theek m cst bet zelfdc l t met de Alexandrynfche ndergaan , terwyl de lieden, by welke by ze liet,
hun kamer met dezelve gewarnid hebben . O k hadt de
g ede Jac b n g een ander v rregt, t weeten : eene belle en
leevendige verbeeldingskracht . Gaf men hem cen nderwerp
p, terfl nd v rmde by 'er cell
ntv uwing van, en ging
daarin vaak z
verre, dat men in 't geheel niet begrypen
k nde, h e by 'er zich weder nit z ude redden . Wanneer
men t t hem zeide : maar Jac b ! Nu zyn wy in de Maan ,
h e k men wy 'er weder nit . Laat my daarv r z rgen, was
zyn antw rd, wy zullen wet weder m p aarde k men, en
z
kwarn by
k weder m p de aarde neder .
In 't algemeen verzekeren zy, die hem gekend hebben, dat
het verw nderings waardig was, h e by p die wyze zulk
c ne uitgebreide kennis vergaderd hadt . Geen plaats p de
aarde, gees v rval in de gefchiedenis van cenig aanbelang,
was hem nbekend . Deeze gefchiedenis is merkwaardig en
z ude m glyk v r blind geb renen van cenig nut k nnen zyn .
Len ander, in veele pzichten m glyk niet minder Ilerk ,
v rbeeld werdt my v r eenigen tyd , d r eenen myner
vrinden medegedeeld, 't geen zeker der pmerkinge waerdig
is, d rdien myn vriend den gemelden blinden, bier in ns
\'aderland, niet alleen gezien en gekend, maar zelfs gemeenzaam met hem vcrkecrd hebbe .
Deeze blinde was in zyn' vr egfle jeugd geheel van zyn
gezicht ber fd : wectgierig zynde, liet by zich, gelyk de
g ede Jac b, alles en allerlei v rleezen, en leerde wet ras
eenen ryken v rraad v r zyn hart z wel , als ter nuttige
verkeeringe met zynen naasten , z rgvuldig daarwit t verzamelen . Weetenfchappen wist by p waarde t licilen, terwyl
zyn geh uden gedrag en be efenende kundigheden , hem d
liefde en h gachting van hun alien deeden verwerven, die
hem madden leeren kennen. I3ist rien, Aardbefchryving, Natuur- en Bybeikunde beminde by . Van de jeugd f aan, fcheen
by t t de mufiek genegen : men verzuimde niet m hem daarin t vergen egen . Op middelen bedacht m zich dit gemaklvk en bevatbaar t maaken, vervaardigde by eenige figuuren,
ten einde daard r de n ten gen egzaam t leeren kennen ,
de, wet uitgeliieeden, naar den cisch der k nst, in cen
C g 2
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daar t e gefchikt b k, p dik b rdpapier wicrdcn gelakt,
en aan hem dus t t ndcrwvs dienden . H t gebruik, 't' Been
by bier van maakte, befl nd daarin : dat hy, cer by h t flak,
't welk by uitv eren wilde, h .) nm lict, t v ren naauwke rig e n f meer maalen de n uten, in byz ndere hem hekende figuuren gefnecden en in mufiekmaat gedeeld, met
zyne vingeren ber erde en v elde, daar p zyne krachten bepr efde , en hetzelve verv lgens ten uitv er bragt ; z dat by menigmaal zyne'vrienden, g ede beYenden en huisren ten , met zang
en rgel vermaakte. Nict weinigcr flrekte zyne begeerte t t de
B m-Plant- en Bl emkunde uit, bet geen z
verre ging, dat
by , nadat by d r eene byz ndere pmerkzaamheid , zich bet
e n en ander,daart e dienende, hadt laaten nderrichten, d r
eigen nderz ek en gen men pr even, p verfchillende wyzen, d r gev el, reuk, finaak, dr gte en v cht, werk(lellig
gemaakt, veele en veelerleie nict algemeen zyndc planten,
gewasl'en en bl emen, z
nderfcheiden kende, dat hy verfcheiden tuinminnaars, z nder cenige verhinderinge,ter plaatze
v crde, waar deeze
f geene meest zeldzaame planten f
bl emen ft nden, hen dezelven met alle pmerkzaamheid deedt
befch uwen, en, bet geen niet minder treffend is, hen veelc
byz nderheden aan en in dezelven deedt ntdekken, welke,
buiten c ne byz ndere plettendheid, bet g van den niet gen cg Plant- en Bl emkundigen z uden ntglipt zyn . Het geen
by hem het gev el niet verm gt, m est de reuk d en , en 't
geen deeze niet verrichten k nde, m est de finaak verg eden .
I-let k ste hem weinig m eyte w veele verfchillende z rten
nderfcheiden.
van h mgewasfen t
H t ruuwe f
gladde, bet effen f gekarldc, het dikke f dunne, h t langwerpige f r nde blad, h t geen men nder bet bereik van zyn
gev el bragt, ftelde hem aanll nds in flaat m den Appel van
cenen Peer, de Pruimen van de Kerslbn, en den Perfik van
nderlcheiden, D r verfchillende byz ndere
d Abric s t
pr even wist by den aart van h t teelt t leeren kennen,
k
bet gering(le plantic ntfnapte zyn nderz cklust en weetgierigheid niet .
Hy t nde den Schepper uit h t Schepfel .
B vendien wist by zich uitnecmend met de kwartelvangst p
bet K renland t vermaaken terwyl h t fcheen, dat dit gev gclte zich eer d r hem dan d r anderen liet verllrikken
, )k maaktc by geene zwaarigheid w ver flagb m en laeggen heenen t klimmen, en waar een fmalle en kleine land
(l t hem p den weg m gt verhinderen, wist by met zynen
P ls 'er ver t fpringen . Zyn gev el en ntwaarw rdingen
verm gten veel, d rdien hy, p cenen penen weg zich be .
rfndende, p e n zekeren affland reeds ntdekken k nde , f
f r bet een en ander, I t geen hem k nde hinderen, in den weg
hand, byz nder Wanneer men hem d r geene afgetr kkene redivnegringen in deeze zyne
ntwaarw rdinge misleidde, waarm
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k in tyds (! ze hinderpaalcn z rgvuldig zr•c ht t
m by dan
nuttig by v r z~uen naasten was, z
dienstntwyken . Z
vaerdig en behulpzaam was by
k v r de zynen en zyn huis<
gezin . Geene zwaarighe&d maakte by , m, aan d v rziclltigheid gew n , met cenigcn last belaaden , cenen ngcmaklyken trap f buitenladder m t cent bvz ndere l clheid p en f
t klimmen , waar nlttent zich m glyk veele welzienden veelerleie bedenkingen z uden geinaakt hebben .
Men kan
bier nit zien,h eveel de mensch verm ge, en h e verre by het
d r arbeidzaame lust en yver, d r n esten vlyt, nverm eldcn
arbe'd en neerfligheid brcngen k nne, en teflens ntdckken,
dat h t der G dlyke v rzienigheid weinig k ste rn bet gebrek aan een f meer zintuigen, d r andere v rrechten , t t
bew nderinge der natuur, dubbeld t verg eden .

BERIGT, WEGENS EENE ENCELSCHE DICHTERESSE, ANN YEARSLEY, MELRVERKOOPSTER TE BRISTOL ; IN EENEN BRIEVE VAN
MEJUFFROUW HANNAH MORE, AAN MEVROUWE MONTAGU .
„

„
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Telkens, wanneer O rfpr nglyk Vernuft, z fchaars nder
't Menschd m , zich vert nt, verdient h t nze pmerking ;; en dubbel, wanneer bet, ndanks zeer ngunftige mflandigheden , d rbreekr . Dit heeft ns bew gen , 01 11, z
ras wy den v lgenden Brief v nden , denzelven verduitscht nzen Leezeren mede t deezen . Mejuffr uw HAN_
NA[I MORE,
de kweekeling van Natuur en Kunst, nzen
Landgen ten bekend d r haare keurige T neelflukken uit
de Heilige Schrift, is de Schryffler. Zy heeft dien geplaatst
v r de Uitgave eener Verzamelinge van Gedaciten van ANN
YEARSLEY, welke zy ten haaren beh eve bez rgd, en waarp zy c ne Lyst van meer dan duizend Infchryvers bek men heeft, en nder deezen veele Lieden van den eerllen
Rang."
MEVROUW.

Brist l, Oct.

20,

1784.

'Er is niets lastiger dan h ge Agting verw rven t hebben,
wanneer zulks den bezitter aan gefladigen aanz ck bl tftelr ,
lien lieden van c n ftrydig, charadler geheel ntgaan . H t be_
kend gen egen, 't welk gy fchept, in het befchermen van
waar Vernuft, en bet pbeuren van verdrukte Deugd, bewerkt
• de te2enw rdige m e - enis, waar v r c n k ud Hart, en
ftuurfche Geest, u t eenemaal z u bevryd hebben .
Op myne terugreize van Sandlef rt, vert nde men my eentige Verzen, z men my berigitc, gemaakt d r cet:e arme
G g 3
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ngclctterde Vr uw in deeze nabuurfchap, die aan de deuren
mct liclk vent . Dit geval kwam my vreemd v r ; d ch de
Vcrzen tr kken myne aandagt, want, Ich n verre van nauwkeuri5, ademden zy den waaren Geest der Dichtkunfte, en
dagten my t treffendcr, uit h fde van een zekere natuurlyke en Iterke uitdrukking van clenden, die h t hart der DichtereJe geheel lcheenen in t neemen en t vervullen .
E n nauwkeurig nderz ek d ende p haare Gefchiedenis
en Charaaer, bev nd ik dat ze geb ren en pgev ed was in
haaren tegenw urdigen laagen flaat , z nder
it iets ntvangen t
hebben 't gees na, eene gcletterde pv eding geleek,
n :tgen men dat zy van haaren Br der bet fchryven geleerd
hadt . tiaare M eder, gelyk zy, een ii\'lelkverk pfler, blykt eene Vr uw van verftand en G dsvrugt geweest t zyn, die
tiaare D gter vr egtyds G dsdienflige begrippen inft rtte . ANN
YEARSLEY is mtrent acht- en twintig jaaren
ud, zy tr uwde
zeer j ng aan een Man, die v r nugter en bekwaam bekend
flaat ; d ch v rts eene geheel andere geestneiging heeft dan
zy . Herhaalde tcgenflagen, en c n talryk Huisgezin, want
zy kreeg, in zeven jaaren zes Kinderen, bragten haar in c n
k mmerlyken t efland, en de k ude van den laatstverl pen
firengen Winter knelde dit arm Huisgezin ten zeerflen .
Om uwen wil, Mevr uw, en m myn zelfswil, wenschte ik
dit gedeelte haarer Gefchiedenisfe geheel met ftilzwygen t
kunnen v rbygaan : d ch eenige haarer aand enlykfte Dichtflukjes z uden z nder zulks v l lrekt nverflaanbaar weezen .
Fiaare ude M eder, haare zes kleine Kinderen, en zy zelve,
(verwagtende alle
genblikken van h t zevende t hevallen)
fl nden p 't punt m van gebrek t vergaan , en hadden reeds
alle h pe p menschlyken byfland pgegeeven , wanneer een
Beer , met z veel danks vermeld in haar Vers aan STELLA,
d r eene gnnflige fchikking der V rzienigheid van haaren raadl zen t efland geh rd hebbende, dien zy, z ik vrees al t
zeer hedekt geh uden hadt , t haarer hulpe t efch t. De 2rme Vr uw en haare Kinderen werden heh uden ; maar (verbeeld u Mevr uw, een t neel, 't welk geese breedv eri=
g befchryving duldt,) v r de ngelukkige M eder kwam al de
nderf'euning t laat. Zy hadt bet gen egen m de verl siende gaven der Liefde t zien k men ; d ch d vreugde daar ver
k n zy niet verdraagen, en was haar d dlyker dan de uitgeflaane 'h nger . Gy zult vinden, dat nze Dichteres dikwyls
zinfpeclt p deeze fchriklyk ntzettende
mf'andigheid , die
c n diepen indruk van finert in haare Ziel heeft agtergelaaten .
T en ik haar ging zien , ntdekte ik de gr tlie eenv udigheid in haare Zeden, z nder d minfle gemaaktheid , f dat zy
zich et •g eus iets p liet \' rflaan : zy p gde myn medelycicn
niet gaande t maaken d r haaren laagen t efiand, n ch myne verw ndering p t wekken d r tiaare bekwaamheden .
Mar,
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Maar, nadere ken s aan hair krygende, v nd ik rede m verbaasd t flaan ver de juistheid van haaren Smaak ; iet 't gecn
ik het minst van alles in hair verwigtte . Indedaad, haare aanmerkingen ver de B eken, welke zv geleezen halt, waren z
nauwkeurig, z zeer zamenflemmende mer de gev elens der
beste O rdeelkundigen, dat zy, uit dice h fde, v r iernand,
verkeeren, niets anders
die gew n was met de wereld t
z uden geweest zyn dan her herzeggen van 'r geen die Kunstregters gezegd hebben : want, z nder
it mmegang gehad t
hebben met iemand b ven haaren laagen kring, fchynt zy de algemeene beginzels van gez nden fmaak , en een juist O rdeel ,
t bezitten .
Ik was nieuwsgierig m t weeten welke Dichtwerken .zy
geleezen hadt . Met YOUNG'S Nachtgedagten en MILTON's Paradys Verl ren was zy gemeenzaam ; d ch zy verw nderde zich
p bet verneemen, dat YOUNG en MILTON let anders gefehreeven hadden . Van POPE hadt zy alleen de El ija gezien ; DRYDEN , SPENCER, THOMSON en PRIOR kende zy zelfS niet by
naam . Zy hadt eenige van SHAKESPEARE Spelen geleezen , en
fprak met de flerkfle Dichterlyke vcrrukking van de Overzetting der Landgedichten , die zy elders gev nden hadt .
Dan, lch n bet haar ntzegd geweest zy uit tie znivere
br n der tieidenfche Dichteren t putten, fchynt haar geest w nder gedrenkt t zyn uit de waare F ntein der G dlyke OpenHet leezen der Heilige Schriften heeft haare Verbaar ;nge.
beelding uitgebreid en haare Taal veredeld, t t ecne maate
alleen gel flyk v r de z danigen, die, dezelve aanneemende
als de flem der ecuwige Waarheid , zich m eite geeven tn
de veelvuldige en uitgeleezene Sch nheden van pilel , welke
zy verfchaffen, t waardeeren, en p den rechten prys Ichatten . Want 'er is, gelyk ik eens h rde aanmerken , in de
B eken der Pr pheeten, in ] n, en, in de Psalmen , eene wyze
van denken, en cen flyl, die tusfchen de Welfpreekenheid en
de Dichtkunst invfilt, waar d r een gr te Ziel, .t t cem van
beide neigende, dermaate pgeheeven en aangevuurd kan w rden, dat by, met een weinig andere nderileuning, een Dichter f Redenaar w rde.
Met den naastv lgenden P st zal ik u eenige haarer Srukjes
zenden . Gy zult haar , gelyk alle ngeletterde Dichters, v l
verbl eming en perf nsverbeelding vinden : haare misflagen
ten deezen pzigte, zyn eer die van vervl ed, dan van gebrek . Indien haare w rden z mtyds fl ut zyn en flerk, ze
rfprcnglyk, en bet z u my fpyten, indien
zyn treffend en
de kragt van haare B erfche Gangg din, d r bet p lysten , weggen men, en bet wilde in cene bearbeidde nauwkeurigheid
veranderd werd . Haar dichterlyk geh r is v lmaakt ; z mtyds heerschr 'er eene gr te gemaklykheid in haare Ryml ze
Verzen, en zy verandert menigmaal de rusting p eene z geGg 4
luk-
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lukkige wyze, dat het na v rbedagte kunst zweeme . 'Er
zyn verfcheide nnauwkeurigheden in, de ergfte heb ik verbeterd . Gy zult haar d r vervl ed wel tens wydl pig,
maar meermaalen duister d r k rtheid, vinden : d ch zelden
zult gy by haar aantreffen die nverlch nelyke Dichrerlvke
misflagen, vilfche gedagten, kiuderagtige l pjes, wanfchikly_
ke beeltenisfen , nv egelyke gelykenisfen ; waar t e flegre
Dichters veelal de t evlugt neemen, en die de geenzins ngew ne vlekken in de Werken van g ede Dichters zyn .
Indien deeze aanpryzing vergr t m ge fchynen, v eg 'er
dan, Mevr uw, de aanmerking by, dat deeze Stukjes k men
van iemand , die fchryft in de ngunftigfte mftandigheden,
die ber fd is van alle de fraayheden der betterkunde, die
tydruimte derft, en ik zal niet zeggen de gemakken des leevens, maar de leevensn dwendigheden .
Van iemand,die
geen enkelen regel der Spraakkunfte kent, en n it een W rdenb ek gezien heeft. Op haar pasfen de Regels,
Chill Penury represf'd her n ble rage ,
And fr ze the genial current f her f ul .

Sch n ik zeer verregaande h gagting heb v r Kunst, Geleerdheid en Onderwys, en v r alle de gr te naamen der
eerfle Vernufren, die Wetten aan den Smaak v rfchreeven,
fpyt het my niet, wanneer 1k, nu en dan, den tr tichen O rdeelkundigen , in wiens gr te ruime v rraad van kundigheden Been enkel v nkje van natuurlyk vuur d rfchittert, kan
t nen , dat Vernuft vr eger dan de Kunstregel is , en nafhanglyk van O rdeelkunde : want wie, dan zyn eigen verheven en nbegrypelyk Vernuft wees aan SHAKESPEARE , terwyl
by de paarden vast hieldt by de deur van den Sch uwburg, de
verfehillende wendingen van 's Menfchen Gcest, en alle die
fyne trekken van nderfcheiding in 's Menfcheu Chara&er? alle
de afz nderlyke aand eningen , alle de zamengeflelde gev elens van 't Menschlyk Hart ?
Vie leerde hem aan de d de
letter des verhaals den leevendigen geest des bedryfs fchenken? de wysgeerigfle dehkwyze met al de kragt van driftverv ering paaren , die beide met alle de bevalligheden der Verbeelding , en al de verrukking der Dichtkunde , pcieren ? van
elke befchryving eene fchildery maaken , en elk gev elen in een
gr ndwaarheid herfcheppen?wie t nde hem, h e elk weezen,
dat bel ndt, z u fpreeken en handelen in elke ver ndefelde
mftandigheid en t eftand? en h e elk weezen, dat niet dan
enkel in de verbeelding beflaan hadt, m est i'preehen en handelen, indien het immers een daadlyk beftaan kreeg?
Maar, m t t het nderwerp myns Briefs weder t keeren .
T en ik haar myne verw ndering t verllaan gaf ver twee f
drie t efpeelingen in een haarer Dichtilukjes, p 't geen by
C1a1-
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Clasficaale Schryvers gev nden w rdr , en vr eg h e zy 'er
aan kwam , bekende zy dezelve ntlecnd t hebben uit kicine
prentjes die aan h t venfter van e n winkel hingen . Deeze
aanduiding zal, misfchien, t flade k men , rn rede t geeven van
de wy ze waar p een nbc efend en ngelukkig , maar zeer
verheeven , Vernuft van deeze Stad (*) eenige van die denkbeelden kreeg , welke d r zyne Schriften een zweemzel van
Geleerdheid verfpreiden, die by in de daad niet bezar . Eene
gr te ziel bevat in eens, en maakt zich eigen alles wat nieuw
is en treffend ; en ik h u myzelven verzekerd, dat een waarlyk dichterlyk Vernuft dikwyls de kunst bezit m v lk men
en in den gr nd nderrigt t fchynen wegens Onderwerpen,
welker eerfte beginzcls 't zelve alleen kent ; als by, met e n..
meesterlyken pfag van bet
g, de h fdtrek heeft afgezien,
en des blyk geeft, denkt men veelligt dat by v rbedagtlyk
al het andere heeft laaten vaaren ; d ch by is 'er, weezenlyk,
nkundig van : bet w rdt p rekenirg van zyne Kundigheid
gefteld , 't geen eigenlyk p die zyns O rdeels m est flaan .
Ik heb h t gen egen, Mevr uw, m u t m gen berigten,
dat nze arme . Dichteresfe in eene ngemeene maate yverig
en werkzaam is . De Zang dinnen hebben haar niet in den
waan gebragt, dat h t phaalen van eenige weinige heerlyke
gr ndregelen van Deugd haar ntflaan van de ftriktfle betragting dcrzelve. Ik heb eenige d rflaande en nwraakbaare bewyzen, dat haare Zedekunde niet uitgedampt is in h t Sentimenteele, maar een vast bcginzcl van werkzaamheid gew rden . Z nder zulks, z u zy,
ndanks haar Vernuft, myne
Vriendfchap niet verwerven en lk Been gr nd gchad hebben
am my t t a t verv eren, m uwe Gunst t haarwaards t
verz eken .
Ik l p uwe edelm edige medewerking reeds v ruit met
e n klein ntwerp 't geen ik p 't
g heb m haar in den z
drukkenden t efrand t gcrn et t k men . 't Bed elt niet
haar in zulk e n ftaat van nafhangelykheid t fiellen , als haar
z u kunnen verv eren m al haar tyd aan de ydelheid der
Dichtkunst p t
fferen . Ik h p zy is vertuigd, dat Verzen
maaken de gr te bezigheid des leevens niet is ; en dat zy,
alsVr uw en D1 eder,Pligten t vervullen heeft, welker minfie meer weezenlyke waardy bezit dan de fch nfle Verzen,
die zy kan zamenftellen : d ch, dewyl bet GODE behaagd heeft
haar deeze hekwaamheden t fchenken , m gen zy dan niet
mfiandigheden t verbeteren,
ten middel dienen m haare
indien wy, by Infchryving, een klein Deeltje haarer Dichtwerken in 't licht geeven ? De milddaadigheid myner Vrienden that my niet t e eenigen twyfel p t vatten wegens den
gelukkigen uitflag. H e dringend de ngelegenheden zyn,
waar(') Cl attent n.
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waarin zy zich bevindt, z u ik, als ik niet dagt, dat haar
Hart recht geplaatst was, vreezen zulk een v rflag d en, en
dusdanige maatregels t neemen, dewyl ze z uden kunnen
ntzetten van de gemaatigdheid des getrekken m haar t
m eds ; en, d r haare tr tsheid p t wekken, ngefchikt d en
w rden v r de werkzaame bezigheden haars laagen Ieevenfiands ; d ch bet z u wreed zyn ns t verbeelden , dat wy haar
L t nict z uden kunnen verbeteren, z nder haare Deugd t benadeelen .
Wat in y betreft, ik v el myzelven niet bew gen d r de
yde'.e gr tsheid van een Ontdekfler : want ik beken, dat de
Eerzugt, m een Vernuft, dat in de duisternis bed lve ~, lag, in
't l ;chr re brengen, veel min fierk p mynen geest werkt, dan
de Wensch n-, eene verdicnstlyke Vr uwe uit elenden t redden : want 't is geen Vermaardheid , maar 't is Br d, 't geen ik
haar z ek t bez rgen .
lk z u verfch ning verz eken v r deezen langen Brief,
indien ik niet verzekerd was , dat gy alt s gereed zyt, m 't
geen gy gefchikt hadt, t t de keurigfie verfraaijingen, aan de
minCtc eifchen der Menschlykheid p t
fferen ; en dat her
ftrcelend gen t van Aping uwe gev eligheid v r de vermaa~
ken der Weldaadigheid niet verminderd , f 'u naand enlyk
gemaakt heeft v r dit treffend en nweerflcaanbaar zeggen
De zegen van hem, die gereed fl nd sin verl
1k ben
p my .
MEVROUW

U.

ren t

D.

gaan, was

W.

HANNAII

MORE.

VERSLAG EENER ZEER ZELDZAAME VERHUIZING FENS SCHOTSCHEN EDELMANS ; NA NIEUW-ZEELAND .

(L nd n Magazine, f r Feb . 1785 .)

twee jaaren geleden viel bet v lgende, zeer z nderO mtrent
linge, geval v r . Fen Sch tsch Edelnian p het Eiland Her-

rics, een der lflestly,ke Eilanden, Peer veel tegenheids bepr ef'd

hebbende in zyne Liefde, vcrk gt zyn Landg ed, 't welk hem
eene l w van meet dan 7000 P nder Sterling in handen fielz
de : v r welke by twee g ede Schepen uitrustte-, zelve t
Glasg w Scheep gaande, benevens zestig Huisgeznnen zyner
v rgaande Leenh uderen, v rzien van al bet n dige t t bet
prigten van een Fart en V lkpianting, en flak in Zee met
gmerk m na Nieuw-Zeeland t flevenen (*) .
Zyn
Otn . c If')

rclin-en dcezcs Lands t la rvu 1 e

vetzenden Ivy

n-
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Zvn v rneemen was de 7lzeems-Rivier van Capitein c ax in
t zeilen, zyne Schepen p e n veilige plaats p t leggen,
tkaby cen r ts, z dat ze hem t t een wyk en ter belcherwing k nden verftrekken . Hy v crde met zich Vce, V gelen, Zaaden, en&.
Een Man van zeer bezadigcicn aart
en v rzigtig zynde, lydt bet weinig twyfel f by zal de genegenheid der Inb relingen t eenemaal verwerven , d r hun
bet nen ; en, indien dit bet geval m gt
g ede dicnften t
weezen, zal by, binnen weinige jaaren, V rst zyn diens Eilands ; indien het mislukt , is by, des n ds, v rzien van 't
geen by beh eft m andere Schepcn t b uwen . De gr te
ellende
er Inb relingen ntfiaat uit gebrek aan kennis in
den Lan en Akkerb uw . Hy zal , cenige v rdering in hunne
taal gemaakt hebbende, in flaat zyn, m bun het aanbelang
eener geheel andere wyze vat) Landb uw, dan by hun plants
heeft , t lecren : by zal hurt cen v rbeeld geeven , en nder
zyne T chigcn tcn zyn Kunflenaars van allerlci f rt .
Een Vriend en Nabuur deezes Onderneemenden Mans (een
Zeeman p bet Eiland Berries,) hceft bel fd derwaards t
zullen k men, birnen dric f vier jaaren, m hem een bez ek
t geeven, met c gmerk, m, indien de V lkplanting hl eit,
zich
k daar neder t zetten . H t v rneemen des Edelmans is een Nieuw-Zeelandsch Meisje ter Vr uwe t neemen,
m, d r dat middel, zich nauwer met de Inb relingen t
verbinden, en bun t
vertuigcn van zyne vriendlyke
gmerken .
nze Lcezers t t hct VIdc Decls adc Stuk
tf'. vi . at . 405 en act .

nzer ATlc ;recne 1'aderl. Letter-

OP DE AFBEELDING VAN DORINDE .
Men p

D ch v

gd' p dit paneel D rinde's beeld t flellen ;
r haar' fch nheid zwicht de k nst, h e h g zy ryz' .

rdeel vellen,
Geen w nder ; Paris, m est by eens n g't
Sch nk b ven Venus zely' deez' Maagd den eereprys.
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AANMERKINGEN OVER DE GODLYKHEID VAN DE LEERY,
DER APOSTELEN .

H y, die zich een zuivcr denkbeeld van G d, als het
algen egzaam, g ed, wys en heilig Opperweezen,
heeft leeren v rmen, erkent aanfl nds, dat G d, met de
bekcndmaaking van de lecre des Evangeliums, de beste
en heilzaam1 e
gmerken gchad hcbbe . t et grunt belang,
'c gees G d in her heil (let menfchen fielde, deedt hem
zyn, van Eeuwiglieid gen nien, befluit, ter beh udenisfe
der z ndaaren, in den tyd uitv crcn, d r zynen eenig
geb ren Z n, t t cenen Heilind en Zaligmaakcr der
weereld,te zenden, m, d r z ne aank nist in den vlcefche, der wcercld t leeren, welken weg tneil t bewandelen hadt 0111 tan de
puerken van G d, ter bev rderinge van 's mcnlchcn waar en weezenlyk geluk, p c'e beste
wyze, t beautw rdcn . De Z n van G d verliet den.
{sh t zyn's Vadcrs, kwam p aarde, wicrdt ccn mensch
-- een Leeraar der wcercld - en ccn nhedriegclyke
g i .l s ten Hemel, dies men flechts h rcn en gch rzaanmen m est m t t de hmu~,fle gelukzaligheid verheven t
w rdeu . fly wicrdt bellcmd m een Leeraar tier J den ,
bet v lk zyns eigend n)s, tc zyn, m in eigen perlb n hen
den weg t bakencu, well :en zy, m llkmelwaards gev erd t w rLlen, m csten bewandcleri . Under een y lk,
nan veele llaaf(che v r rdcelen en diepuew ~rtelde verkeerde denkbeelden naar de va .lcrlyke tnyze, ;;ek!uisterd
en vergegeeven, pc:nbaardc by zich, en ?yi e n ;ajefleit .
Ily kwanl wel in zyn cigend rn ; waar d zvnen naweti
hem niet aan J h .. i vs . ii . Ruin,) Brie jaar_u lung predikte by in perf n den j den bet Lvangcliutn, en bekreclltigdc hctzelve met vccle w i denverken , als z
veele ntcgenzeggelyke bewvzen van de ecitbeid van zyn Mesfias{chap, van de \Vaarheid zyner zettdinge, en van de G dlykhcid zyner lecre . - Den Ju den, zynen br ederen
mar den vlcefche, m gt bet gebeurcu, gemeenzaam met
efus m t gaan, terwyl G ds Z n, als McnGch, uit
tie J den k muende, iu , z ndcrheid
k t t de J den git}g .
Vii. DLfL . ntNGELIV, I'W . 11 .
1i h
ll0 e

J
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H e hel dit licht
k fcheen, waren 'er eebter r nds
il] n ch veele duisterheden . Israels herv rming - de
verliciting der weereld - de bekeering van z
veelen,
z ude het w rk van Jefus allcen niet zyn . Twaalf Ap stelen, henevens n ch zeveutig andere Discipeleu, waren
h t, die, d r Jefus gev lmachtigd, dit gr ut werk z uden nderneemen, en h t
k daar z uden pvatten waar
Jetiis het gelaaten hadt . Zwakke j ngeren, uit zich zelven t t deezen gewichtigen p st nbekwaam, m estell
zyne helyders zyn, m, nder J den en Heidenen, vau
bet licht t prediken 't geen in de weereld was gek men .
Een ampt z
gewichtig, eene bediening, hun z
nbekend, v rderde nderrichting Christus r ept en
zendt lien, terwyl by hun by hunne uitzending t gelyk
de z
treffende en verfchillende l tgevallen bekend maakt,
welken zy by hunne amptsv ering z uden' m eten ndergaan, m hen dus t t die z
felle flagen v r t hereiden en gehard t maaken . Gebeurde het, dat zy zich wegens hunne nkunde bezwaarden , z
bel fde Jefus hen
dat zyn Geest hun wysheids gen eg z ude fchenken ; was
bet dat zy zich wegens veel en veelerleye lyden beklaagden, z
z ude dezelfde Geest hen fterken, wel gem ed
en ftandvastig maaken . En waarlyk ! Milk cene tr st en
pbeuring beh efden zy, d rdien zy meestal, bet l n
hunner getr uwe amptsverrichtinge, in kruis en lyden, verv lging en arm ede, in naare kerkers en d delyke f lteringen, z uden vinden . Ongetwyfeld k nden zy zich geen
beter l t verbeelden, d rdien Jefus hun G dlyke Meester
zelfs van de bitterfte verachting en verv lging, en van de
fchandelyk(te verguizingen, niet is verfch nd gehleeven .
Op deezen v et k nde bet hun niet vreemd v rk rnen,
-dat zy d r de J den in den ban gedaan en t t den
d d t
verv lgd wierden , terwyl zy, d r eenen nverftandigcn yver ver den G dsdienst t zeer verv erd,
gel ven z uden dat zy Gnde daard r eenen dicnst dee .
den, ja dat zy daard r G de een aangenaam ffer bragten, terwyl de uitk mst geleerd heeft, dat dezelfde l tgevallen, d r Jefus v rfpeld, hen
k daadelyk getr ffen
hebben .
Men beh eft zich v rzeker ver dit alles niet t verw uderen, by aldien men in aanmerkinge neemt den geringen luister en aanzien der Ap stelen, de v r rdeeleln
en heerfchende gev elens der J den, den naart hunner
karten, de diepe nkunde der Natie, de geweldige beer.
fehap=

VAN DE LEVRL DER APOSTELEk.

4

fchappy der Geestelylcheid, en den verdcrflyken invl ed der
J dfche leeraaren, de Pharifeen en Schriftgeleerden naamlyl:, in hunne harten cn gev elens . In weerwil echter
van alle die naangenaamheden, waar mede hunne Evangelifche dienst z ude vergezeld gain, bleeven zy, nder
de tr stv lle herinnering van de heilryke bel fte hunnes
meesters, flandvastig en getr uw in bet waarneemen hutiner bedieninge, waart e zy afgez nderd waren ; bewyzende, d r hunne predikinge, nverm eiden vlyt en verrichtte w nderwerken, dat die leere, welke zy predikten, de
zuivere en waare leere, van den Hemel, en G dlyk was .
Het is waar, de Ap st lifche prediking hadt in alle pzichten , die z
gr te en zalige uitwerking niet , welke men
zich, p g ede gr nden, van dezele-e verbeelden k nde .
Niet die alien, aan wellken de raad van G d t t de eeuwige zaligheid verk ndigd wierdt, bekeerden zich : niet
die alien wierden Christenen, die bet w rden k nden .
I-let z ude zeer verkecrd en geheel dwaas ge rdeeld zyn,
by aldien men de reden van dit vcrfchynzel, f nan het
Evangelium zelfs, f aan deszelfs inh ud, f aan den gee .
nen, die p Jefus bevel en p zynen naam dit prediktcn,
wilde t efchryven, terwyl zulks alleen in de v r rdcelen,
blindheid, ngel f, en hartens hardigheid , der J den t
z eken en t vinden,was - de leere, welke zy predikten,
bleef Hemelsch en van een G dlyke krachr, fch n zv, de
J den, derzelver hcerlyke uitwerkingen niet nderv nden .
Maar (en dit is eene dier bedenkingen en zwaarighedcn,
welken zy maaken, die gew n zyn, Hemelfche dingen
naar bet aardfche aftemeeten, en in wier zielen de v rrdeelen en geringachting v r de waarheid des Evangeveel velds hebben gew unen, en die daar m , r
liums z
dat ze aan zich zelven nict ntr uw z uden iv rden ; daar
veele zwaarigheden z eken en pperen, waarze niet re vinden zyn) maar, zegt men , Z ude de leere der F vangeli„ fche predikinge geese vruchtbaarer uitwcrkingen gehadt
„ hebben, byaldien G d lien, die dezelve v nrdr egen ,
„ met nicer luister v rzien hadt, byaldien zy van z
veel
„ lyden , dr efnis en vervnigingen bevryd aebleeven , en tniet
zecr veracht en gelasterd waren gew rden `d" M „ z
gelyk denken thans veelen nder de menfchen ver dit fink
n ch, gelyk de _J den weleer dachten ten tyde van Christus en zyne Ap stelen, die zich nan deeze leere ergerden .
Deeze zwaarigheid is Been nieuwe, tnanr is reeds v r tydeti
ge pperd gew rden . Valt het niet ligt bedenkingen t maim
H h 2
ken
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ken tegen waarhedcn, van wier echtheid, gegr ndheid en
zekerheid, tnen zich niet ge_rue laat vertuigen ; t meer,
vvanuccr men daar d r gelegenhcid z ekt, m zich bl t
aan de leidingen van het vernuft en grillige v rflelling van
cell bedwelmde verbeeldings kracht ver t geeven, en de
zinlyke neigingen van een bed rven hart breidel s en gretig tracht in t v lgen `? Maar h e weinig m eite k st het
ak aan den flechts weinig plettenden mensch m z rt .
gelyke nietige fchynzwaarighe etl nit den weg t ruimen,
den G dsdienftigeu , in ichyn , aan zich zelven bl t t leggen, en de waarlieid van Jefus leere tegen alle deeze en
z rtgelyke niet betekenende bedenkingen en zwaarigheden
p leer gr ndigfte t bewyzen en t bevestigen ? Met weinigen zal ik trachten t d en z .en,dat de d r d Ap stelen
gepredikte leere , eene waare, I-Iemelfche en G dlykc zy,
alfch n zy, p zich zelve befch uwd, z zeer zwak en
nkundig, en aan z veel lyden, Teed en lasteringen , fchimp
Men m et hierby
en verv lging nderhevig waren .
v raf wel in verwecginge neemen, dat de J dfche flaat,
in den tyd van Jelits aank mst en nder de Ap tl lifche prediking, in een diep vcrval was gek men : dat de J dfche
Natie , beweerende , dat zy alleen dder de G dsregeering
(The cratic) ft ndt, ell het dus met hunnen uden luister
en afk mst niet vercen t brengen ware, dat ecn R msch
Keizer het ppergebied ver haar v erde, destyds d r z
veele ichandelyke v r rdeelen en ichadelyke gr ndflellingen wierdt weggefleept : dat het in diep tyd niet wel m gelyk was t h peu , dat eene, by hen t en n sh vreenlde
en nieuwe leere, d r Christus en zync Ap stelen v rgedraagen , een gretig byval en t eflemming z ude verkrygen
t meer, daar men van de natuur van Christus K ningryla
weinig meer dan vleefchelyke begrippen halt : Ja, daar men
zelfs, v lgens bet geen de Schriften der Euaugelisten zeggen , niet k nde twyfelen , f de byna algemeen heerfchende
k Jefus Ap steverkeerde begrippen der j den beztelden
len, vraagende : f Christus k in lien tyd Israels K ningryk weder m z nde prichten , Hand : . I . v. 6 . Dit byua algemeen heerfchend gev elen der J dfche Natie was , gelyk
gen eg bekend is, dat G ds Z n, de Mesuas, de gelukaanbrenger der weereld , p aarde een zichthaar . prachtig etc
luisterryk K ningyyk z nde prichten,waarin zyne J ngeren
de bests, eerfte en aanzienlyklle plaatzen en eerampten bekleeden, waarin eene K ninglyke h fh uding en een ntzachlyk faatsbeftier plants vinden, cu zyne dienstknechten y
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de eerfle Edelen zyn z uden : men meende by z ude de J den van het juk des R michen Keizers bevryden, en hen
weder in t t hunne ude en cerlle waardigheid verheffen .
Hier van daan was het, dat men , by zyne aank mst in
de weereld, zyne nederige geflalte, welke men aan hem
zag, met die h ge begrippen, welken men zich van hem
k
gev rmd hadt , niet wist vereen t brengen ; 't geeu
wel de reden mag geweest zyn , waar m Christus z
menigwerf den v lke waarfch uwde, m zich niet aanu
zyne nederige ge(talte t ergeren . Daar zy zich nu z
deerlyk in hunne meeningen bedr gen zagen , en Chrisvaak gezegd hadt, dat zyn K ningryk niet
tus hun z
van deeze weereld was ,z
nt(t ndt daar nit, by veelen,
traagheid, nwil en ngeh rzaamheid, en by veele anderen haat, verachting en verv lging . De prediking van Jefus en zyne Ap stelen m gt bier en daar by veelen eenen
gewenschten invl ed hebben en aanhang bek men , z
wierden echter de Pharifeen en Schriftgeleerden allengskens
heeter, en arglistig gen eg, m, rder den dekmanttl van
waakzaarnheid, ver de vaderlyke wetten en v rrechten
van den J dfchen G dsdienst cn vryheid van den Burgerflaat, geene gelegenheid t verzuimen, m de lecre van
Jefus en zyne Ap stelen als verdacht en gevaarlyk nit t
kryten ; Christus, als eene ndermyner hunner Vryheid,
en verminker van hunnen G dsdienst aan t klaagen ; zyne
werken aan den Duivel t e t fchryven , en zyne discipelen
kinderen der Satans t n emeii . Geen w nder dan dat
de Evangelifche prediking z
veel tegenkantingen en
zwaarigheden
ntm ette . Om alle deeze zwaarigheden ,
ntw rftelen, m est de G dheid,
z veel m glyk, t
d r den dienst der Ap stelen, zich krachtdaadig bewyzen, terwyl men niet phieldt, d r allerleie aanvallen
p Jefus en zyne prediking, de belyders van Christus
naam van de gr t(le ngerechtigheid t befchuldigen .
Niet minder laakte men de leere der Ap stelen, welke zy
p den last en rder hunnes ineesters verk ndigden . Arb
listigheid en bedr g, met fchynheiligheid en verleidinge
m met gelyke
gepaard, m esten hand aan hand gaan,
gmerken t
krachteu t arbeiden, en aan hunne fn de
v ld en . Het geen men p Christus niet hadt k nnen
verkrygen, z cht men p zyne J ngeren en getr uwe Ap sp hunne perf nen,
telfchaare . Men deedt aanvallen
p hun Bering aanzien en v rk men, p hunne germge mftandigheden, p hunne nhekwaamhcid, p hun
gebrek, lyden, dr efnisfen en verv lgingen ; dit alles flefcaiedF-I h ;
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fchiedde, m daar d r der weereld, by aldien bet m glyk
was, t
vertuigen , dat zy die niet waren, waar v r zy
zich uitgaven .
Men beweerde naamlyk, dat bet met het
gmerk hunner zendinge niet rymde , en dat bet met de G dlyke majeftcit nbeftaaubaar was, dat zy , die Jefus getuigen p
aarde z u,ien zyn, zulke geringe lieden, van alien luister
en aanzien ntbl t, dat zy zulke nwelfpreekende en eenv udige menfchen waren ; men gaf v r, dat, gelyk een
aardsch K ning, de beste, bekwaamtte en v rnaamfte lieden uit zyn y lk t t zyne gezanten maakt, z
k G d
v rzeker anderen, die edeler en aanzienlyker waren, hier
t e ver rdeud en afgez nden, met meet kracht en heerlykheid z ude hebben v rzien, en dat G d dus veel minder
dan een aardsch K ning k n verdraagen, dat zyne afgezanveele
ten d r de weereld befp t en gelasterd , en met z
wederwaardigheden wierden geteisterd ; waar rn men dan
k uit dit alles het zeker befluit wilde pmaaken, dat zy
geene echte Ap stelen van Jefus, maar menf then-verlciders
en bedriegers,waren, en dat men, h e
k gen emd, geene redenen had aan hun eenig geh r, gel f en t eftemming,
t geeven .
Dan de ngegr ndheid van dit befluit
zal zich , wanneer men bet ffuk met beh rlyke pmerkzaamheid nagaat, ligtlyk penbaaren, gelyk we, by eene
y lgende gelegenheid , duidelyk zullen d en zien .
OVER HUT NUT VAN DEN TARTARUS EMETICUS, IN
AANHOUDENDE KOORTSRN (Fcbres C ntinua .)

D

r * * * M. D.

Tartarus Emeticus mag met recht nder die GeneesD emiddelen
geteld w rden , waartegen zig het v r r-.

deel fterk gewapend , en welkers gebruik, d r cene al
t gr te hefchr mdheid , n g t zeer bepaald is .
.Ale de Waarneemingen van eenen ln;#r ng, van eenen
jj)~,Tinan, F therrill, LPatf n, Gl<ts, Nl nr , D pf n , Lind,
.Prinale, Tisf t, ea ande ;•c z ber em{e manneu in
ze
K nst, wegens de heilzaarne uitwerking van . dit middel,
irl verfchillende Ziekten , zvt n g p verre net t ereikenMen vind
d bet blinde v r rdeel tc beftrydeu .
jg1f rice Geneesheeren z die bet gebwil; van dit middel v ~
ri,
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nv rzichtig h uden .
De Waarneemingen lecren
vertuigend, dat de Tartarus Emeticus, d r zyne hraakverwekkende kragt, Diet alleen de Maag van veele ziekk, dat dit zeldde middel,
maakeude It ffe utlast ; maar
d r deszelfs ntbindend en prikkelend verm gen, Diet alleen den ft elgang, maar
k de 'I'ranspiratie, en de pisP zing, hev rdert, en dus in alle die ziekten, waarin z danige werkingen vereischt w rden , met v rdeel kan t egediend w rden .
Dan van een allerbyz nderst nut
is de Tartarus Emeticus in de aanh udende K rtfen,
wanneer dezelve, in kleine h eveelheid, en zeer verdund in
water , f, z als de Franl'chen zeggen , l'Ernetique en Lava6"e, t egediend w rd . Niets is 'er, 't welk z fchielyk
rtfen vermindert, en met zweetingen
den aanval der K
d et eindigen als dit middel . Hiervan hebben ns herhaalde Waarneemingen vertuigd, en dit w rd d r bet getui.
genis van Prin,,xle, Tisf t, M nr , Millar, Huck, Gret ry,, en andere , bevestigd . Gew nlyk geeven wy dit
middel t t die gr in, in i
p nd , 15 ncen, water verdund . Niet zelden verwekt de eerfte f tweede gifte braakingen, welke gr te verligting aanbrengen . Verv lgens
maakt bet zweetiugen,die gew nlyk den aanval van de
k rts d en
Dit middel is b vendien
ph uden.
zeer gemakkelyk in t neemen , en kan by Kinders, beter
dan eenig ander geneesmiddel, t egediend w rden . O k
rtfen
nlaakt bet geen nderfcheid, van welke natuur de K
zyn, mits zy niet van eenen inflammat iren aart zyn : zelf
in aanh udende K rtfen, met uitflag, hebben wy de uit .
muntenfie werkingen van dit middel gezien .

NATUURLYKE HISTORIE DER WULPEN,
(V lgens den Heere DE $vFFON .)

D

e Naamen, zamengefteld in naav lging van de Stem,
den Zang, en bet Gefchreeuw der Dieren, zyn ,
ni
k die de
z
t fpreeken, de N\Taanten der Natuure, en
Menfchen daar aan eerst gaven . De Taalen der Wilde
V lken verfchaffen ns h nderd v rbeelden van die Naamet' d r Inftinc`t gegeeven ; en de Smaak, welke niets anf meer beders is dan een keurtger InItinCt,heeft ze min
lken,
en
b venal in
de
Taalen
der
befchaafde
V
dqard in
d§
II h 4
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de Griek~lie, fchildera ;tiger dan eenige antler : daar d ezcl .
V C lets n emende 't zelve afheeldt . 1)e k rte belchryving,
d r ARISTOTFLH5 van de II%ulp gegcevcu, z u, z nder
den naamEl ri s,niet geu .g/aam gcwecst zyn, m then
V gel t d en l:ennen, en t
uder :ci,eiden van andere V gelen (*) . De hrancche naamen C urlis, Curlis, Turlis,,,
zyn naav lgingen van 't g,:iuid der Ihii:'peu, die vliegende,
v lgens BELON, r epen C rlieu ; de Engeliche naam Curl w, en de Italiaanfche Car b ,1 i lin , hebhen'cc desgelyks betrekking p ; d ch d Latyniche benaamingen Arquata en Talciuellus zyn ntleeud van zyn gekr mden
bek, even z
k d naam, Numenius, afgeleid van c n
w rd 't gecn den tyd der wasiende Maau aanduidt,
p de [rip t egepast, m dat haar Ilek lets van een wasfende Main hecit . D hedendaaalche Grieken n ctfleu
haar Macrimiti f Langneus : dcivyl de Bek zeer lang is
in eveuredigheid van de gr tte zyns Lyfs .
De Gek van de Iilulp is zeer dun , gegr efd , in de geheele langte ecnpaarig gekr md, en uitl pendc in een ft mpe
punt ; dezelve is zwak, van cenc tedere zelfidandigheid,
en fchynt alleen gefchikt m w rmen pit eene zagt aarde
t haalcu . Uit h fde van dit kenmerk, z uden d Ilrilpen geplaatst kunnen w rden aan het h fd van een talryk gezin V gelen met lange dunne Bekken, die de m erasfen en evers der rivieren bew nen, en die , nict gewapend zynde met een Beck, gefchikt m Visfchen t vat .
t n, f t d rheeken, verpligr zyn zich t bepa ilen t t
W rmen en Infecten , die in 't flyk kruipen, ell p v gtige
en m crasfige plaatzen v rk men .
De IPu p heft een langen Hals en lange P ten, de
Schenkels gedecltlyk bl t ; d Vingeren, by derzelvLr
zamenv eging, d r een vlies aaneen verb nden, de gehecle lan t haalt tutrent twee v eren, de Beck is n)trmt
zes dui nen lang , en by heeft meer dan drie v eten vlugts .
D ganicire PiLlitnadie is eeu mengzel van ligt graauw, uitgen tnen aan den hulk en Stuit die wit zyn ; hct d nkcr
is met vlckken p de b venife deelen , en elke veder beftaat pit ligt grlauw f e n r sfe ldcur ; de gr te Vleuge'pennen zvn d nker bruin , de Rugvecren hebben een
Zy .1,igtigde gl ed ; die van den Hais d nsagtig, n die
van den Staart, welke nauwlyks lets buiten de digtgeflaage('~) El ri s avis cst apud anise victitans, fimiiiter tit Crex ;
riiL tranquill ad littus pascitur .
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gene vleugelen uitfcekt, zyn, even als d Middelveeren
der Vleugelen, verdeeld in wit en d nker bruin . Weinig
nderfcheids is 'er t zien in bet Mannetje en \Vyfje , bet
laattle is alleen cen weinig kleinder, en gev lgl~yk is de
byz ndere bet cbryving' van het Wyfje, d r L1Nn ;US gegeeven , vert llig .
l3enige Natuurknndigen hebben gezegd, dat bet vleescli
der TI'uTpen, fch n eenigzins fmaakcude na-,r dat van
een bew nder der m erasfen, zeer gcagt is, en u ur z nTmigen in den eerflen rang van dat der \Vatcrv gelen gefeld w rds. Hair v edzel hetlaat uit flardw rmen, Infedlen, en kleine Schulpvischjes, welke zy aan de
firanden, in de m erasfen, en v gtige linden, vinden . De
T ng van de T['rrlpen is zecr hurt en diep in den Bek
verfch len ; in de mug, welke veel hcett van die der
Graaneetende V gelen 4 vindt men z tntyds kleine fleentjes .
Deeze V gels l pen zeer feel, en vliegen by benden .
Zy zyn Trekv gels in Franksyk, en h uden zich naauwlyks p in de binnenfle Landfchappen des Ryks ; d ch zy
vert even in ( I'e aan Zee gelege ::e Gewesten, als in P it u, in flunis en in Bretagne langs de L ire, waar zy
nestelen . Men verzekert , dat ze in Engeland niet dan 's
Winters de Zeekusten bew nen, en in den Z u,er landwaards in by bet gebergte nestelen ; in Duitschland k men zy niet dan in den regentyd en met zekere winden
de naamen,daar p verfchillende plaatzen aan de TT'ulp gegeeven , hebben alle betrekking t t Wind , Regen en Onweer, als TI'ind-v gel, Regeii .v gel,TlZeiter-v gcl : KLEIN,
van de[Tillp fpreekende, n en;t dezelve Tempeflatum Prafagus ; in den Herfst w rden de TVulpcn in Silezie gezien ;
in den Z mer trekken ze t t de Baltifchc Zcc en den
B thnifchen G lf; men treft ze even zeer in Griekcnl<;nd
als in Italic aan , en bet blykt dat ze haare mzwervingen
ver de Middellandfche Zee uitflrekken ; want zy trekken,
v lgens eene waarneeming, my medegedeeld d r den
Heer DESMARY,tweemaal 's jaars ver Malta ; daarenb ven
hebben de Reizigers de Mulpen in bykans alle Werelddeelen aangetr ffen . COOK v ndt ze in Nieuw H lland,
in Nieuw Zeeland ; ANSON p Tinian ; FREZIER t Chili,
ROBERTS p een der Caap Verdifche Eilanden ; en , fch n
hunne berigten v r 't meerendeel flaan p nderfcheide
f rten van dit zeer tairyke gezin, fchynt niet t min de
Eur pifche f rt t Senegal en t Madagascar v r t
k men .
H h 5
Be-
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Behalven de Geinec .°ic Tli.lp, is 'er eene de helft kleinder,
v (,rts in gedaante, in kleur, en fchikking der Pluitnadie,
v lmaakt p dezelve gelykende :
k k mt de aart en leeveuswyze v lk men vereen . N gthans zyn deeze twee
f rten zeer nderfcheiden ; zy nth uden zich p dezelfde
plaatzen, z nder zich met elkander t vermengen, en blyven p dien afitand, welken bet magtig verfchil, in de
gr tte m met elkander t kunnen paaren, tusfchen haar
ftilr . Deeze f rt van Kleine IT'ulp is byz nder eigen aan
L,, clvnd, k~aar ze, v lgens de pgave der Schryveren van
d :. Z l gie Britanique, veel gemeener is dan de Gr te . In
Fr,z;ikiyk, daareutegen, is deeze zeer zeldzaam, IELON
hcefi Le Diet gekend, en, naar alle waarfchynlykheid, hez ekt de Kleine Wulp Italic niet meer dan Frankryk ; want
ALDROVANDUS fpreekt 'er Diet dan verwardlyk van, in nav lging van ct si' LR . - - De V gel, welken de Hcer
EL'WARI)S
nder den naam van de Kleine This beefs pgegeeven , is zeker een Kleine IJ/ilp geweest ; welker Pluimadie aan 't ruyetl was , gelyk die V gelbefchryver zelve
ptekent „ en waar d r by buiten ftaat was de nette f rt
t bepaalen ; waart e die V gel beh rde .
In Italic w rdt een II'ulp gev nden , van daar de Italiaanfchc
geheeten ; zy n emen dezelve Falcinell . Deeze is nan
hals, k p, burst en p de zyden van den rug fch n d nker kallanjebruin ; de rug, b ven p de vleugels en de
ftaart, gr en, en g udkleurig naar het vallen der lichtftraalen . De Bek, de P ten, en de kaale gedeelten der
Schenkelen zyn zwart ; men z u deeze de Gr ene dhulp
kunnen n emen ; zy k mt
k in Duitschland v r, en
drea •t daar den naam van TJellJiher-V gel, Sichler f
Sa ;ifer ; de T/ulp van den D nau, d r MARSIGLI vermeld , is , naar alien fchyn, eene verfcheidenheid van die
f rt .
Byz ndere melding nder de Vreemde verdient de R de Braziliaanfche Lhulp by de Braziliaanen Guara genaamd . --- De laage landen en nl erasfige ftreeken, grenzende aan de Zee en de gr te Rivieren van Zuid-fine.
i ca, warden ryklyk bew iid d r verfcheide f rten van
ld>iilpen ; de fch nGe t:n de algemeenite t Guyane is de
.R de If'ulp . Haare geheele Pluimadie is fcharlaken r d,
uitgen men dat de _tip der gr tf'e Vleugelpennen zwart
is : de P ten en bet ngevederde van de Schenkelen en
den Bek zyn r d f r dagtig ; van deeze kleur is
k
de kaale hid die het v rtle van den K p bedekt, van
den
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den w rtel des Bek t t agter de
gen . Deeze T~ulp is
z gr t, d ch wat ichraaler dan tie gr te Eur piJchc ;
de P ten zyn veel h ger, en zyn veel lauger Bek is
k
veel flerker en breeder by den & ip . De Pluii aadic van
bet Wyfje is min fielder r d dan die van hrt Mann etje ;
d ch de een z wel als de anger krygt, aheeia met de laaren, die verheerlyke kleur ; de J ngen k tien ter wergild
met een zwartagtig d ns ; verv lgens w rdien zy aschgraauw, naderhand wit als zy beginner t vliegen, cu 't
is eerst in het tweede f derde jaar, dat dit fch ne
r d allengskens t encemeade t
v rfchyn k mt, en
meer gl eds aanneemt near maate zy in jaaren pklimmen .
Deeze V gels h uden zich in benden by elkander 't zy
ze vliegen , 't zy ze p de b men zitten , waar zy d r
bun aantal ell de gl eijende klcur bet fch ntie vert n
pleveren . Zy zyn iterk ell fnel van vlugt ; d ch vangen die
alleen aan in den m rgen en av ndfl nd ; p het heete
van den dag nth udcn zy zich in 't geb nitc t t drie
f vier uuren in den naamiddag, wanneer zy uitgaan
m
t aazen, en 's av nds wcder in 't geb mte de rust neemen . Bykans n it ziet men een K de LTlulp alleen ; is
'er eeu van de bende afgedwaald, zy haast zich m 'er
weder by t k men . Deeze benden zyn nai ; r de jaaren
nderfcheiden, de Ouden draagen z rg ne hear tr ep van
de j ngere f t z nderen . Het br eden begiut in January en eindigt in May . Zy leggen de Eijeren nder het
geb mte in gr te gewasfen, f in het krenpelh ut p
eenige byeengezamelde takken ; deeze H ijeren zyn gr,uenagtig . Gemaklyk laaten de J ngen zich met de hand grypen wanneer de M eder ze uitleidt m Infceien en kleine
krabbetjes t z eken, die het eerf'e v edzel uitmaaken,
Zy zyn niet wild, en laaten zich gemaklyk t t den huislyken flaat gewennen .
„ Ik heb," fchryft de Heer
'er een p„ gekweekt, die ik meer dan twee jaaren hieldt, zy nam,
„ met de gr tfte gemeenzaamheid, de fpyze uit myne
„ hand, en miste n it in het uur van 't ntbyt en mid„ dagmaal waar t neemen ; zy at Br d ; gebraaden en ge„ k kt Vleesch, Visch, alles was haare gading ; de v r„ keuze, n gthans, gaf zy aan de ingewanden van Visch
', en Gev gclte, m deeze magtig t w rden liep zy me=
!, nigmaal na de keuken, buiten dezelve was zy (feeds be$, zig metw rmen r nds m het huis t z eken, f in den
~~ tuin den werkenden Neger tuinman t vQlgen : 's av nds
,, keetDE
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„ l:eerde zy van zelve weder na de Menagerie, waar zich
„ h nderd V gelen bev nden ; de h gtle dwarsft k was
„ haare ilaapplaats, en dreef met zwa-ire flagen met den Bek
„ al bet gev gelte, 't geen zich daarwildeplaatzen,weg ;'s
„ nagts icheen zy dikwyls vermaak tc fcheppen w bet Ge„ v gelte t
ntrusten . 's M rgcns zeer vr eg was myn
„ R de Thul wakker, en vl g driemaalen bet huis r nd,
„ z intyds waagde zy bet t t den Ze .~ ever t gain ; d ch
„ hicldt 'er zich nict lang p . Geen ander geluid heb ik
„ haar h ren flaan dan c n zagt gekras, 't welk c n aan„ guiding icheen t zyn van vreeze, p 't zien van een
„ Hand f eenig under Dier ; van de batten hadt zy een
„ ttrrkeu afkeer z nder dezclve t vreezen, zy viel'er n„ verlchr kken p aan , geweldig met de vleugelen flaande .
„ '''Zy w rd digt by myn huis d dgefch ten, zittende by
„ een m dderp el, d r eeu Jaager, die haar v r c n
„ IPildc IL'ulp aanzag ."
1)it vcrhaal van den Ileer DE LA BORDE flemt zeer wel
vereen met bet gctuigenis van DE LAAT, die 'er byv egt
gezien t hebben, dat ecnige deczer V gelen in den gevangen flaat paarden en j ugen teelden .
Wy dent :en , ver
zulks , dat bet z gemaklyk als nangenaam z u weezen, dit
fch ne V gelgetlacht, 't geen ten Cieraad der v rpleincn
z u tlrekken, p t kweeken en t vcrmenigvuldigen . Thans
beeft de Prins Van CONDd e n R dc Wulp Iecvcnde in zyne Menagerie t Cha,;rtilly . Misfchien z uden zy teffens de
aangenaame Tafelgeregten kunnen vermeerderen : want bet
Vleesch deezes V gels, reeds g ed m t eeten, z u daar
d r verbeterd w rden ; en , d r de verandering van
v edzcl, dat cenigzins wanfinaaklyke, 't geen 'er nu in
gev nden w rdt, gehecl verliezen . Daarenb ven, de R dc Wulp zich naar alle f rten van fpyzen fchikkende en
den afval van de keuken nuttigende , z u h t nderh ud
weinig k sten . V rts weeten wy niet,
f d R de
H7ulp, gelyk M RCGRAVE ptekent, alles, wat men haar
t ecten geeft,eerst in 't water weeke .
In den wilder that, leeven deeze V gels van kleine
Vischjes, Schulpvischjcs en Iufe&ten, welke zy aan flrand
by ebbe pzamelen : n it verwyderen zy zich verre van
den Zec ever, n ch gaa>> de rivicren verre p b vcn den
m nd ; zy d en niets antlers dan gaan en wederkeeren in
dezelfde Land(lreek, waar men zc e n geheel jaar ziet .
De V gelf rt is, n grhans, vcrfpreid in de meeste
hectitc Landfchappen van l;ncrica ; men vindt ze aan de m nden
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den van de Ri ,Jcneir , van de Maragn n enz, p de Bah'-,,ma
Eilanden en de JI2/illes . De India-men van Brafil fchikken zich p met de vederen van deezen i'ch nen V gel,
by hun Guara geheeten ; de naam van Flammant, de
Cayenne daaraan gegeeven, flaat p her
Vuurige, t
gl eiend vuurig r d der Pluimadie , en 't is zeer verkeerd,
dat men, in deeze V lkplanting, den naam van Flammant
k
t ev egt aan alle Wulpen z nder nderfcheid. Het is
z nder gr nd, dat de Reiziger I.- . GAUCHE t t de R de
f f'ulp van Brafil zyn Vi letklcurige TI'ulp van Madagascar
brengt, indien by v rgehad hebbe, daar mede lets wcc
aan t duid n, dan de gelykheid in ge .laante tusfcher ,
die twee V gelen : want de Vi letkleur, welke by -a-in d
zyne t efchryft, verfchilt zeer veel van de fchitteren e Scltarliken kleur van de R cle GL'ulp ; apes, wit wv nit z ne
aanduiding kunnen pmaaken , is, dat 'er, p Madgascar,
een Vi letkleurige II'ulp gev nden w rdt, die geeu antler
Reisverhaal ns leert kennen (*) .
(') V yage a Madagascar et au Brefil , par FRANCOIS CAUcnc, Parisi , 651 . p . 133 .
NWOMMEMMP

ZELDZAAM VOORBEELD VAN HGT CEHEUGEN EENS •
OLYPHANTS .

(Uic,het Engelsch .)

veel heeft men gefpr ken en gefchreeven van de
Zeer
w ndere fchrawierheld en bet Clerk gehieugen eeniger

Dieren : bykans ngel flyke v rbeelden zyn d r bev egde getuigen geflaafd . D ch bet v lgend verhaal, wegens
een Olyphant, z u v lilrekt allen gel f t b ven gaan , inthen geen Man van aanzien, k rtling uit de O st - Inrlierz
bier geland, de G uverneur HASTINGS, bet zelve niet bekragtigde .
Den Olyphant, t ebeh rende aan een nbeampt Heer
t Calcutta, uit het b venfle des hands na Ch tyg &
zullende gebragt w rden, ntliep zynen Oppasfer, en g eraakte in de b sfchen verl ren . De verfch ningen , d r
den Oppasfer in 't midden gebragt, v nden geen ingan ; ;
men ver nderftelde dat by den Olyphant verk gt halt
ter flralfe werden dieus Vr uw en Kinderen t t flaaven verk gt, en by zelve ver rdeeld m aan den weg t arbeiden .
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den .
Omtrent twaalf jaaren daar naa z ndt men hem
laudwaarts in, m t helpen p de jagt van Wilde Olyphanten . Eene der wyzen m deezc Dieren t vangen is
dezelven eerst t
mzetten dan allengskens den kring
t vernauwen, t t ze gcdrecven w rden in eene nauwe
influiting. In deezen t cllaud is het zeer gevaarlyk die
Dieren t naderen, v r dat ze vergezeld zyn van tamme
Olyphanten, wanneer ze terft nd z gedwee en handelbaar
w rden als zy t v ren w est en ntemhaar warew -De Oppasfer meende dat by zyn tang vermisten Olyphant
nder den h p zag, en befl t zich derwaards t begeeven ; de flerkfle vert gen van het gr t gevaar, waar aan
by zich bl t flelde , k nden hem niet t rugge h uden
van 't v lv eren zyns
gmerks . T en by nader en nder 't g des Olyphants kwam, herkende deeze den Op.
pasfer , gaf terfl nd drie Salams f Gr eten , d r den
Snuit in de lugt t fleeken, knielde neder, en nam hem
p den fch ft . Verv lgens diende zy hem, m zich van
de andere Olyphanten t verzekeren, en bragt drie j ngen
mede , welke zy in dien tusfchentyd gew rpen hadt. De
Oppasfer herkreeg niet alleen zyne eer, maar een Jaargeld t t
verg eding van 't uitgeflaane leed, en t t bel ning zyner
nverfchr kkenheid . Deeze Olyphant hadt de G uverneur
HASTINGS nlangs bezeten .
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P land, Rusfia , Zweden

c xE, A . M. F . R . S .

van n g leevende Geleerden , en een
L eevensberigten
verflag van hunnen Letterarbeid t
ntvangen , is een

aangenaam nthaal . De plettende en keurige Reiziger
C xe v ndt zich d r den Heer PIILTENY in ftaat gefteld m dit t verfchaffen , ten pzigte van den ber emden H gleeraar PIETER SIMON PALLAS, en de
Leezer zal ns dank weeten , dat wy, die berigten van
hem verneemende, ns Mengehverk daar mede pcieren ."

De geleerde en uitfteekende Natuurknndige en wydver :
maarde Reiziger Dr. PALLAS, van Pctersbuig, is de z s
van
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van SIMON PALLAS, H gleeraar in d Chirurgie t Berlyn,
en eerfte Chirurgyn van bet H spitaal t dier Stede .
Deeze maakte zich, nder de Schryveren, bekend d r
eene Verhandeling ver Chirurgicaale Bewerkingen, in
den jaare MDCCLXIII uitgegeeven, en ccn Byv egzel t t
dat Werk, ver de kwaalen der Ingewanden, in 't jaar
MDCCLXX, in welk jaar by flierf, den
uderd m van
zesenzeventig jaaren bereikt hebbende .
PIETER SIMON PALLAS werdt in 't Jaar MDCCXXXI
geb ren, en ntving waarfchynlyk bet eerfte edeelte zyner pv edinge t Berlyn ; d ch by ging in' den jaare
MDCCL na G ttingen, m nderr den wydber emden HALLER zyne Studien v rv t zetten ; deezen werd by fferk
aangepreezen d r Dr . MECKEL, zyns Vaders Amptgen t
t Berlyn, H gleeraar in de Ontleedkunde .
DeHeerPALLAS tr k naH lland, m aan LeydensH gegst van kundigheden in t zatnelen ;
fch l een ryken
bier bekl m by dewaardigieid van D ct r in de Geneeskunde, in 't jaar MDCCLX, en fchreef, t dier gelegenheid ,
eene keurlyke Verhandeling, nder den Tytel van Disfertati inauguralis de Infectis viventibus intra viventia . Flier
uit bleek, met h e nverm eideu yver by zich hadt t e ;zenderfcheiden ; met
legd m deeze fchadelyke Diertjes t
gr te nauwkeurigheid befchreef by , nder andere, de
W rmen , in 't menschlyk Lichaam v rk mende .
De bekwaamheden des Schryvers bez rgden hem reeds
vr eg de gunst en befcherming van den gr ten GAUBJUS,
t eu H gleeraar in de Geneeskunde t Lcydcn, ; p diens
aanpryzing ichynt Dr . PALLAS zich in den Haage t hebben neergezet, waar wy hem in den jaare MDCCLXVI
aantreffen, wannecr by een zeer h g gefchat Werk, zyn
Elenchus Z pltyt rum, uitgaf.
De aandagt, d r Dr . PALLAS befleed p de Z phytes, f
Dierplanten, by bet nafpeuren der W rmen , die in 't
Menschlyk Lichiann huisvesten, en byz nder de vreemde
natu r van de Tenia, f Lintw rrn, heeft hem , gelyk by
zelve bekent , geleid m zich p dit gedeelte der Natnurlyke Hist rie t e t leggen, wanrin by zulk cen gr te
innate van naauwkenri-xbeid en verbaazendeu arbeid bet nd
heeft . In (lit Werk befcliryft by . nan ver de natunr deezer
Dieren in 't algemeen geliandeld en de nderfcheide gev elens der Schryvers v egens de plants , welke zy in bet
Stelzel ('er Natiuire m eten befaan, pgegeeven t hel- ber,
meet dan tweeh aderd en zeventig f rten van dt eze
W r-
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W rmen en Diertjes, bekeud nder de verfchillende naamen van P lypen, C raalen, Madrep ren, Zeepennen,
Lindw rmeu, Spunzeu, Zeewaayers, enz . alle v lgens eigene \Vaarneenung .
fly v ndt zich in that gefteld m dit Werk t verrigten met de hefchryving cener gr te verfcheidenheid deezer v rtbrengze1n, nit beide de laadien aangebragt, d r
den vrycn tuegang, die by hadt t t het Mulcum des
Prinfen van 0RANJI ; , en andere kearige Verzarnelingen van
Liefhebberen in ll llaud. fly belchreef clke f urt in 't
breede, en gaf 'cr ceu nieu%vcu naam aan, ntleend vau
de kenmerktekenende
nderfcheidiugen ; en 't geen de
waardy van dit Vcrk gr tlylks d et ryzen, beftaat bier
in,dat hy, met nverm eiden vlyt, z veel hem m gelyk
was, de naamen hecft pgefpcurd d r andere :;chryvers
z
udere -,its laaterc gebezigd : zulks maakt dit B ek
van ceuc n ntbceretyke nuttigheid v r alien, die zich
in dit vak der Natuurlyke Hist rie willen efenen .
Dat het Character van Dr . PALLAS, als een man van
kunde, reeds v r de uitgaavc van dit Werk, m et gevestigd geweest zyn, m gen wy vrylyk daar nit pmaaken, dat by p den zevenden van Juny, , des jaars
MDCCLXIV t t Lid der K" niir,?Iyke S cicteit t L nden
verk ren werd, en bet vbur dien tyd reeds was van de
Keizerlj, kc Icademie .

't Is waarfchvnlyk , dat de naam , d r deeze Werken verw rven, hem deedt befluiten m na zyn Geb rteftad t
trekkeu, waar by in den jaare MDCCLXVI1 zich bev ndt ; in 't zelfde jaar werd by d r de Keizerin van
Ruslaaad ger epen t t het H gleeraarl'chap in de Natuurlyke Hist ric t Petersburg, en ten zelfden tyde t tOpr
zigter van bet Mufeum aangefteld .
De Rusfifche H uarchcn haddeu, van tyd t t tyd, geleerde en kundige Mannen gez nden na de afgelegenlte
Landfchappen hues wyduitgettrekten Ryks, m daar d r
de grenzen der Weetenichappen uit t breiden, en de Inw nders kennis van nuttige kuntlen t
d en krygev .
Omtrent den tyd dat de kl gleeraar PALLAS zich t Petersburg nederzette, beraamde men een plan van twee
dusdanige Reist chten . Dr. S . GMELIN z u het pziht
ver den cenen h .bben, en PALLAS werdt aan 't h fd
van den anderen gefteld ; de Hceren rALK, LEPEKIN, en
CULDENSTALDT z nden hem vergezellen .
In de maand Juny, des jaars MDCCLXVIII, verliet by
h-
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Petersburg, tr k d r IlI .cc w, V l dimir, Cafrnz f, 117ur .,n en A2fmas, t t Cafn, Cell gr t gedeelte van dat
Landfchap bez gt hebbende, verwinterde by t Sinzbirsk.

Van daar vertr k by in Maart des v lgenden jaars, d r
Samara en Orenburg, t t aan Guraf v rttrekkende , (lit is
eerie kleine Rusfifche Sterkte, gelcgen ann den m nd van
de Rivier vAic f Ural. Hier nderz gt by de grenzen
van Calmmuksch Tartaryc, en de nabuurige evers der Caspifche Zee, d r bet Landfchap Orenburg t rug gekeerd,
bragt by den tweeden Winter t Ufh d r .
Naa
vertcheide t chten in de nrflreeks gelegene
rden van dat
Landfchap gedaan t hebben , verliet by L fa p den zestienden van May MDCCLXXn
en zette zyne rein v rt d r
bet Urclifclie Gcbergte t t Catltarinenburg, bez gt deMvnen van dat Landfchap, d rdringende t t Tchcliabiizsk ,
eerie kleine flerkte nder bet gcbied van Orenburg, en
in December bereikte by T b lsck .
Het v lgend
jaar befleedde by in bet d rtrekken van de Altai Bergen en
bet nagann van den l p der Rivier Irtisch t t Omski en K lyvan, waar by de ber emde Zilvermynen bez gt hebbende, v rts naT msk vertr k, en dat jaar zyn h eist cht
eindigde t Krasn yarsk, eerie Stad aan de Teuif~i» Te
dier Stede , fch n flegts p den 56 Grand N rder Breedte
gelegen , was de k ude z flreng, dat by getuigen was van
bet natuurlyk bevriezen van Kwikzilver , well: zel dzaam
verfchvnzel by zeer nauwkeurig befchryft .
Van
Krasn yarsk vertr k PALLAS
p den zevenden Maart
MDCCLXXII , en ging ver Irkutsk, flak bet Mcir Baikal ver, m t Urlinsk, Selenginsk en Kiakta t k men,
plaatzen waar de Handel tusfchen Rusland en China v rnaamlyk gedreeven w rds . Gek men zynde in dat gedeelte van Dauria, in 't Zuid stlykst gedeelte van Sibcrie
gelegen , reisde by tusfchen de Rivieren Ing de en Arg n,
p geen gr ten affland van de Am r. Van bier de
grenzen langs trekkende , die bet Rusfifche Ryk fchciden
van de Al ng fche Stammer , die nder China h ren,
keerde by weder na Selcnginsk, en verwinterde andern1aal t Krasn yarsk .
In den Z mer , des Jaars
MDCCLXXIII, bez gt by Tara, Taitsk en Aflrakau, en
befl t de reis van dat jaar t Tzaritzin, eerie Stad aan
de V lga gelegen ; van waar by in de naastv lgendc Lente zyne reis v rtzette , en , p den dertigflen van July
MDCCLXXIV, t Petersburg aankwam, van ecne afweezigheid van zes jaaren .
VI1 . DEEL . ri1ENGEt.W . N0 . 11 .
I i
De
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De T-T gleeraar PALLAS heeft deeze gr te en belanga
ryl:e Rcis befchreeven in vyf deezen (x) ; een Werk,
'c -een zyn reeds vermaarde naam n
wyder decdt kilnken . In 't zclve gecft by eene Laud- eiy Plaatsbefchryving van de Gewcsten, Steden en D rpen, d r hem p
reize bcz gt , vergezeld van cen nauwkeurig verflag van
derzelver Oudheden , Gefchiedenis , V rtbrengzelen en
I phandel ; by heeft vecle Stammen, die in nderfcheide flrecken , digt by de grenzen van Siberic, r ndzwerven , nauwkeurig befchreven, en verflag gedaan van hunne zeden, gew nten en taal : gewigtig beefs by deeze
Reisbefchryving v r de Nat uur nderz ekers gemaakt ,
d r veelvuldige ntdekkingen in de drie Ryken der Natuure, fch n by die Reis in her Il gcluitsch
ptlclde,
heeft by by elk Deel een Aanhangzel in 't Lai)w gev egd , hehelzende de befchryvingen van verfcheide Viervuetige Dieren, V gelen, Visfchen, InfeIen en Planten .
Negen Kaarten, en h nderd drie- en twintig Planten, verbeeldende verfcheide Oudheden, Tartaarfche Kleederdragten, Afg den , als medc veele Dieren en Planten, zetten
an het Werk luister en nutheid by.
;ewes(
Reist chten van deezen aart,in
..11, zyn
ten, nder zwcrvende en meest
ver nderv nden ; b venal
v l gevaars ; lit heeft men t
was dit bet ngelukkig l t der Reisgen ten I\IULLPR ell
GMELIN
den Ouclen , nder de regeering van Keizerin
ANNA : nicts dan een blaakende yver, t t het bev rderen
der Weetenfchappen, kan de' Menfchen t t h t d en van'
zulke nderneemingen aanzetten . Op dies t cht fneuvelden de Ileeren DE L'ISLE en STELLER ; en als f het ngeluk deeze Reizen p de hielen v lgde , flierf, p de
thans ndern mene , Dr . S. GAIELIN, veel van zyne papieren verl ren hebbende, van hartzeer en ziekte, in een
klein D rpje , p 't Gebergte Caucafits (-r) ; FALK verleedt
(*) De tytel is :

fcheat Reicks.

Reife lurch verfcheidenen Pr vinzen des Rus-

(t) Op den 5 Feb . 1774, werdt by gevat, p bevel van
ecn klein Tartaarsch V rst, ver wiens gr ndgebicd by m esl trekken .
USMEI gaf v r reden van dit zvn
bedryf •, dat, dertig jaaren geleden, verfcheide Fanlilien I nit
USMEI KuAN,

zyne Hecrlchappy gevlugt, in bet Rusfifche gebied ecn fchuil_
plaats gev nden hadden ; 'er byv egende, dat GMELIN Diet
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Ieedt nder den we- , en de H gleeraar LOWITZ werd
nmenschlyk mgebragt d r den pr erigen PUTCATCIIEF .
De H gleeraar PALLAS keerde bch ndcn weder, lch n
niet z nder veele m cilykheden ndergaan , en ter nauwern de de dreigeudfle gevaaren ntw rtleld t hcbben
bet fl t zyner Reisbefchryvingen geregtigt ns m dit vast
te flellen . „ Op den dertigllen van July," lchryft hy,
• bereikte ik Petas-sbu g met ecn zees verzwakt Lichaam
b flegts dric- en dertig Jaaren
,, en gryze Hairen ,n
• bereikt hebbende ; d ch ik v nd my veel flerker dan
• ik in Siberie geweest was, eti v l dankbaarheids aan
• de V rzienigheid , die my t t bier t e bewaard, en nit
• ntclbaare gevaaren verl st hadt ."
De H glceraar PALLAS , meest bekend als een zeer bekwaam Natuurkundige, verdient
k een h gen rang under de Schryvers , die bet htulne hebben t egebragt, ln
ns de ingewikkelde Gefchiedenis t
ntv uwen dier zwervende Stanimen , welke verfpreid zyn ver de wydflrekkende Gewesten , van bet hart van Siberie t t de N rdlyklle Grenzen van Iudie . Fly heeft, in ecn bvz nder
daar t e gefchikt \Verk ( *), ns de Staat- , Natuurkl , ndige en Bnrt?erlyke Gefchiedenis pgegeeven van c 1hlrng lfclre Stn7mzeneu , en een nicuw lichr veriprcid
ver de
jaarb eken van een `F lk , welks V nr uder .- liraircrel,
Clainc , Pc; fe en InW s/rn vermeesterden ; en , p nicer
dan Cdn tydperk , misichien cen wyduitreflrekter Ryk
it d r cenig V lk bezeten weed . De
vestigden dan
fl fle t t dit Werk verzamclde by duels geauurendc zya'
mmegang met de IW g llers , Burcucu en Ccllmeikeu ,
duels uit d berigten Vall 1\IULLER en Ca1ELIN .
T t dus lang hebben de meeste Schryvers, die ver
dcegeflaakt z u w rden, v r dat nlen hem die Fatnilien wed'er
leverde . De H glceraar werd van de cene gevangenis in de
andere gebragt, dccze plaageryen en hct Bemis van vccic zyner paipieren en verzamelingen , tr ffen hem z flerk, dat by den
27rlen van July t AcJ;me* Kent den geest gaf. Ecn7ge zyner
Papiercn zyn na Kisiar gez nden, gedunrende zyne gcvangenis, en de andere heeft men net dan met vccl m eiteknnnen
krygen uit de handen van den Barb :.ar, wicns n .ishal ;deId ci1
deezen waardigen Alan den d d deeden . BACH, Reef. Bib! .
f r. 1775 , p . 50 .
(") i :et_yteld : Sanr.lu'igen Hist . Nachrichte7t veber. lti u;naf cn
V lkcrrh ~iten .
Ii a
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dceze Ilfiatifc •h c Stammciz berigten p 't papier flelden
ze alie , z nder nderfcheiti , 1'artaw'en geheeten : de
fl gleeraar PAL LAS heelit deeze verkeerde benaaming
verbetcrd, en nl cheubaar beweezen , dat d lli ; lfche
SYcmmcn , van d Tartcar fchc, t ceneniaal nderfchcidcn
zyn, il verfchillen in Gelaatstrekkeu, Tail en Beftuur,
il naar dezelve in nicts anders gelyken, dan in de trek
t t eene zwervende leevenswyze .
Dit
rll)r nglyk V lk van flfic, welks herk mst, gefchiedenis en tegenw rdige naar, het nderwerp uitmaakt
van dit belangryk Wcrk , dagtekent zyne vermaardheid
van den Stichter ZINGHIS-KHAN . Wanneer zyne uitgeftrekte Heerfchappye , nder zync Opv lgers in de Zestiende
Eeuwe, ill flukken geraakte, fcheidden de Ill ng lfclie en
Tartaarfclae StvJ2men , die E n Ryk gev rtnd hadden ,
wed r van eikander, en zyn, tints dies tyd , nderfcheiden en
nafhanglvk gcbleeven .
De M ng lfchr
Staranzen verdeelt d Fleer PALLAS in drie v rnaame takken, genaamd ill ng llers, Ocraten f Calrnuken, en Bufatten ; elk deezer befchryft by afz nderlyk met die naukvkeurigheid , welke het merkteken is van alle zyne Schriften . Dit Deel , 't Been de Staat- Natuurkundige en Burgerlyke Gefchiedenis bchelst , zal gev lgd w rden van
een tweede , beflemd m een zeer mftandig verflag t
gcevcn van hun G dsdienst , bellaandc in den dienst van de
,Dcici Lanma. „ Een Werk," gelyk de Heer TOOKB t
refit pmerkt , „ dat den v rraad van menschlykc kun„ digheden zal vermeerderen met ntdekkingen ,. v r 't
„ gr tfle gedcelte , geheel nieuw, en welke niemand an„ ders dan de Heer PALLAS in flaat is mede t dee„ len (*) .,,
In 't zelfde Jaar, dat de Heer PALLAS zyn Elenchus
k t v rfchyn k men eene
Z phyt rum uitgaf, liet by
Verhandeling, ten tytel v crende : Miscellanea Z l gica,
quibns n va impriwis atque

bfcurce flnimaliunz fpecies de-

f ribnntcr & Oh/rrvdti uibus Ic nibusque illu/lrrsrztttr .

Dit
W rk is , v r ecn gr t gedeelte, ingelyfd in eene uitgaave, 't v lgend~ Jaar t Berlrn gedrukt, genaamd Spici .
t Been hy, by kleinc Stukjes , p nbeIcgic Z bl g
paAle' tyden uitk mende , verv lgd heeft t t bet Jaar
MDCCLXXX , wanneer het veertiende uitkwam . Het is
met verfcheide Plaaten pgccierd , en bevestigt d reeds
v~:r(*) T KE's Rusfia Illufitrata . Intr d. p . CXI .
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verw rven agting des Schryvers, als een zeer nauwkrurig
\Vaarncemer en bev egd Be rdeelaar in de Z l gie ; bet
behelst een welv rzien magazyn van kundigheden v r
v lgende Dierbefchryvers, Met alleen van wegen het gr t
aantal nieuwe Dieren, d r den I-leer PALLAS ntdekt p
zyne reizen d r h t Rraffche Ryk ; maar
k, uit h fde
vein de veelvuldige nicuwe Waarneemingen p reeds bekende Dieren, en byz nder, m h t licht, d r hens verfpreid, ver de afk mst van verfcheide Huisdieren, welker
rfpr ng t t dus lang zeer in bet duister lag . De
Schriften van den Graaf DE UFFON , den ber emden
FraaJehen Dierbefchryver, draagen,in de bygev egde Deelen , vervl edige getuigenis van den arbeid , d r den
Heer PALLAS verrigt ; en de Heer PENNANT , een der
eerfle Dierbefchryvers in Engelund , erkent meermaalen
zyne vcrpligting aan den Peteasbuagfchcn H glecraar ,
b venal in de nieuwe uitgaave zyner Syn pis f Quadrupeds ; daar by van den Heer PALLAS, in c ne menigte van
Brieven , zeer veele byv egzels en verbeteringen ntvangen hadt .
V r d Academic t Petersburg has nze H gleeraar,
in jury 1IDCCLXXVII, p eenc zamenk mst,die de K niug van Zwceden met zyne tegenw rdigheid vercerde,
eene Vcrhandeling v r ver de W rding der Bergen, en
de Veranderingen, welke deeze Aardb l ndergaan heeft,
inz nderheid v r z verre zulks in Ruslund blykt (*) .
In den Jaare MDCCLXXVIII gaf by in 't licht een
Werk , genaamd : N we fpecies Ouadrupedum e Gliriwna
Ordiite , waar in een gr t aantal Ratten, en derzelver
Outleedinz , befchreeven en afgebeeld w rdt . H t Jaar
MDCCLXXXI zag van zyne hand t vn rlchyn knmen
eene Enumerati Plantarum qu& in h rt Pr c pii a Dcmid f M sctta vigent, f eene Lyst der Planten in den H f
Dit zelfde
van den Ileer DEMIDOF , t M sc w .
j aar kwamen van de Pers twee Deelen van een aanaelegen
\Veil: , in bet H gduitsclt , geheeten Neue N rddfche By trage, f Nieuwe N rdfche Bydraagen, ver verfcheide
Oilderwerpen van Aardrykskunde, Natuurlyke Hist ric en
Landb uw ; in bet jaarMDCCLXXXII z ndt by een derde
Deel in 't licht ; in deeze Stukken is een fchat van Waarnee( ) Deeze keurlyke Verhandeling, in 't Fransch gefchreeven,
kwam t Petersburg uit . De Heer TOOKL heeft 'er, in zyn
Rusfia Illufrata, cede Vertaaling van gegeeven .
I
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neemingen t t
pgcmelde byz nderlieden bctrckkelyk .
Twice Stukjes maal:ten dit jaar cen aanvang van een nieuw
WVerk, getyteld : Ic ucs LzfcFt rrurra, prceferti~n Rusfix ,
S!!eri(elu , leverende gekicurde Afbeeldiagen p van
Ini cieu , b venal der z danigen , die eigen zyn aau Rusland en Siberie, met nevensgaande befchryvingen en phelderingen . Ons w rdt beri ;t, dat by thans nledig is
met de fchikking en uitgave van ccn verheerlyk Werk,
p k sten van haare Ruskeizcrlyke Majefteit, ver de
Planten van bet Rusfrfclae Ryk , 't Been met ettelyke h nderd Plaaten zal vercierd, en p zeer gr t papier, by
Numer s, uitgegecven w rden . O k is aan hem, naa bet
verlyden van den H gleeraar GULDENSTAEDT, de uitgave
t evertr uwd der Papieren van dien Pl gleeraar ais van
s . GMELIN .
Behalven de reeds afz nderlyk d r hem vervaardigde
Werken, heeft hy, van tyd t t tyd, de Keizerlyke Academic nthaald p het v rleezen van verfcheide Verhandelingen, in de Stulkken, van deeze Academic uitgegeeven,
geplaatst .
Zeer nlangs heeft de H glceraar PALLAS, een byz nder merle van de guest der Keizerinne nl gen ndcrvinden , daar zy deezen verdienstlyken Man ben cmd heeft
t t Lid van den Raad der Mynwerken , met een jaargeld
van twee h nderd P nden Sterling .
Nzaamm nn usaw

UITTREKZEL VAN EENE REIZE , DOOR DE CAPITEINS COOK ,
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MDCCLXXVI, MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, MET DE SCIIEPEN DI: RefUhlti011 EN Disc very, m ONTDEKKINGEN IN HET NOORDER AALFROND TE DOEN .

(Verv lg van bladz . 451 .)
COOK, p den twintigtlen van May I77P, Pries
C lpitein
IVillia„zs S und verlaatende, ileevende, v lgens de ftrek-

king der kust, Zuid-Westwaards aan, en ntdelae p den
e & l en twintigflen een h n. rV rgcbergte d r hem Kaap
Elizabeth geheeten , 't Been by eerst verkeer ,llyk nam v
r
den Westlyken Uith ek van 4werica ; d ck, k rten tyd
daar naa, zag by meer lands westwaards aan, en bev ndt
dat
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Oat bet geen by v rlieeen ver nderfleld hadt de Westkaap
van :Y;nc,' - ica t w :ezen, de twee uiterflen waren van
den ingang cener brcede Riviere, waarin by meer dan
zeveutig tvlylen pzeilde, eer by zich v llirekt verzekerd
hield , dat het geen Straat was, t t den N rdcr Occ aal2
leidcndc . Deeze Rivier is naderhand , p uitdruhlyken last
van L rd SANDWICH, C k's Rivier geh_eten .
Inuien de ntdekking, fchryft Capitein COOK van deeze
IYrj tc Rivier, die, z 't zich liet aanzien, met de gr tiie reeds bekeude m den v rrang dingt, getchikt m at
weezen t t cen wyduitgetIrekte binnenlandfche vaart', bleek
nttttig t zyn, f v r bet tegenw rdige , f v r bet
t ckuumende, Geflacht, z uden wy den tyd, daar p gelleeten, min m eten beklaagen . Maar v r ns, die ecn
veel gr ter
gnierk bed elden, was het verwyl daar
d r vcr urzaakt een weezenlyk verlics . Het jaarfaif cn
verliep allengskens . Wy wisten Diet h e verre wy Zuidwaards m gten --eraal.en ; en waren uu ten v llen vertuigd, dat bet Vastelaud van l4mrricra zich verder uitfIrckte dan de beste hedendaagfche IKaarten ns reden gcgceveu hadden t verwagten . Dit maakte het betlaan van cen
D ri cht in Bus_/ins_ f Ilurf ris-I3cry nun waarfchynlyk,
f t nde, ten miuftcn, dat ;iezclve van gr ter ui,ge11rektheii was . filet flrekte my egter, t t vuld ening . i~p
t nierkcn, dat, indien ik deezcn z aamnerkelvken Inhim
niet nderz gt halt, dezelve d r beipuegelende Vervaardigers van Lan abefchryvingen aangcu mcu z , a vveezen, als
iets daadlyk hefhaande , dat dezelve gemeenfcl_ap hadt suet
Basfius en I1aalf ns-Bray O stwaards, en was dan c'eeze
luham, misfchieu, in v lgende Wereldkaarten, met meer
nauwkcurigheids cn zekere tekcnen van daadlyk nanweezen, uitgewerkt, dan d inaebeelde en daar m nzigtbaare
PSrraG'den van rle Fuca en de T nte.
Eer Capitein c K deeze Rivier verliet, z ndt by den
Luitenant KING, in twee gewapende B ten, met last c n
t landen aan een lanrih ek, aan 't Zuid-O stcn van de
Rivier, daar de Vlag t planten, bezit t neenien van bet
Land en de Rivier, in den naam zyner Gr t-Brittaunifclac Mci,icficit, en in den gr nd een vies t begraaven
met eenige flukken E;egelsch geld, geflaagen in den jaare
MDCCLXXII, en een papier waar p de Naamen der
Schepen en den tyd der Ontdekkinge vermeld fl nden .
Deeze Landh ek kreeg den naam van P int P sjesfe n .
De Inb relingen der nabygelegene Eilanden, en van de
h st
Ii 4.
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bust die veel handels dreevcn met het Scheepsv lk , terwyl zy de Rivier p en neder v eren , hadden zulk eene
trellcude gelykheid met de lnw nders van Pri;;is 11711itams S und, dat Gene byz udere beichryving van dezelve
geheel vert llig z u weezen als meest p herhaalen uitk mende . By de v rgaande aanmerkingen , wegens de
Ontdekking deezer Riviere, v egt Capitein COOK, 'er valt
geen twyfel aan , dat 'er een zeer v rdeelige handel z u
kunnen gedreeven w rden met de Bew nders deezer wydilrekkende Kust ; d ck, indien eeu N rder D rt cht
Diet d enlyk bev nden w rdy, legs dezelve al t verre
van Gr t Britianje m 'er eenig v rdeel van t trekken .
Den m d van C k's Rivier p den zesden van juny
uitgezeild zynde, hieldt Capitein COOK vericheide dagen
Laid-Nest ten Westen aan, heeds de ftrekking der Bust
v lgende, h udende beftendig het Vasteland in 't gezigt,
zeilende d r ntelbaarc Eilanden , en d rgaans met dik
dampig veer .
Op den achttienden een Sl ep na de Disc very m etende
zesden, fch t cen van 't V lk eeu zeer fch nen V gel t t het ge(lacht der Valken beh rende . Dezelve was
wat kleinder dan een Eerd, zwart van Pluimadie, uitge,
n men het v rtle van den K p, dat wit is ; b ven en
vail achter ieder O g cyst ecu fraayc geelagtig witte kuif,
agterwaards ver gekruld als cen Rarnsh rn . De Bek
en P ten waxen r d . Capitein c s` giste dat ]let de
Alca 11f n chr ra van STELLER was, verineld in de Hisric van I;i if:hatka ; wy zagen naderhand vcrfchcide
t
van deeze V gelen , en z mtyds by geheele benders .
Eenige Inb relingen kwamen
p den negentienden,
met drie f vier Can es, aaur eyen, zy liadden de Disc very eenigen tyd gev lgdn
en bereikten dat Schip ein,iclyk .
Ecn hunner maakte vericheide tekenen, zvn muts afneemende en gr eteude p de wyze der Eur peaaneii . Een
t uw nedergelaaten zynde, hegttc by daar aan eca klein
dun h uten d sje ; dit welvastgemaakt, iets gezegd, en
eenige tekens gegeeven habbende, verlieten de Can es de
Disc very. Niemand aan b rd hadt eenig verm eden dat
dit d sje iets z u behelzcn , t t men, naa 't vertrek tier
Can es, 't zelve t evallig penende, daar in een ftuk papier v ndt net pgev uwen, waar p jets gefchreeven
t ndt, z als wy ver nderftelden in de Rusli/L'•ii raal.
Bet jaartal 1778 las men b ven aan, en in bet gclchrift
zel-
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zelve werd geweezen t t bet Jaar 1776 . Niemand nzer
was gelcerd gen eg m het tc leezen ; dan de talletters
weezen gen cgzaani uit , dat andcren ns v rgcgaan waren in bet bez cken van dit naar gedeelte des 1lardb dems ; anderen , die n n ns veIb nden waren met andere
banden dan die der gemeene MMicnschlykheid . De h p ,
m welhaast eenige l:u.ffclie g plicden aan t trelfeu,
was flreelend v r ns, die , in z langen tyd , alleen verkeerd hadden met de Wilden van den Siillcn Oceriun , en
des Vasten Lands van N w d-/lmcricu .
Capitcin CLEnRE_ was cerst van mcening , dat cenige
Rusfn hier Schipbrcuk geleden hadden, en d t die
ngelukkigen, Schepen ziende v rby vaaren , zich van dit
middel bedienden m dezclve van hen tuefland t
nderrigten . Met Menschlievende Gev elens, t dier gelegenheid vervuld , wilde by byh uden , t t zy tyd m gten hebben tn zich nan b rd t verv egen . Dit denkbeeld
kwam by Capitcin COOK niet up, deezen dagt het duidelyk, d t, indien zulks het ,geval geweest ware , de Schipbreukclingen , m zichzelveu en hunne T chtgen ten redding t bez rgen , eenigen hunner in d Can es na de fchepen z uden gez nden hebben . Urn decze reden hieldt by
het v r veel waarfchynlyker, d t het gev nden papier een
berigt{chrift was , agtergelaaten d r eenige Ruffche Handelaarcn, die zich nlangs p deeze Eilanden bev nden, ni
vergegeeven t w rden aan de eerstk niende Rnsjen ; crt
d t de Inh relingen , Schepen ziende v rbyvaaren , dezelve v r Ru.Jrfche Scizepen hielden , en befl ten hadden dit
Brieije ver t geevcn, in de verwagting d t zy dan aan
land z uden k rnen . Capitein COOK zich hiervan verzekerd
h udende, hieldt zich niet p met verder nderz ek n deeze zaake ; d ch zeilde WVestwaards v rt .
Op den Cdn- ell twintigften 's middags , bev ndt Capitein
COOK zich
p twee mylen afflands van Halibuts Eilund.
R tzen en Klippen n dzaakten hem z verre van 't land
f t h uden, dat by de Kust flegts van verre zag tusfchen
R ck P unt en Halibut Eilund. Over dit en de nabygelegene Eilanden, k n by bet Land zien bedekt met fneeuw ;
d ch inz nderheid eenige Bergen, wclker h ge t ppen
d r de w lken been dr ngen . De Zuidwestlykile deezer
Bergen ntdekte'men d t een Vuurbraakende Berg was, die,
by aanh udenheid, zwaare k l mmen zwarten r k pwierp . Dezelve is nict verre van de Kust afgelegen p de
Brccdte van 54° 48 en de Lengte vap 195° 45 . fly fteekt
Ii5
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uit d r zyne gcda ante , zynde ecn v lmaakte kegel, en de
Vuurm nd is p den t p . Zeldzaanl zag by deezen Berg
f ce ige andere deezer L .rgen, gcheel z nder w lken . Op
eilkele tyden was bet beneden en b ven h lder : waar p een
klcine w lk, z mtyds twee f drie, de ecn b ven de tinder,
bet middellfie ge lcelte , als ecn g rdel, mvatte : 't Been,
met den k l m van r k, t t een gr te rechtilandige h gte, twit den t p pkltmmende en v r den wind hecuen als
een flaatt van c ne verbaazendc lang'te uitwaaijende, cene
zeer fchilderagtige vert niug pleverde . 't Was pmerkenswaardig, dat de wind, p de h gte t t wclke de r k
deezes Vuurbraakenden bergs pkl m , z mtyds rechtf}rydig was met den wind in zee, fch n dezelve fris p .
waaijde .
In den naamiddag drie uuren larg v r ftilte dryvcnde,
v ng bet fcheepsv lk meer dan h nderd Heilb Gcll, eenige
w gen h nderd p nden , en Been minder dan twintig . Zy
verfchaften ns ee c rechttydige verfrisfing . Op de h gte
daar wy vischten, p een aflland van drie f vier mylen
van 't ftrand , kwam ' r een kleine Can e, gcr cid d r
ecn Mail van een nabyliggend Eiland . Het fchip naderende , nam by den h ed af, en b g zich gelyk d v rgaande
Bez eker van de Disc very p den v rgaauden dag geraan
hadt . 't Bleek klaar, da.t de Rusfeu gcmeenfchap en haudcl
met deeze V lkeu m esten gedreeven hebben ; niet alleen
uit hunne aangeleerde beleefdheid, maar nit bet v rheen
vergeleverd Briefje . D ch thans hadden wy bier van een
nader bewys : deeze Man hadt een gr enen laakenlcheu
br k aan, eeu verr k van . zwart liken f il f, en ecn
nderkleed van de kleederdragt aan deeze flreeken eigen . Hy
badt niets t ruilen, dan een graauwe V sfenhuid, en eenig
Visc!atuig f harp enen ; de punter'een v et en meer lang,
waren net van been gemaakt, van dikte als een wandeltl k,
en gefnceden . Hy v erde met zich een blaas, gevuld met
iets 't geen wy ver nderftelden traan t zyn ; want by
pende dezelve, nam 'er een dr nk uit, en b ndt ze weder
digs .
Op den zes- en twintigften was fch n de dag aanbrak,
bet weer z dik en nevelagtig, dat men geen drie icheepslengten li n v ruitzien ; d ch de Wind vry geniaat gd
zynde , waagde Capitein c s bet d r t zcilen . Ten
half vier uuren werd by ntrust , h rende bet geluid van
blinde klippen aan den b eg van 't bakb rd . Her l ud
neemende, v ndt by acht-entwintig vademen waters, by
bet
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het v lgeud w rp vyf- en twintig . Onmiddelyk deedt by
het lchip wenden en ankerde ter laatstgemelde diepte, de
rn mede t
hifc veay, die zeer naby was, t er cpende
ankeren . Naa het verl p van weinig uureu, zag hy, den
nevel een weinig pgeklaard zynde, dat by ecn zeer dreigend gcvaar ntk men was . fly bev ndt zich drie vierde
van een myl van de N rd - Oust zyde eens Y.ilands, 't
geen zich van het Zuidwesten t t het N rd sten p
mtrent een myl afflands uitflrekte . Twee h p r tzen ,
de een Zuid ten O sten en de ander O st ten zuiden,
waren ieder mtrent -eerie halve myl van de Schepen : en
mtrent even verre van clkander . Vcrlcheiden blinde klippen lagen 'er r nds m, n gthans fchryft Capitein COOK,
halt de V rzienigheid, in die d nkerheid, d Schepen
tustchen die r tzen heen gellturd, 't geen ik p klaaren
Jag met z u hcbben durum waagen, en ns geleid p
cene ankerplaats z g ed, dat ik geen beter z u hcbben
kunnen kiezen .
Het Eiland, werwaards zy, p deeze V rzienige
wyze, been geleid waren , ligt ten Zuiden van O nalashka, een ander Eiland, waar zy, naderhand, cene heerlyke
haven v nden, en werd d r de Inb relingen Sanagan da gcheeten. Hier nam by water in, d ch v ndt geen
h ut . O nalashkea is een dier tairyke gr epen van Eilanden, welke zich t t p ecn zeer gr ten affland Zuidwestwaards uitfIrekken, van een zeer uitl'eckende Kaap
aan 't Vastelaud van 1lanerica, liggende p 5r 1 ° N cder brcedte ; p de Kaart Van Capitein COOK /llaska geheeten . Dit Eiland naderende,zagen zy cenige Inb relingen twee Walvisfchen deepen, welke wy ver nderitelden
dat zy zeer k rtling ged d hadden . Eenigen burner
verv egden zich nu en dan by de Schepen, en ruildcu
z mmige kleinigheden met bet y lk ; d ch bleeven n it
langer dan een vierde van een uur agter een aan b rd .
Zy fcheenen fchuw ; bet Schecpsv lk
rdeelde ester dat
nze Schepen hun met geheel vrecmd v r kwamen .
k met eene maate van beleefdheid,
Zy gedr egen zich
niet bekeud by geheel wilde Stammen .
Terwyl de Schepen in de haven van Sangan da lagen ; kwamen verfcheide der Inb relingen, ieder in een
Can e, en ruilden eenig Vischtuig v r Tabak . De Can e van een hunner, een j ngman, viel m aan de zyde
van een nzer b ts . Ons V lk greep hem , d ch de
Can e dreef weg, en werd d r een ander pgevischt en
aan
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aan Brand gebragt . Dc j ngeling was, d r dit t eval,
gen dzaakt aan b rd t k men ; p de ecrile inn diging trad by in de kajuit, z nder de minfte wederziu f
weigeriug tc bet nen . Zyn klccd was een verr k, gelyk een hembd, gemaakt van de huid eeus gr ten Zeediers, waarfchynlyk van een \Valvisch ; daar nderhadt
by een kleed van dezelfde gedaante, t egefleld van V gelhuiden met de vederen daar p, netjes zamengenaaid,
de gevederde zyden dr eg by na 't lyf t e : bet was afgezet f uitgem ntlerd met flukjes zyden fl f ; zyn r uts
was vercierd met twee f drie f rten glaaze k raalen .
Zyne cigcne klcederen nat zynee', gaf Capitein c K hem
andere, die by zelve aantr k en dit zeer vaardig . Uit
zyn gedrag en dat van eenige anderen, werd by verzekerd, dat dit V lk niet geheel vreemd is van de Eur peaaD ch 'er was iets
M ;a , en cenige hunner gew nten .
nze Schepen, dat hunne nieuwsgierigheid gaande
aan
maakte : want de z danigen die niet in Can es k nden
k men , verzamelden p de nabygelegene bergen m ze
t zien .
K rt naa h t anderen, bragt c n der Inb relingen, een
dergelyk Gefchrift ver, als Capitein CLERKE v rheen
ntfangen hadt ; d ck h t was in de Rusi/che Teal pgefteld, welke niemand, gelyk wy reeds pmcrkten, k n
lcezen . Dewyl bet van geen dienst k n zyn v r Capitein c K., en v r anderen van gewigt, gaf by h t den
Brenger weder, en liet hem vertrekken, met eenige klein e gefchenken : waar v r by zyn dank betuigde d r
het maaken van eenige buigingen als by been giug.
wan,
's Anderen daags zag Capitein c n, l ngs tlrand
een h p Inb relingen van beiderlei Sexe gezeten
p bet gras, het tn rgen ntbyt neemendc,-- beflaande nit
raauwe visch, welken zy, met z veel graagte, nuttigden
als wy een Tarb t met de best t egemaakte f us z uden
eeten . Dilate nevels eu tegenwind hielden Capitein COOK
daar t t den tweeden van July, 't Been hem gelegenheid;
verfchafte m eenigc nadcre ken uts van bet Land en de In ,
b relingen p t d en .
('t herv l,m bier n r.)
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MDCCLXXXIV .

EER STE BRIEF.
MYN IIEER,

D uglas, May 1784,

naar en dr evig vert n van het Eiland Man, z als h t
H et
zich uit zee pd et, deedt myn bl d als in de aderen verily_

ven . Maar misfchien zal die akelige aand ening verg ed w rden, d r de inwendige bek relykheden van 't zelve, in beantw rding aan de h pe welke d Inw nders my des geIk zal u verflag geeven van elk v r_
geeven hebben .
werp, van elke ntm eting, z als zy my v rk men, en
van myne aand eningen teflens, z nder dat ik my aan eenige
rde f fchikking bepaale .
Laatstleden D nderdag trad ik , 's m rgens vr eg aan b rd
van de Sl p Ge rge, Capitein CLADWELL . Twee j nge .Juffr uwtjes, eerst van de Sch l t Liverp l gek nmen, waren
tnyne eenige Reisgen ten . Geen wind begunIrigde ens in
de Merfey flr tn aftevaaren ; dezelve lag geheel vlak en kaatile , als een fpiegel, alle v rwerpcn ann den ever, en elk
(chip p den vl ed, t rugge . Langen tyd hadden wy w rk,
ne de punt van Black-r ck m t k men, en n g linger d ur
de bet , p de verveelendfle wyze, eer wy den mend bereikten .
De bergen van Welch vert nden zich p e n afftand, ndanks
bet fch ne weer, met fneeuw verdekt, en Pennaarmaur, a1s
ten hemel ryzendc, flak b ven nlle uit . De zyde van 't geg hadden, vert nde
bergte, n gtha~Is, 't welk Wy in 't
bet fchriklvkst aanzien niet, 't is die kant alleen, welke na
Anglefea ziet , die den aanfch uwer met vervaaringe verIn den av ndfl nd had ik bet gen egen m de
vult.
Z n p 't fch nst t zien ndergaan , en de randen der w lken aan de westerkim p 't prachtigst t vergulden.
I-let Bemis der Z nne w rd verg ed d r de pk mende
Maan', haar flaauw fchynfel, p de g lven, flak zeer f by de
glinfterende zee, die, d r de Z n befcheenen , den geheelen
dag nze ngen hadt d en fchemeren . Ik v elde, d r c ne
lichaams ngefleIdheid, my niet gefchikt, m h t t vieren aan
eene r maneske dr efgeestigheid : terwyl anders bet befch uwen van de Maan, flaatlyk aan bet uitfpanzel v rtgaande,
terwyl eene diepe the r nds m heerschte, alleen afgebr ken
d r

4,92

VERSLAG EENER REIZE

d r bet zagt geruis der zeeg lven, daart e w nder gefchikt
was .
Niettegenflaande de duisterheid, de naauwheid en k rtheid
van het h l waar in ik lag, veel gelvkende naar de nislen in
de kerken, gefchikt m de beeldtenisfen der afgefl rvenen t
plaatzen, werd dit d r bet Schcepsv lk v r het beste bed,
f de beste k y, geh uden . In de daad , ik fl ep den eerflen
nagt redelyk reel, en fl ndt den v lgenden m rgen vr eg gen eg p, m de Z n t zien pk men . Den v lgenden nagt
werden wy vervallen d r een hevigen R rm, het Ilingeren en
fch kken des vaartuigs deedt my vreeslyk zeeziek w rden.
Deeze ngefleldheid, met de verveelende hitte in myn naauw_
bell te flaapplaats, deedt my na verfrisfing h ven p 't dek
verlangen ; d ch t en ik p gde uit rnyn k y t k men,
v nd ik de helft van myn bedfede bezet d r de kajuitsdeur,
then 1k niet k n penen ; dewy!'er, d r bet fch kken des fi h ; ps,
een zwaar Iichaam was v rger ld . tulle handen b ven bezig
%ynde, zag ik weinig kans m fchielyk myne vryheid t Ierkrygen. Ik befl t, n gthans, t bepr even f ik d r de kleine
gebleeve pening k n been dringen ; al myne kragten infpan .
nende kwam ik z ver dat ik met h fs' en hall 'er d r
kwam, en n g wat dringende flak ik 'er het halve lyf uit ;
hier bleef ik zitten als een muffs in den val, en
d ch,helaas,
ik k n my n ch v r- n ch achterwaards n ch p n ch nederwaards beweegen. In deezen t efland bleef ik zeeziek , d r
de fch mmelende g lven als een kind in de wieg geflirverd .
I-lebt gy niet wel eens aan den gevel nz r G tlrifclre Geb u .
wen bet uitfleekend gedeelte eens halven Mans gezien , met den
m nd pen m t t een geleider van het regenwater t dienen?
Dit is eene zeer vergez gte gelykenis, ik beken her ; d ck
dezelve kan dienen m u een naauwkeuriger denkbeeld t geeven van uw Wend in deezen elendigen t efland dan c ne enkele befchryving Eindelyk geraakte ik daar uit verf st,
d r het fchielyk mdraayen van den wind, die geweldig aanblaazende p die zyde van het vaartuig waar ik him-, met een
vreeslyk geraas, Theetafel, P rcelein, met een w rd alles
wat beweegbaar was, mverre wierp ; en de zwaartc, die v r
de dear was en dezelve vasthield, wegname, z dat ze nmiddelyk penb rst,en ik t midden van dit alles v r ver
nederviel .
't Is nm gelyk met w rden een denkbeeld t geeven van
de vreugd , welke zy , die aan zeevaaren ngew n zyn , gev elen, wanneer zy, na eenen langen verdrietigen t cht, aanlanden . Terwyl het Lichaam aangedaan w rdt d r de nderfcheide aand eningen , ntflaande uit Zeeziekte en hcnger die
dezelve vergezelt, (fch n p den eigcn tyd het gezigt van
v edzel de ziekte d et t eneemen,) vestigt zich de Ziel
v rnaamlyk p de gen egens, welke zy, aan land gek men
zyn_
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zynde, verwagt . Wat my betreft, het denkbeeld van een
g ede kan k ffy, en een gemaklyk bed, hieldt my flaande,en
nbezweeken in 't middcn van h t gieren der wirden en h t
kl tzen der g lven ; ja her verzagtre eenigermaate de ngemaklykheden myner Zeeziekte .
T en ik deezen m rgen aan
land flapte, dagt ik v lk men in (Iaat t zyn m het verrukkend
gen egen t begrypen, van het fcheepsv lk p d Centuri n,
befchreeven ill ANSON'S Reize , wanneer het den v et zerte p
't (lrand van yuan Fernandes--'t Was een vermaak,'t weik
men zich niet ligt kan verbeclden, cen zindelyke kamer t
zien, en nthaald t w rden p 't geen ik geduurende den geheelen t cht z ernllig verlangd halt, naa twee dagen en twee
nmgten bykans geheel d rgebragt t hebben, in een d nker
m rsfig bed, waar d m nd geen frisfen adem ken haalen,
maar cen vundfe Scheepslugt, en bet r bykans niets h rde
dan het gefteen der zeezieken .
De vl ed was ver als wy in de Baay van D uglas kwamen, wy v eren na de Stad met c n Visfchers b t, zeilende
d r een reeks ruwe en fchriklyke r tzen, waar p veele
Paarden en Schaapen zich nthielden, nevens eene menigte
van wild Gev gelte. H t gr tfle gedeelte van deezen naamiddag heb ik in 't bed geleeten, en v el my d r d k ffy
en flaap uitfteekend verkwikt . Mejuffr uw WILSON, myne
Waardin, is een Engelfche Vr uw, z vet als een Zeepappegay, en z g edaartig als vet - van Zeepappegaaijen gefpr ken ; dit zyn V gels die in d h len der r tzen nestelen , byz nder p een cenzaamen klip, h t Calf van Man geheeten ,
mtrent e n halve myl van den zuidlykften uith ek deezes
Eilands gelegen . Zy beftaan byna geheel ult een kl mp vet,
en w rden v r een zeer lekker beetje geh uden . De rechte
tyd m ze t vangen en t eeten is eerst in de maand juny,
z dat ik het gen egen niet zal hebben m 'er p nthaald t
w rden .
Ik heb de Stad D uglas d rgekruist en mgewandeld, deeze, fch n d gr tfle p het Eiland, is kleinder dan nze Engelfche Marktvlekken van middelbaare gr tte . Zy ligt vry r manesk, p de zyde van e n h gen berg, die een gedeelte
van deeze Baay v rmr, en heeft twee Kerken, behalven de
Land kerk, die p eenigen aflland van de Stad geb uwd is, en
waar de dienst in de taal der Eilanderen gedaan w rdt .
T
M Y N II E E R,

WEEDE

BRIEF.
Castelt wn,

2

May.

Omtrent vier uuren deezen naamiddag verliet ik Q uglas,

kwat

n
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Imam bier t Castelt wn, vergezeld van Dr . C- een j ng
Arts, tne t wien ik kennis maakte in Wilf zc K fyhuis . V lgens
zvn cigen zeggen is by vermaagfchapt aan eenige der aanzien!ykHv at deezen dig in de Nunfte Pamilien p dit Eiland .
very, c n klein fch n Landg ed, niet verre van D uglas, waar
ik na hem vr eg, il gebragt werd in de zaal, waar Mr . Ten diens gezelfchap, ma het middagmaal, zat, Deeze H t,
die zich als een zeer welgpLev ed Man gedr eg, is leer nlangs
Weduwnaar gew rden . Welk een verlies m et een fch ne en
beminnelyke Vr uw weezen, v r een Man van een keurig
verRand, p c ne plants z fch n als de Nunnery .
De m rgeng dsdienst,en een weinigje nieuwsgierigheid,deedt
my in de Kerk t D uglas gaan . De vergadering beft ndt uit
cen h p welgefchikte merfcben , en men bet nde meer aandagts p den dienst, din men gemcenlyk in Engeland waarneemt. Hun nieuwe Bisfch n was 'er v r de eerfle keer tegenw rdig . W ensdag zal by t Peel ftaatiyk w rden ingehuldigd,
ik h p 'er m rgen av nd t zvn .
De weg van D uglas na Castelt wn is in de daad fch n,
h t land aartig verdecid in bergen en valeyen ; mangel aan gegl pcnd gebrck van dit t neel . De
b mte is een in 't
rieten daken der hutten p dit Eiland w rden v r 't geweld
der winden bef¢hut, d r eere fr st van fir -net, daar ver
been gewr gt ; de hutten zelve zyn zamengefleld uit lei en
H t D rp Bally-Sailey,, welk wv d rz dcn .
tr kkcn, is zeer vermaaklyk, men vindt 'er de verhlyfzels van
de Abtdyc . Naa by dit D rp leidde tnyn Reisgen t my in by
zyn O m, een gr t Landh evenaar alhier. Ely hadt twee
Z ns en twee D gters, alien ngetr uwd, v lwasfen j nge
lieden . Zy maaken c ne gastvrv en m rsfig Gezin uit, waar
in vervl ed en kladdigheid heerfchen .
Castelt wn, fch n de H fdftad des Eilands, is een flcgte
kleine Stad, en de v rnaamfte Geb uwen daar in zvn c n
flegt Kasteel, een flcgtc Kerk , ecn flegte Academic. en cen
flegte Herberg . [let Kasteel is de vcrblyfplaats des Landv gds ; en alle zaaken, die t t het beftuur des Eilands
beh ren , w rden hier afgedaan d r twee Regters . Deemf ers
geheeten . Z lang dit Eiland in handen was des Hert gs van
ATHOL, w rd by de verkiezing deezer Deeniiers de v lgende
z nderlinge Eed bull v rgeh uden . Gy zult recht d en tus-

fehen den Man en zynen Naasten, z

regtmaatig als de graat in
e n Haring van de twee zyden in het midden ligt . Zints het

Eiland aau de Kr n gehegt is, k mt d Regeerwyze met die
der Engelfche Graaffchappen vereen . Perf nen, die t t den
Kerkdienst van Man gefchikt Zyn, w rden p de Academic alhier nderweezen ; d ch geenen ge rdend, f 'er m t eene
plants pengevallen weezen . De Geestlyken kunnen hier van
eene wedde van vyf- en twintig P nden z g ed leeven als de
El'-
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Engcifchen van vvfrig .

T t e n v rbceld van de g edk puer leevensnliddelen, fchrxf ik bier v r u f een der
rekeningen in een Herbcrg my gegeeven,
hriCi

't0 Middageeten
Thee en K ffy
Een Pint Wyn
Een Pint Ale
Een Quartiertje Haver

L.

-

S.

0 - 0

-

D.
- 8.
- 4.
- 9.

0 - 0 - 2.
- 0 - 2.

Ik zit thans aan c n Av ndmaaltyd die 'er wel uitziet v r
acht ftuivers , in Engeland zyu ik 'er achttien v r m eten nederleggen .

(Het verv lg hier na .)
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Of de Gefchiedenis van SAYD, een A/geryn, en
K pman van Mar/eillcs .

COMPIAN,

een

Een Zedeleerende Gebeurtenis .

(Uit bet Engelsch .)

aanvang deezer Eeuwe hadt een K pman van MarCOMPIAN geheeten, bet ngeluk, dat by, naa een
manm edigenden tegenftand geb den t hebben, gen men
w rd d r een Algerynfchen Kaper . De verwinnaar v erde
hem na Algiers, en verk gt hem t t Slaaf. De K per was
rnaamlle Regeeringsperf nen in dit R fSAYD, een der v
nest . Deugd treft men niet zelden zelf by harbaaren aan
SAYD
mhelsde de G dsdienstbelydenis van het Land zyner
Geb rte en Opvbeding ; dan by zag met een
g v l dr efheid, en een hart v l weed ms, al d mishandel?ngen, welke
de Christen-Gevangenen m esten ndergaan. „ Zyn ze," fprak
by menigmaal t t hunnen Meester,
f liever hunne Beulen,
„ zyn ze niet nze medefchepzels ; denkt gy het Opperwee„ zen t behaagen, d r uwe w ede l s t laaten p
„ deeze ngelukkige Slagt ffers, welken bet O rl gsl t in
„ uwe hand gefleld heeft? Wie de Wet der Natuure fchendt
„ beledigt den c n, then wy aanbidden ; den c n, die nim,, mer de bedryven van een wreed, med genl s, hart zal
„ vergeeven!"
Deeze gev elens, fch n zy geenen indruk maakten p de
verharde gem ederen zyuer Land- en Stadgen ten, d er ns
reeds by v rraad begrypen, dat de K pman van Marfeilles
V'll . DL.I:L, &IENGELVP, NO . 11 .
K k
aletlies
den
MJeilies,
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alleen den naa •n van Slaaf hadt . 't Is waar, by p gde zich
nuttig t maaken by den braaven Mufulman ; zyne p gingen,
m hem dienst t d en , waren nafgebr ken ; d ch het waxen de p gingen van een. Vriend, yverig v r de belangen
van een Vriend , en de dankbaare sAYD t nde zich in de geringfte, z wel als in de gewigtigfle, bedryven gev efig v r
deeze p gingen. Hy gaf SAYD h t pper pzigt ver zyne
huisiyke zaaken, en behandelde hem met een nbepaald %ertr u wen .
COMPIAN fmaakte,
ngetwyfeld, in de nverwagte g edheid
zyns Meesters, eene verzagting van de Slaaverny ; n gthans
antfnapte hem we] e ns, zyns ndanks, een zugt, en de kwyning was p zyn gela .+d t leezen . 't Vie] SAYD pier m eilyk
leezen naangenaamen t elland zyns dagelyktchen Med ezels
t
ntdekken, en by fprak hem indeezerv ege aan : ., Wat is
„ her, myn Vriend, eat u z zeer kwelt? Vergeefsch p gt
„ gy uwe kwelling re bedekken . Ik kan in uwe Ziel leezen,
• een inwendig verdriet knaagt uw hart . Kunt gy klaageu
•
ver een Dleester, die, affland van then tytel d es ie,
,, thans uw t egenegenae Vriend is?"
Ach! riep cOMPJ .
Ate, in traanen uitbarltende : 3k Pen zeker aan u verb nden d r

banden, die nimmer kunnen verbr ken wwarden ; d r banden van
alt sduurende dankbaarheid . 7a, gy leest in 't binnenst myner
Ziele ; deese is vervuld met de dankbaarfle gev elens wegens uwe
g edheid ; d ch flaa my t e, my p uwe aand enlykheid t ber e/en .
Edelm edige SAYD, z udt gy , in myn t efland, niet d r verdriet
verteerd w rden ? Kan ik vergeeten, dat ik een Vaderland . . . en ii'
it Vatler gcweest?
't zelve eeneVr uw en twee Z nen heb? Zyt gy
Myn eenige wensch is, hun flegts v r weinige dagen ie zien,
hun aan myn hart t drukken , en zu!k eene fhikking p hunne
zaaken t mazken,als hun, in myn afweezen,de gr tfe veiligheid
„ H r my, cnMPEAN" fprak SAYD, „ ik wil
fchenkt .
• het "let verheclen ; gy zyt v r my n dzaaklyk gew rden,

• n dzaa.k'yk Diet alleen ten aanziene myner tydlyke belan• gen ; mvne gev elens zyn nbaatz ekender . Indien gy van
• my gear, hen ik van alles ber fd . G.y hebt myne seder„ fte en vuuriglle Vriendfchap verw rven, gy zyt c n v ed• zel myner Ziele , en, indien ik u mis, weet ik zeker dat
COMPIAN
• ik ilir gemis niet zal kunnen verleeven ."
wierp zich neder v r de v eten van SAYD, uitr epende : Myn
„ Ach''" Vi l SAYD hem in de rede,
waarde M ester!
met uirgebre,de armen, „ n els] my, geen Meester, n em my
vertui• uw Vriend, die nicts hartlyker wenscht dan u t
• gen van eene Verkn gtheid, v r welke, gel f my, flegts
• weutige Zielen vatbaar zyn 1"
De K pman van Marfeilles beantw rdde c ne Viiendfchap.
z inndemend met eerie wederkeerige van zynen kant ; d ck
by k r. dQ zugt ©m, Frankryk, m zyne Vr uw en Kinderen
t~
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t zien, niet d ven . Eene ziekte tast hem aan ; SAYD gev elt
zich desgelyks ng_efteid ; by d et zynen Vriend alien m ge ;
lyken byfiand en verlaat hem niet. COMPIAN flelt hem v r .
IVilt gy my in 't leeven fpaaren, daar is maar een weg pen m
my myne Rez ndheid weder t geeven ; vergun my elns myne Pr uw
en Kinderen t m gen zien! „ Ach! wreede," riep SAYD uit,

• waar is uwe Vrien6chap jegens my ? Zeg wat gy begeert?
• Wilt gy deelen in myne bezittingen? 1k fchenk het u ; maar
• uwe Vryheid t erlangen . . . my t ver :aaten . . . . Ik heb u
• meermaalen gezegd , dat gy n dzaaklyk zyt t rt nw t'e• ink." -- H r my, hervatte COMPIAN, h udt gv nay v r
een Man van Eer ?

•
„
•
•
•
„
•
•

Durft gy u p myn w rd verle,atc ,a ?

/a, Christen, ik twyfel net aan uwe Eerlykheid . 't VerIchil nzer G dsdienstbegrippen heft my fact egevr :lig
gemaakt v r uwe Dcugden . Zints her eerfle
gei .bi'k
dat wy elkander zagen, heb ik u flrikt pd- gcflaagcn ; en
beken met het fireclend!le vergen egen, da-. ii` gev elens
in u ntdekte, die u aan myn hart dierbaar deeden w rden,
en hier uit is eene verkn gtheid geb ren, waar d :ur ik
my v r alt s aan u verl fde ."
ch! ed~ln cr.i se

indien gy my dan agt en bemint, indien gy my nbekiv aun
agt n; myne Eer t fcbenden , fiaa my dan t e na myn Land t m gen trekken, m lens n yne Vr uw en Kinderen t
mhelzen, en ik
„ Zult gy wederkeeren, c MPIAN?"
zal wederkeeren .
ik geef u bier p myn w rd, myn nkrenkbaar heilig
„ Gaa dan ; fprak SAYD, zie uw Vaderland I uwe
w rd .
SAYD,

„ Vr uw en Kinderen weder : maar wees gedagtig dat ik u
• t rug wagt ; dat gy uw w rd 'er v r verpand hebt, en
• dat ik , indien gy , ten geflelden tyde, niet cvederk mt, van
„ verdriet vergaan zal . COMPIAN! gy weet ik ben uw Vriend,
De K pman wierp zich,
• n it uw Heer, geweest ."
weenende, in de armen van SAYD, zeggende : y'a, ntyn dierbaare Weld ender ; ja, ik zal wederkeeren t t de
banden .
Gyy zult zien, dat ik waardig ben,
met welke gy my alt s bejegend bebt, en thans
t nt
De K pman van Marfeilles rust zich t e t

ude Vriendfcbapsdie nderfcheiding
in 't byz nder be-

t de rcize . SAYD
p gt zyn b ezemfmert t verbergen . De dag des vertreks
breekt aan : en p denzelven vert nt by al de gev eligheid en
tevens al de edelheid van Ziel . „ Gaa ," zegt by : „ zie deeze
• traanen niet ; denk, n gthans, dat uwc hand allcen dezelve
• kan afdr gen . Ik zal de dagen en de uuren tellen, en n it
;, rust genieten, t t ik u wederziel"
COMPIAN f rte
Tyne erkent'.yke Ziel uit met de nadrukl 'kst fpreekende traapen : by gaat fcheep . Len Slaaf brengt hens ten 3rief met een
kisje v l Seyuinen ; de Brief beheisde . , . M% n Vricnd ! weiger
I , niet cult Bering teken myner verkn gthe d a :tn U t aanvaarden :
K k 2
„ myn
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myn Leeven is aan nw Leeven vcrh ndcn ; en t t u tire we• derk mst z .d myne Ziel d r verdriet vcrtcerd w rden!"
C MPI •+ N zag, naa een gelukkia ;en en fp edigen vert cht,
sl'es weder . Welk eene vreu,rd, well- cene verrukking,
geu .,r by in de armen zvner Vr uwe! en de mhelzingen zy .
ner 7aindecen ! Hy befchikt zyne zaaken, d r zyn tang afwcezen in verwarr'nge geraakr. Zyne Vrienden
nthaalen
hem geduurig ; by v elde bet vermaak, 't geen bet hart d rtintelr, wanneer men, naa eene uitlandigheid van veele jaaren,
zyn Vaderlyken gr nd weder betreedt, en b t mag vieren aan
de gen eglyk(Ic gewaarw rdingen der Nateure .
SAYD bev ndc zich in eenen recht tegen vcrgefielden t efiand . Eene diepgaande d efgeestigheid verbitterde • zyn beftlan . Dikwyls berchuldigde by zichzclven, dat by t
nbe .
dagt t ege,,eenen hadt aan de inh ezemingen van Edelm edigheld ; „ COMPIAN," dit waren zyne verpeinzingen, „ c MPI„ AN zal n
ic wederkeeren : een misbruik van myne zwak• heid maaken
'ach, COMPIAN! hebt gy my vergeeten?
„ ik ben uw Slaaf geweest, ik ben die n g . In de-bezitting
,, van alle myne fchatten, vind ik niets van die geneugten,
• welke ik m gt fmaaken als nze v r elkander gefchikte
• harten zich nderling uitft rtten . Indien ik u, 8 COMPIAN,
• niet weder zic, flerf ik ber fd van alien tr st ."
Inrusfchen ntving by brieven van Marfeilles, pgevuld met betuigingen van alt sduurende erkentenis . COMPIAN gaf 'er hem
k een verflag in van den ftaat zyner zaaken ; d ch fprak
van bet ftuk, waarin SAY() bet meeste belang flelde, geen
enkel w rd . „ Ik zal, was zyn befluit, gewislyk bedr gen
• zyn ."
De F pman van Marfeilles n digde alle zyne Bl edverwanten en Vrienden , p een heerlyk gastmaal . Naa den maaltyd werd bet verige van den dag in verfcheide vermaakneemingen geflecten • Het uur van fcheiden naderde : en zy fl nden gereed , wanneer COMPIAN zeide :
n g een
genblik ;
ik heb iets van h t uiterfle aanbelang aan u t
ntdekken ; gaa
)veder zitten en verwaardigt my, met uwe aandagt .
't Geheele gezelfchap wagtte met ngeduld wat bier z u gebeuren .
CONIPIAN han!dc een papier uit den zak, en reikte bet zyne
Vr uwe t e, zeggende, dit is myn Uiterfte bill - „ Uw
• Uiterlie wil! h e . . . Waar m then thans t v rfchyn geb ragt - gev elt gy uw d d ras aanftaande ?" -- Neen,
• bragt
„

Msrf,_-

Blyft

naar alien fchyn is dit myn geval niet ; rnaar ik heb my gereed
emaakt t t myn vertrek
Uw vertrek !" riep bet gehee-

•

gezelfchap met eene item, „ verklaar, wit gy hier m de
meent ." - -. Dat ik gereed fas u t verlaaten
mis-

fehien v r alt s .
Hier m ben ik z v'y'tig bezig geweest m
alle myne zaakken in rde t brengen .
My,Ie Vr u)v en Kinderen
zullen even zeer reden hebben rn v ldaar t zyn, Ik Ireb hunne

On-
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nderfcheide belangen behartigd met al de naauwkeurigheid , die
regtvaardigheid en genegenheid kunnen inb ezeenen . Mlles, wat in
myn verm gen was , heb ik v r hun gedaan ; nu meet ik rn my
2e,ven denken .
De Bl edverwanten van COMPIAN begeerden de
reden van dit z
geheel
nverwagte vcrtrck t weeten . Ik
tie, fprak by , dat gy angstvallig gist na de rneening van 't Been
v een raadzel fchynt . 1k zal bet uitleggen ; niemand ewer kan vergeeten weeten, dat ik , eenige maanden gcleden, bier k mende, een
~laaf was, en de ketenen, die my binders, zyn van then cart, dat ze
n it kunnen gebr ken warden .
„ H e, zyt gy n g geld
„ n dig t t bet betaaleu van uwen l sprys? vindt gy des eeni„ ge verlegenheid, uwe Vricnden zyn gereed nw u met al hun
• verm gen by t fpringen ." --- Ik ben zeer dankbaar veer
dit edelm edig aanb d ; d ck myue Vrienden kunnen my, in dit geval , niet dienen : want al k nden zy alie de fchatten van Ma feilles aan my flzenken, ze z uden niet gen egzaarn weezen m myn
fchuld t betaalen .
Hier p deedt COMPIAN, met al de geestdrift cener deugzaame
Ziele , een verflag van de verpligtingen, die hem aan den Algeryn verh nden : ed van de v rwaarde, p welke by verl f
wn zyne Vr uw en Kinderen t zien ; ten bebek men hadt
fluite, verineldende , gy bemerkt dat geene bedenking , welke
k,
ntflaan kan van myn eed : 't is de verbintenis van P'igt,
my
Dankbaarheid, van Eer . - Een der aanweezenden, wiens
niets beduidend gelaat c ne Ziel aank ndigde van wile edele gev elens verft ren, en die desniettegenftaande zich veel liet
v rftaan p 't geen by keurig
rdeel n emde, Yet zich h ren .
„ Myn arme COMPIAN! zyt gy wel by uw ver(land? Gy
• fpreekt van Verbintenisfen, van Eer en wat niet al . . . waarw zult gy uw w rd L uden by zulk V lk? Zyn ze gecn
•
„ Turken ? Zy gel ven nict in GOD I' - Zy gel ven in GOD,
hernam COMPIAN, glimlachcnde, 't zs wear, liunne G dsdienstbelydenis vezfchilt van de
ze ; d ck zy hebben, egter, dezelfde
denkbeelden van Eer, Iiraafheid en Deugd . SAYD ten ininflen heeft
zich alt s nder die eerbiedenswaardicee clraraftertrckken aan my
vert nd . fly is, daarcnb ven rnyn Id%eld ender . . . myn Vriend.
't Is alleen in gev ig van zyn verl f, dat ik het gen egen m gt
f naaken m myn dierbaar gezin t mhelzen, en u alien n g eens
t zien . Ik .al na Algiers ivederkeeren . . . myn Pligt r eptmy
ik meet v lfirekt gaan .
Hy flaat van tafel p ; het geleele Gezelfchap vernieuwt de
aanz cken en fmeekingen . Zyne Vr uw, zyne Kinderen vallen
hem m den hats, vercenigen traanen, gebeden, en wee1 agten . De deugdzaame COMPIAN blyft nverzerlyk . De b ven .
gemelde fpreeker verv egt zich by hem met de h uding van
iemand, die een rediniddel hadt uitgedagt .
„ Myn Wend,
• indien gy uzeiven v lftrekt d r een Eed verb nden rekent,
• wy weeten wegen en middelen m u van die verbintenis t
Ii k 3
„ nt-
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ntflaan : ik ken 'er twee
d ch ik zeg u n gmaals, gy
•
„ kunt m ts aan die fchclmlche Turken verlcl)uldigd zyn ."
COMPIAN is d f v
r alle inb ezemingen, welke zyn hart
niet kan g edkeuren . Zyn hart alleen raadpleegt hy, en geh rzaamt 'er v lk men aan . Hy rukt zichzelven uir de mhelzende armen zyns Huisgbzins en zyner Vrienden , die help wee~
uende na de haven vergezellen . Weest verzekerd ; fprak by t t
zyne Vr uw en Kinderen, dat ik nverduldig haak m my weder

by a t verv egen , dat my het fcheiden allerbitterst valt . Gy kunt
myne aand enlykheid niet in twyfel trekken . . . gy ziet 'er de pr ef
van . Was myn hart min vatbaar, ik fch nd myne bel fte, maar ik
weet, dat sewn my wagt ; ik ben d r de heiligffe banden verb nIk hr5 de pligten van Egtgen t en Vader v lbragt. P r
den .
uiiedcr belan,,7en kan ik nict meer z rgen . Ak m et thans v ld en
aan d verpligtinken van Eer en Vriendfchap . Paar wel. . . . g l f my. . . . gy zult n it nit myn hart weezen. - Dit zeggende ,
rukte c MPI/tNZich, met eeu blykbaare wcderzin,uit de klem-

n)ende mheizingen, en tradt aan b rd . fly waagde het nict
gen f1randwaards t wenden , v elende dat by gevaar liep
de
m t rugge gev erd t w rden , d r die kragiige beweegingen der Natuure, welke het z bezwaarlyk valt t wederfiaan .
Eindelyk bezeilt by de ha--en van Algiers, en k mt in het
paieis van SAY!. Het eer(e berigt luidt, dat eene verregaande
dr efgcestigheid deezen vermeesterd hadt, en dat by gevaarlyk
krank lag. COMPIAN treedt de kamer van SAYD in, vindt hem
ligs;en p een l la, bykans den gcest geevende . Hy werpt
zich in diens armen met deeze w
rden . Myn Meester! myn

Friend ! gy ziet my weder ; ik k m m myn W rd t h uden en myn
t'ligt t v lbrengen! - De vreugde van SAYD is nbefchryfbaar .

- „ Zyt gy het COMP)AN ! Zyt gy h t ! Ach ! gy zult my
• het leeven weder Ichcnken . la, ik verteerde kwynende
il) uw afweezen . - !k durfde niet '.anger cene h up k es•
• term . . . . Ik verm edde . . . . Ik beg n my t verbeelden d
• Christenen . . . . d ch 1k' deed hun ngelyk . . . . Edelm edige
• en deugdzaame Zielen,ben ik nu vertuigd, vindt men veral ."
SAYD dankte den Flemel en bew nderde de Gr tm edigheid
en Tr uwe van COMPIAN, die v r hem zyn Vaderland, zyn
Gezin, en alles wait hem p aarde k n verbinden, hadt pgeffcrd . Deeze Edelm edige v r v rt met hem alles t bet nen wat Vriendfchap en Daukbaarhcid k n inb ezemen . :a ;
vnyn Meester, Iprak COMPIAN, (want met lieu naam zal ik u alt s gaarne n emen,) 't was nict n dig dat ik my d r c ne Bel fte verb nd . Vriendfchup alleen z u gen egtaam geweest zyn w
my t t mynen waarden Wead ener t rug t bren ;en .

v`ertreffen in blyken
Te vergeefsch z gt SAYD zyn Slaaf t
van Verkn gtheid en Edelm edigheid . Nu en dan v ndt de
een den ander in traanen , en zy z gten, egter, v r zich
zelven t verbergen nit welke br n>aen zy vl eiden . C MP)AN
hadt
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hadt den Algeryn, van tyd t t tyd, meet blyk gegeeven van
yver, werkzaamheid en bekwaamheid . Alle de zaaken van
SAYD gingen d
r zyne harden, p deeze hadt by eene fchikking en geregeldheid beraamd, die de ink niflen zyns Weld eners verdubbelde . Zy p cgden elkander v rby t fireeven in
het wederzydsch gen egen van verpligten .
COMPIAN werd ,
geknaagd d r eene
heimlyke z rge, I% L 1
h1j -' t7 , : 36
M,;esters niet -k n ntgaan, die, ndanks her gen egen, v rtlpruitende uit het herkrygen van zyn Vriend en het leeven met hem, zeer dr efgeestig werd en allengskens erger . I)icpgehaalde zugten en
klagten nrglipten hem by wylen . Men z u veelligt gezegd
hebben, dat zyne ziel in arbeid ging, met iets w rfielde, en
bet tragtte t
nder t brengen . COMPIAN m est naandagtiger geweest zyn dan by was, m niet t zien, dat, wanricer bAYD bet Cl g p hem fl eg, de hevigheid zyner gem edsbeweegingen zich ten allerllerkfien vert nde .
Op zekeren av nd beiegende SAYD zynen Vriend , met gr ter bet n van Vriendfchap , dan by t t n g gedaan hadt , en
uitte, nder anderen, deeze taal . , COMPIAN! gy fpreekt ge• duurig van myne gunstbet ningen . Ik kan n it de ver„ pligtingen . welke ik aan u heb, beantwc rder. ; ik gev el
• al de waarde der dienflen, d r u aan my beweezen . Gy
• hebt alles aan my pge fferd ; en Ik . . . . 1k heb bet alleen
• in myn verm gen gehad u t beminnen : eene fchraale be• l ning waarlyk v r uw edelm edig en inneemend gedrag.
• Wanneer gy na uw Geb rteland wederkeert, denk dan aan
„ cell Mad . . . zeker gees uwer Landgen ten benaint u meer• der, . . . . Gy waart n it myn S1aaF . . . . Gy waart my eeta,
>, Wend . . . ee Z n . Indien gy myne
gen fl r, z u my„ ne geheele bezitting uw erfeni8 zyn . Maar ik m t my
„ zelven dit gen egen ntzeggen . Ach ! COMPIAN ! ik m et
• gecveld d en aan myn hart . . . . Vcrgeet, waar been
k uw
„ l t u m ve v eren, vergeet simmer sAYD . . . Denk dat gy
„ in hem cell Wend agrerliet
fly k n geen w rd m r uitbrengen ; zyne traanen, zyne
gehecl verrederde ziel belette hem v it t fpreeken . C MPlAr drukt hem, in eene verv ering van aand enlykheid,aanzyn
harr, zeggende : Weldaadige Man! Aanbiddelyke Man, kunt gy

danker, dat ik immer zal ph uden u lief t hebben ? - 't Is
waar, myne Echtgen t en Rinderen . . . . derzelver aandenken . . .
verwckt , by wylen , de aand eningen van dr cfheid ; d ch de
Vricndfchap, we.'ke ik u gezw ren heb, is, t dicer
rzaake, niet
min vuur g , niet m :n pregt . -- „ Neen , myn COMPIAN!'O'

hervatte SAYD , nug zigtbaarder dan v rheen ntr erd , „ gy
„ zult my niet vertreffen . 't Is de'pligt van SAYD, zulke p.
, f fferingen t gedenken en t bel nen. Staa m rgen vr eg
Kk 4
t
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S0

DE VRIENDSCHAP EN EDELMOEDIGHEID.

• p, wy zullen eene wandeling na de haven d en . . . Gel f
• my, gy zult alt s dierbaar aan myn hart weezen ."
COMPIAN was zeer
ntr crd ver de niftandigheid , waar in
by zyn Meester verliet : en fprak by ziehzelven . Bedrieg ik
my ? Welk een ramp heeft hem z zeer neerflagtig gemaakt ? Vrugtl s p gde by het t verlteelen . G ede Hemel! fpaar een leeven,
my z dierbaar . N it bekl nz vriendfchap een z h g t ppunt!

De dag brak nauwlyks aan, f SAYD tradt in bet vertrek zyns
Vriends, .die verbaasd fl ndt p h t aanlch uwen van een z
verbleekt en ngedaan g laad. dclz! myn waarde Meester, )vat
fch rt u? hebt gy deezen nags niet wel gerust? -- „ Niers,
• niets, myn Vriend, . . . Ik m t myn belluit v lv eren, . . . 1k
• heb bet vast bepaald . . . ja . . . v lllrekt bepaald ." - Per
klaar,, verklaar my dit geheim, myn waarde Meester! -- „ K m
„ laaten wy ns na de Haven fp eden . . . helaas ! gy zult bet
„ maar al t ras ntdekken ."
De angst van COMPIAN kl m allengskens h ger ; by k n zich
met geene m gelykheid verbeelden, wat SAYD z m eilyk viel
t
ntdekken . Zy bereiken, nder die w rftelende aand eningen, de Haven . COMPIAN ziet een (chip leggen, waarin SAY[)
verz ekt dat by z u intreeden . Hy bew ndert bet fch ne
maakzel, de K pmanfchappen en veelwaardige g ederen,
met welke h t belaaden was ; naa alles bezien en nauwkeurig
pgen men t hebben, is by de eerfte die v rflelt van b id
t gaan . „ Myn Wend," liet zich t en SAYD h ren, nder
een vl ed van traanen, „ myn Wend, gy zult in dit Schip bly
• ven . . . 't is het uwe. Te lang, veel t lang, heb ik de reg• ten der Vriendfchap geich nden . Ga , en verv eg u na uw
• Land, by uw Huisgezin . T n uwe Vrienden de ketenen ,
• waarmede men t Algiers Slaaven, gelyk gy zyt, belaadr."
Hier p gaf by hem een Gauden Keten, ryklyk met Diamanten bezet, in Fransclz geld misfehien nicer dan Se ,c
Livres waardig ; 'er byv egende . „ Dit is niets, in vergelyking
• met de gev elens, welke gy in myn hart naalaat. . . . d ch
• ik m t my van u afrukken . . . Zie, bid ik u, niet h e veel
• deeze wreede fcheiding my k st!" - COMPIAN, verbaasd,
verft md, en verv erd, d r die vermaate van aand enlykheid, welke deeze edele daad n dwendig m est v rtbrengen, z gt t vergeefsch zyn Meester in edelheid van Ziel t
evenaaren . „ Ik ben, fprak SAYD, uw Meester geweest, en 't
• is uw pligt t geh rzaamen !" dit zeggende drukte by hem
aan zyn b ezem .
Ten laatften namen deeze twee, elkanders ngemeene Vriend .
fchap z waardig, een harthreekend affcheid . COMPIAN kwam
t Marfeilles,en, by zyne Huisgen ten gek men, b rst by uit.
Denk h e zeer ik u bemin ; m uwent wil l eb ik den dierbaarJlen
friend en edelm edigflen l'Teld ender verlaaten . Gy zult 'er de
pr eve, van zien. Ik h b een Schip medegebragt, 't welk, met de
g' e-
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Livres waardig is ; dit Schip, deeze
g ederen,meer dan I,Ig ,
g ederen 2s een GeJchcnk van zyne hand. Myne hrienden fmeekt,
Jineekt alt s Zegeningcn af, die p Let h fd van den vergelyklyke~t
SA Y D nederdanlen !

De Man zyner kennisfe, die v rheen van
rdecl was, dat
men den Turken geen w rd m cst h uden, kwam eci bez ek
by COMPIAN afleggen ; die zich tiler k n bedwingen hem t gem et t v eren . -Denkt .,gy dat veelen van ns Christenen lien
Turk in cdelheid van hart en gr
treffen !

theid van gedrag z uden

ver-

COMPIAN nderhieldt eene beftendige britfwisfeling met sAYD,
en elke brief, lien by fchrecf, was met traancn befpr efd .
Eenige jaaren daar naa, als by zich gereed maakie n g cene
reis t d ers, m bet gen egen t genieten van zyn Weld ender
n gmaals t zien en t
nlhelzen, tastte hem eene krankheid
aan, die hem wegrukte . SAY!) ntving de tyding van den d d
zyns Vriends met z veel aand ening, dat de dr efheid hem
t eenemaal vermeesterde, en by zyn geliefden COMP IAN welhaast ten grave v lgdc.

AANMERKINGEN OVER HET ONDERSCUEID TUSSCHEN SMAAK EN
VERNUFT .

(Ontleend Lift

Ii. sLAIR'S, Leftures

Lettres .)

n Rhet ric and the Belles

en Vernuft zyn twee w rden dikwyls by elkander geS maak
v egd, en, t deezer
rzaake, d r nnauwkeurigen en

nbedagtzaamen nder elkander verward . Zy duiden twee
zeer verfchillende zaaken aan, bet verl'chil kan zeer klaar
w rden aangeweezen, en 't is van aanbclang zulks p te metken .
rdeelcn ; Vernuft in
Sinaak beRaat in bet verm gen van t
bet verm gen m lets v rt t brengcn . lemand kan eene
gr te maate van Srnaak hebben in Dichtkunst , Welfpreekenheid, f eenige andere der Fraaije Kunfien, die weinig f
bykans geen Vernuft bezit m in eene derzelven lets nit t
v eren . Maar Vernuft fluit alt s Smaak in . Vernuft verdient,
ver zulks, als cen h ger Zielsvernm gen, dan Smaak, aange .
merkt t w rden . Vernuft behelst alt s lets van bet uitvin.
dende en fcheppende, 't welk niet berust in de enkele aan_
d enlykheid v r Sch nheid , waar deeze zich pd et ; d ch
dat, daarenb ven, nieuwe leh nheden kan v rtbrengen, en
p z danig eene wyze v rftellen, dat ze het gem ed van anderen fterk aand en . Verfynde Smaak v rmt een g ed O rdeel-
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d ch Yernuft: w rdt ',er vereischt m den Dichter en Redenaar t v rmen .
Hier hebbe men fan t merken , dat bet w rd Vernuft, in
de algemeene betekenis,zich veel verder dan t t h t l' rwerp
van Smaak uit(lrekr . H t w rdt gebezigd m dat Talent f
die Bekwaamheid, wclke wy van de Natuur ntvangen hebk, uit t munren, en aan
ben, m in eenige zaak, weike
wel van een
t duiden . Indeczerv ege fpreeken wy z
Yernuft t t de Wiskunde . als van cen Yernuft t t de Dichtkunst gefchikt ; van een Krygskundig Yernuft , en wat dies
nicer zy .
Dit Talent,
f die Bekwaamhcid, m in eenige byz nderheid uit t munten, is cen Gefchenk der Natuure . D r
Kunst en Oefening kan h t Vernuft gr tlyks a .angekweekt,
d ch d r deeze alleen n it verkreegen, wurden . Naardemaal
Yernuft e n h ger verm gen is dan Smaak, vinden wy't,
gew ne fpaarzaamheid der Natuure,
verecnk maig met d
in bepaaldcr bring van werkzaamheid, mlchreeven. 't Is
geenzins een vreemd verfchynzel Perf nen t
ntm eten , die
cen keurigen Smaak bezitten in ver(cheide befchaafde Kunlicn
tevens, ais tMuiyk, Dicht-en Schilderkunst, Welfpreekenheid ;
d ch iemand aan t treflen, die h t in aile deeze meesterlvI
uitv crt, is zeer zeldzaam : f licver zulk een w rd,t t vargeefseh gez gt .
Eerie f rt van Algemeen Yernuft, f iernand, die even
zeer en nverfchillig zich t eiegt p verfcheidenerlei Kunfen
en Weetenfchappen, zal waarfchynlyk in geen een uit(leciicr .
Sch n p deezen regel eenige weinigc uitz ndcringen m lten
vallen, gaat bet egter, in 't algemcen, d r, dat, wU+nneer
de nefging der ziele geheel gerigt is t t cen v rwerp, up
zekere wyze alle andere uitfluitende, de gr tfle kans z'ch
pd et, in daarin, cwt her
k zyn m ge, nit t Ileeken .
De flraalen m een in een pun : zamenl pen, m net t helderder glans t blinken . Deeze aanmerking is van zecr gr t
gewigt, en beh ren j nge leden zich ten nutte t maakcn ,
ten einde zy, met nauwkeurigheid , gadeflaan, waart e bet aangeb renYernuft hun aanzet,en tact yver dat fp r betrecden,
waar p zy zich kunnen bel uven t zullen uinnunten .
Een Vernuft, v r cen der Sch ne Kunflen gelchikt, ver nderflelt alt s Smaak ; en 't is penbaar, dat de vcrbctcring
van Smaak zal dienen nw de werkingcn van 't Vernuft t bev rderen eat t verbeteren . Naar gelange de Smaak van cene Dichter f Redenaar zuiverder w rdt ten pzigte van de fch nheden zyner p`lellen, zal dezelve hem zeker bylland bieden m
Yernuft
keuriger ich nheder? in zyn w rk t brengen .
ban , ndertus ;chen , by c n' Dichtcr, by c n Rcdcnaar, z mr
tyds in veel gr uter maate dan Smaak gev nden w rden ; f',
met andere w rden, h t Yernuft kan fl ut en flerk zyu, terv yI
deelkundige ;
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wyl de Smaak n ch vry kiesch n ch zeer nauwkeurig is . Zulks
heeft menigmaal plaats in de kindsheid der Kunfen ; een tydperk , waarin bet Vernuft zich met veel vuurs vert nt, en alles
v l leevens v lv ert ; terwyl Smaak, die ndervinding n dig
heeft, en langzaamer t eneemt, den v llen gr ei n g niet bereikt hebbe . HOMEEUS en SHAIcESpEAR dienen t t bekragtigende
v rbeelden van het bier t nedergeflelde . In hunne bew nderenswaardige Schriften treft men blyken aan van ruwheid en nkieschheid, die de sneer verfynde SmakvnlterSchyv,an
, wier Vernuft by 't hunne niet kan haalen, hun z u bebben
leeren vermyden .
Naardemaal alle menschlykc v lmaaktheid bepaald is, zal dit,
waarfchynlyk, de wet nzer Natuurd zyn, dat h t een en denzelfden Menfche niet gegeeven w rde met kragt en vuur jets t
v lv eren , en , ten zelfden tyde , t letten p de mindere en verfynde bevalligheden, beh rende t t de nauwkeurige v ltrekking
zyns arbeids : terwyl, aan den anderen kant, een v lk men
Smaak v r deeze mindere bevalligheden, mcestentyd, vergezeld gaat van eene vermindering in het verheevene en fterke .

UET ZELFaEDWANG .

Een O sterfche vertelling .

e Gunfleling eens Sultans wierp een fleen na een Dervich ,
D die
hem m een aalm es vr eg . De vert rnde Geestlyke

durfde geen w rd kikken ; d ch hy raapte den 1leen p, hewaarde dien ; zich flreelende met de L pe, dat, vr eg f laat,
de tyd z u geb ren w rden m dien den tr tfchen en wreeden
Gunfteling na 't h fd t werpen .
Naa een wyl tydverl ps kwam men hem zeggen , dat deeze Ounfleling by den
Sultan in ngenade vervallen was, en p diens bevel in de
Stad z u' r nd gereeden w rden p een kameel , bl tgeReld
aan de befp ttingen, fmaad en balddaadigheden des V lks.
De Dervisch hadt dit niet vern men, f by t;aat den
Been z eken : by vat dien p ; d ch, naa c n genblik bedenkens, werpt by denzelven in een put ; zeggende : „ Ik befpeur
• thans duidelyk, dat men zich n it m t wreeden . Is nze
• Vyand verm gend , dan begaat men eene nv rzigtigheid
,, en dwaasheid ; is by tgelukkig, dan kan het van laagheid en
„ wreedheid nie ; w rden vrygefpr kcnt"
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(Verv lg en Sl t van bl. 468 .)
nlangs gemelde zwaarigheden, wegens de G dlykheid van de Leere der Ap stelen, in
den eerften pflag, k iemand m ge v rk men, even z
valsch en nwaarachtig is dezelve, wauneer men ze nbev r rdeeld en van naby befch uwd . Eenen iegelyken
L ch m et aautl nds blyken, dat bet befluit z
nregelmaatig en verkeerd hieruit afgeleid en pgemaaht, t
ten : de Ap stelen hebben z
verv lgingen meet at? ndergaan, by gev lg is hunne prediking geene waare , en de Leere, welke zy verk ndigd hebben, geene Hemnelfche Leere, in alle pzichten geheel ngerymd en valsch is ; terwyl wy veel meer, p g ede
gr nden, daarin een fterk hewys meenen tc vinden van
de waarheid hunner Zendinge en G dlykheid hunner
Leere .
Men kan niet ntkennen , ja de Ap stelen zelfs hebben
het penhartig heleden, dat zy, ver bet algemeen gen men, gemeene, eenv udige en naanzienlyl:e lieden waren .
Men befch uwe hen in hunne uitwendige perf neele mftandigbeden en in hunne hetrekking t t hun ampt en begaafdheden , men zal wel ras in alle deeze nderfcheiden
pzichten bemerken , dat eene byz ndere G dlyke kracht
hen t t die z
fteld . Hct leeven der Evangelisten en Ap stelen is verbekend, en de wankende v rzienigheid heeft Reeds gez rgd dat de Evangelifche waarheid ngefch nden bewaard ,
en t t ns wierdt vergcbragt . 'Er legt ns aan de waarheid van de Leere en G dsdienst van Jefus zeker t
m niet van de echtheid en gel fwaar"igheid
gelegen,
van het getuigenis der Ap stelen, p welken bet t ch byz nder in cans allerheiligst gel f aank mt , en waar p het
zelve gegr nd is, vertuigd t
. Zy berichten ns
van
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van al 't geen zy gezien il geh rd hebben, en van al
't geen hen gelast en bev len is , m aan de weereld
bekend t maaken : zy m esten t nen, wi en wat zy,
als
k de krachten, waarmede zy uitgerust, waren, beneveus alle de naangenaamheden, waarmede zy in hunnen dienst t w rtielen hadden, en dat alles - p dat
G ds gr theid daaruit erkend wierdt, en de G dlykheid
van Jefus leere daarby ties t heerlyker blyken z ude .
Wie immers was een Mattheus, wie cen Petrus, wie een
Paulus? Wie waren de verige Ap stel n? Paulus leert
ns dat G d bet geen by de weereld v r gering en niet
ge rdeeld wierdt, hadde uitgek zen, m zynen naam,
de leere van Jcius , en m de prediking van bet kruis bekend t maaken . Het behaagde der G dheid, m deeze,
z
veel heils aanbrengengewichtige en der weereld z
de bediening, m wyze en heilige reden, nict aan de eerfte en v rnaamtle lieden , die by de weereld in kundigheid, welfpreekcnheid, geleerdheid en aanzien uitmunteden, maar veel meer aan eenv udigen t e t vertr uwen,
wyl d r dezelven veel gemaklyker die gr te einden en
gmerken k nden w rden bereikt, welken G d met hunnen dienst be gde . -.-- Van eenen T llenaar, die d,aarenb ven in dien tyd v r een ndeugend mensch gerekend, en met de fn dfle b swichten , en in 't gl pende
gr te Z ndaaren,wierdt gelykaet eld, k n men met geen
m glykheid verwachten, dat by d r gefchiktheid, redelykheid en uitmuntenheid gel f verdienen , veld winneu
en veelen in zyn belang v eren z ude : even z
weinig
k n men zich zulks van Petrus cenen Visfcher, en van
Paulus eenen Tapyt-weever bel ven, die echter allen, p
't bevel van Jefus m hem t v lgen, alles aantl nds gewillig verlaaten en in zynen dienst vergaan . De uitwendige milandigheden des leevens, de geringe v rraad der
Ap stelen in he , ligchaamlyke, zyn alien bekend - all n J hannes de Evangelist en Ap stel was bet, die, meer
v rzien van aardfche middelen en g ederen deezes lecvens, nder hen uitmuntede,d rdien hy,van g edenhuize zynde, t Jerufalem cen eigen' w ning halt, waar m
Christus
k zeer waarfchynlyk, t nicer daar by een zy .
n r getr uwe n ilandvastige j ngeren was, hem zyner M eder, t en by aan bet kruish ut v r z ndaaren flerf, ter
v rz rge en pleeginge aanbeval . Daarby k mt, dat hunne nienigvuldige, zeer verm eijende reizen niet weinig t ebragten t t hun uitwendig Bering v rk men . Op een
G d-
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G dlyk bevel m esten zy nu bier, dan daar henen trek .
ken m bet w rd t prediken, nict weetende wat hen
daar ntm eten z ude . Aan veele nheilen bl tgetteld ,
m esten zy dan h ngeren en d r[ten ;, en veclerlci ngemak t water en t land uitflaan en verdraagen, waar d r
hunne ligchaamskrachten natuurlyk vervallen , en zy in
hun uitwendig v rk men naanzienlyk m esten w rden ;
ja, v r firaad en lasteringen niet ngev elig, m esten
zy , t mid den banner verv lgingen , in naare kerkers
en banden de gr t[te verzwakkingen gev elen .
De handelingen der Ap stelen, z wel, als de Kerklyke
Gefchiedenisfen, leeren ns, dat zy de bitterile gev lgen
van hunnen ge*.r uwen dienst hebben m eten fmaaken , en
liet l n v r hunnen yver, de eene meer de andere min,
in banden en gevangenisfen , zelfs in eenen wreeden d d ,
gev nden hebben . B ven dien kan men hicrt e
k de
aart en wyze hunner predikinge , en de inh ud der leere
welke zy verk ndigden , als eene v rnaame
rzaak aangeeven . Zy k men uder verfchillende v lken , van nderfcheiden tyden, gew nten, zeden en G dsdienstbegrippen, uder v lken, waar ngel f, ude v r rdeelen , d ldriftige en verkeerde vaderlandsliefde, en ge[trenge G dsdienst- wetten en plichten heerschten, die, naar
de nderfclteiden h fdneigingen en temperamenten, vereenk mftig met de Lugtttreeken, waar nder zy leefden ;
veeltyds nv eglyk, ligtgel vig en afg disch, f nbuigzaam, hartnekkig en der blindheid gehcel
vergegeeven
waren . Zy m esten herv rmers zyn, en aan de weereld
prediken, Jefus, dat by de Christus is, die, als de Z n
van G d , in de weereld kwam m Z ndaars t zaligen
die daar m v r de weereld ftierf, pdat zyn d d een
verz en fferhande v r de Menfchen wierdt, en de Z ndaar dus d r zyn verdienst, met ter zyde flellinge van
alle eigene weerdigheid en werkheiligheid, G de aangenaam w rden m gte . Zy m esten b ete en vergeeving
van z nden prediken, en van de gerechtigheid getutgen,
welke v r G d geld , en het bl ed van Jefus Christus,
als van z nden reinigend J h . i v. 7 . aan de weereld
v rftellen . Het Evangelium, d r bun gepredikt, m est
k leeren , dat Jefus de beste vriend en liefderyke Vader der Menfchen, dat by huh leeraar, Heer, weld ener
en K ning was , dien de weereld daarv r erkennen en
aanneemen m est . Het Evangelium v rderde, p dien Jefus allddn t vertr uwen, hem in prechtheid, zuivere
L 1 Q.
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nfchuld, ngevcinsde G dsvrucht en alle andere deugden gelykv rmig t w rd, :u, en zyne v etllappen t drukken . Geen w nder dan, dat deeze Leere hun vreemd
was, en zy deeze Prediking v r lets nieuws en ngeh rds aanzagcn ! K nden zy dan wel z
ligt befluiten
m dezelve aan t neemen ; t meer, daar zy hunne valiche beginzelen en aangen mene leerflellingen vaarwel
m esten zeggen, z uden zy Christus v lgelingen w rden
G ds vaderlyke wysheid hadt wel gez rgd, dat men
r nds m, nder de j den en Heidenen, bet gerucht verrn meu hadt van eene z
zeldzaame gebeurtenis, welke
v r bet Paaschfeest t jerufalem was v rgevallen -d t daar een W ndermensch , van wien gezegd wierdt,
dat by een Z n van G d was, by z
veele z nderlinge verfchynielen en w nderwerken, daarby plaats gev nden, gefl rven was, die d r de j den ver rdeeld en
d r een heidenfchen Rechter was ten d d gebragt . Maar
bet icheen dat dit belle licht, d r een fchepel bedekt,.
wel ras weder m wierdt uitgebluscht, z
dat men, binDell k rten tyd , hiervan niets meer vernam . Even z
weinig t ejuiching k n de treffende inh ud van de Ap stulifche predikinge by een verdraaid en ngel vig geflacht
vcrwerven . Was bet eene prediking geweest, gelyk die der
Vcrnuftigen ell Weereldwyzen , waarby bet vernuft alleen
beh efde werkzaam t zyn , p eenen h gdraavenden en
cierlyken t n v rgefleld , de verbcelding kittelende en
zich met meni'chelyke Weetenfchappen alleen bezig h udende :
f was derzelver inh ud ecu v rfchrift geweest h e
men bet meest en best aan de weereld v ld en, de dartelende wellust der zinnen flreelen, aardsch en tydelyk v rdeel Ic n bejaagen, ngetwyfeld z ude dezelve zeer fchielyk
bcminnaars en aanha gers verkreegen hebben . Maarde Leere
der Ap stelen behelsde eene aank ndiging van kruis, tegenfp ed en veelerleije wederwaardigheden ; men fprak daarin
van n dige zelflcennisfe, van weereld-verachtinge en zelfsvcrl cheninge : zullc eene prediking k n niet behaagen aan
een y lk , 't wells zich allt hi d r zinlyke v rftellingen beg chclen en d r verkeerde wecreldwyzen van bet rechte
sp r liet afleiden . Nu k n bet den Ap stelen niet langer
vreemd v rk men, dat zy van de weereld veracht en gel ,sterd, verv lgd en ged d wierden . Meer dan der Menfchen en Engelen kracht, ja eene G dlyke inlichting en
verflerking van den Ilemel hadden zy n dig, m hunnen
ge-
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gewichtigen p st getr uw waar t neemen. Zagen zy p
de bel ning v r hunnen dienst, niets was dan in flaat
m bet hun, als meuichen , aangenaarn t maaken . De verhevenheid der zaake, v r welke zy ftreeden, de vertuiging van de hulpe des Hcmels, en bet gewicht van de
ryke bel ninge naa deezen tyd , als mcdc de tr stryke
herinnering van de zalige bel fte hunnes gr ten Meesters
- deezen a11Ch k nden hen b ven alle de rampen deezes leevens verhetlen, ftandvastig in al hun lyden d es
zyn, en, m Jefus en zyns naams wille, geene naare kerkers t
ntzien , maar hen veel meer, zelfs d r hunne
gevaaren en gevangenisfen , in hun ampt flerken , en d en
uitr epen, gedenk aan
ze banden .
De Ap stelen k nden 'er niets tegen inleggen , wanneer
men hen tegenwierp, dat zy, uaar den li!=chaam zwak en
b uwvallig, gering en naanzienlyk waren, zy l chenen
bet niet : zy belyden veel meer hunne eigen' nmacht en
beh efte , rnaar
ntkennen daarby wel degelyk , dat zy
daar m ngefchikt z uden zyn m het Evangelium van
Jefus t prediken , bet welk den J den wel eene
ergernis , den Grieken wel eene dwaasheid, maar den
gel vigen eene reuk ten leeven is ; dat zy daar m
geene echte b des en gezanten des Hemels k nden
zyn ; veel meer t nende , dat G ds kracht in hen
zwakken machtig was . G d hadt hun lien gr ten (chat
des Evangeliums t evertr uwd, h ewel zy van geringe
afk mst en nwelfpreekende lieden waren . In eene hevatbaare cenv uwdigheid en n chtans verhevenc deftigheid,
wisten zy then gr ten fchat t t de beste en d r G d
bed elde einden t gebruiken, terwvl zy geleerd hadden
ten rechten tyd t fpreeken , en nit hunnen fchat ud en
nieuw v r t brengen .
En was dit zuiet bet beste
middel m veele m glyke verwyten v r t k men , en
veele zwaarigheden welken hun ten taste gelegd k nden
w rden , t
ntduiken ? de lecre van Jefus en de prediking
van zyn Evangelium m esten wyd en zyd uitgcbreid,
veral bekend gemaakt, en algenieen nuttig w rden . Waren zy nu, d r wier dienften dit gr te w rk z ude
verricht w rden, lieden van aanzien en rang, van h ge
geb rte en uitgebreide geleerdheid, van gr te en uitil•e ekende welfpreekenheid geweest, zcude men dan de
ut reiding deezer leere niet zeer ligt, en waarfchynlyk
ze fchielyk, aan hunne gelukkige bekwasimheden, v rrecthten en gefchiktheden hebben t egefchrccven ? Z ude
L 1 3
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men dan aan hunnen finaaklyken en bevalligen redeneertrant niet aanft nds het ur geleend en gezegd hebben ;
zy verreeden ns, z nder dat men ns verruigt ° Maar
nu het zulke geringe ecnv uwdige, en daar v r by de
weereld bekende lieden waren, nu wierdt een ieder, die p
hun d en en laaten , p tlunne leere en daaden , acht gaf,
en die de v rtellingen van het gez nd verftand niet rechtItreeks wilde tegenfpreeken, verpligt m penhartig t belyden : zy zyn meer dan gemeene licden, zy zyn b den
van Christus en afgczanten des Hemels 2 C r. V . vs 2 ,
die de menfchen met G d verz enen , en de b etftemnlc
G ds p aarde zyn . Zy hedienen zich daar m van zulk
cenen v rllellingsaart, welke het allerbest', aan bet ein¢i
en h fd gmerk van hunnen gewichtigen p st, k nde b'eantw rden . Zaaken, die algemeen nuttig en n dzaake
lyk zyn, en weetenfchappen waaraan der geheele weereld
veel gelegen legt, m esten ecuv uwdig, klaar, z
z
duidelyk en ver(Iaaid am v rgedraagen w rden , dat men
niet verre na de betckenis der w rden en den zin en
meening der fpreekeren t z eken halt . 'Er waren dus even z min redenen m zich nv rzichtig t verheffen,
en nbedacht met verachtiuge p anderen neder t zien,
als m zich nge rl fd en verachtelyk t vernederen .
Gen eg was het dat zy aan de weereld leerden, en daadlyk t nden, dat het Evangelium eene G dlyke kracht
was ter zaligheid, dell geencn die gel fdeu R m I . vs . 16 .
M gte het nu n ch aan gen egzaame blyken van de
echtheid en G dlykheid hunner leere ntbreeken , z
k nden jefus Ap stelen zich vrym edig p z danige ftukken
ber epen, die
utegeuzeggelyk beweezen, dat hunne
leere van den Hemel, dat het Euangelium, d r hun verk ndigd,G dlyk,en zy getr uwe knechten van Jefus wa.
ren . Zy bevlytigen zich daar m , m p eene eenv uwdige en n chtans krachtdaadige wyze t d en zien . d r
bewyzen , welken niemand, h e weinig ervaaren
k, p
eenige gr nden k nde tegenfpreeken, dat hunne prediking,
en de w nderwerken , d r hun verriclit en gedaan , rate .
genzeggelyke en echte kentnerken hunner G dlyke zendinge waren . Zy bekeerden d r hunne predikiuge veele~
menfchen, terwyl zy dezelve met veele w nderwerken bekrachtigden . En welk cen hewys ter bevestiginge deezer
1waarheid, k nde men van hunnen heldettm ed , gela
heid , geduld en nverfchr kken' flandvastigheid 1
lyden, waard r zy, als ccrlte belyders en vereerers
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Jefus leere v rbeeldig waren, afleiden ? K nden hiert e
k verv lgens niet t t een fpreekend bewys dienen dat
hun lyden en dr efnisfen, dat alle hunne wederwaardigheden alt s de beste uitk mst en de gelukkigfte gev lgen
haddcn, terwyl zy nder al hun lydeii eindelyk verw nnen ? K nde men iii then tyd, waarin de Ap stelen leef.
den, wel krachtiger bewyzen v rderen? Het nieuwe verb nd befchryft ns alle deezen zeer naauwkeurig, en wy
vinden dezelven, in bet leeven der Ap stelen, . getr uw en
duidelyk aanget nd .
Jefus dienstknechten, d r G ds geest nderweezen ,
kenden meestal hunne l tgevallen, en de weerbarftigjbeid en tegenkantingen , welken hunne prediking by de
weereld z u e
ntm eten . Eene z rgvuldige en t ereikende v rbereiding was hun daar t e van n den , terwyl bet hun niet ntbrak aan gen egzaame gr nden ,
m hunne gezegden met zulke klaare bewyzen t bevestigen, dart 'er niemand iets tegen inleggen k nde, waam zy zich dan
k veilig p hunne prediking, en p
derzelver kracht en uitwerking, k nden ber epen . Waar
t ch k nde men eenige bewyzen aan geeven , ten blyke dat
de v rflellingen der Weereldwyzen en Vernuftigen, dat
hunne verheven' leertrant, en al mbekende welfpreekenheid, zulke uitwerkingen hadden ten v rfchyn gebragt,
als men zag en getuigen maest dat Jefus Ap stelen daadelyk pleverden? 't Is waar, in de kennisfe der natuur en
haare krachten, hadt men eenige v rderingen gemaakt,
men wist de vernuftswaarheden en fch ne weetenfchappen, p eene flreclende wyze, beminnelyk t fchetzen,
men wist daard r c re en aanzien, h gachting en t ejuiching, allerlei l f en eenen g eden naam by de weereld
t winnen ; maar bragt dit alles wel iets t t de waare en
zedelyke verbctering der menfchen by? Zy m gten bet r
kittelen en de verbeelding lieflyk flreelen, bet hart n chtans bleef 'er nger erd en gev ell s by . Geheel anders,
daarentegen , was bet met de Leere en Predikinge der
Ap stelen getleld . Hunne v rflellingen ea bewyzen m gten eenv uwdig zyn, zy gingen n chtans met eene G dlyke kracht gepaard . Zy bed elden Diet alleen v r bet
veritand, kennis en weetenfchappen, maar byz nder v r
het hart t arbeiden, m bet zelve deugd en G dsdienst
in t prenten . G ds wil bekend maakende, p gden zy
hgt Ver(land t verlichten, den wil t heiligen, en langs
deli we-, van waare b ete en ngeveinsde bekceringe, den
L1 4
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z ndaar t t zyn weezenlyk geluk p t leiden . H e ernflig en harttreffend waren niet hunne redcnen ? Met h e
veel nadruks wisten zy niet, de bevelen hunnes meesters
leevendig v r t flellen en bekend t maaken , met hunne
leere en leeven,en eenen vertr uwlyken en welmeenenden
raad en vriendelyken mgang, veele harten t winnen en
Christenen t maaken ? Getuigen hier van zyn de h eerly .
ke uitwerkingen en vruchtbaare werkingen buuner predikinge, waard r zeer veelen gel vig wier,'en, en t t Jefus
G dsdienst en het Christend m vergingen . K nde en
m est dit alles niet in de daad bewyzen, dat hunne leerc van eenen gcheel anderen aart dan die der \iVeerekiwyzen, dat zy van den Hemel en G dlyk was, en dat G ds
Geest hunnen getr uwen dienst verzelde ? Hier by kwam
n ch , dat zy de leere, d r hun gepredikt, met w ndierwerken bekrachtigden ; verrichtende dezelven p den wenk
des Heeren, wann.eer zy, d r G ds Geest hNz nder aangefp rd en gedreeven, hem daarnm geheden hadden .
Petrus fprak wel eer t t den kreupelen by den tempel t
Jerufalem ; G ud en Zilver heb ik iiiet, maar wat ik heb,
dat peeve ik u in den naam van Jefus Christus, van Nazareth, fla p, en wandel ; en by fl nd p en wandelde,
Hand ; 111 . vs . 6, 7 . Dezelfde Ap stel wekt eene TabCa
p, terwyl Paulus den verfl rvenen Eutyches weder m leevendig maakt . H e veele fpreekende hewyzen van de
v rtreflykheid hunner leere en G dlykheid hunner zendinge ? Niemand k nde daar m deeze gr te verfchynzelen
tegenfpreeken, terwyl ze alien d kenmerken van echte en
waare w nderwerken hadden .
H t bewys, 't welk
een' nbev r rdeelde weereld hieruit m est afleiden, en
zuiks bed elden de Ap stelen, was nfeilbaar h t v lyende : „ Mannen , Br ders ! Gy ziet deeze daaden, echte era
" waare w nderwerken, daaden, die n it eenig bl t
• natuurlyk nrensch gedaan heeft en n it d er za1 ; zv,
„ die zulke daaden verrichten, zyn meer dan nntuurlyke
• menfchen , en m eten d r een h ger en G dlyke inacht
?, geregeerd , en daart e in llaat gefleld zyn , en zyn dus
• ntegenzeggelyke hewyzen, dat, die zulks verrichten,
• Jefus discipelen , waareGezanten des Hemels , echte Leer• aar$ en nnhedriegelykel Ap stelen van G d zyn ." fly
alle deeze klaare bewyzen v r de G dlykheid derAp st .
liCche Predikinge, k m ;en wy nu n ch hunne v rbeeldige heldenm ed, flille gelatenheid, aanh udend geduld en
nwankelbaare flandvastigheid v egen . Men beh eft flecht
het
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bet
g t vestigen p bet geh uden gedrag van Jefus
dienstknechten en hunne verfchillende l tgevallen ; en men
zal aanit nds de fterkite en nl chenbaarite bewyzen daar
t e aantreffen . H e veel m ds beh rde 'er niet t e, m
nbev rraad , en als beh eftig, hun ampt, vrienden, beftaan, vaderland, en al 't geen hun lief was, aantl trds
en vrywillig t verlaaten , en zich t t een land en y lk t
begeeven waar zy gehcel nbekend \varen ? T t een v l k:
waar nder
ng dsdienftigheid, v r rdeelen,, bygel f,
t ml ze zins pv lgingen , en verregaaude verkleefdheden
aan de vaderlyke gebrutken en wetten, met veele menfchelyke leeren en inftellingen verzwaard, den zetel bekl minen hadden en heerschten . T t een y lk, waar nder zy zich ligt verbeelden k nden, dat zy hun at-apt,
niet z nder kruis en lyden en de felfte martelingen, z uden v eren k nnen . Zy k nden daar m aan de weereld,
t t v rbeelden van nverzaagden heldenm ed en itille gelatenheid, van een v rneeldig geduLt en nwrikbaare
ftaudvastigheid, v rgetteld w rden . Aan een
nbercid
y lk wicrdt Len bev len eene Lecre t verk ndigen, waaraan wel veel gelegen was, maar welke echter, d rdien
het dezelve v r geheel nie w en vreem,t aanzag, d r
veelen , als verleidend z ude verw rpen w rden . Eene Leere, welke z wel kruis en Blend als vergen egen en vreub
de predikte, en v r den enkel zinlykeii mensch, vu r
vleesch en bl ed, eene l utere dwaasheid was, ja wier
inh ud leerde, dat derzelver hhelyders en getr uwe verk ndigers, met allerleie verdrietelykheden, met martelende
banden en wreede verv lgingen bekr nd k nden w rden .
Waren Du de . Ap stelen met vleesch en H ed ten raade
gegaan, wareri zy niet hyz nder d r de G dheid gelterkt
gew rden, zeer gemaklyk hadden zy dan hierby weigerachtig en ntr uw k nnen gew rden zyn . H e veel verm gen rl esten zy dus nit p zich zelven, p hun hart
en vertuiging, hebben , m een Canaan t verlaaten en een
Egypten t verkiezen, m vaderland en vrienden vaarwelte
zeggen , en flacht fl'ers van nmenichelyke wreedheid en fellen bl edd rst t w rden? Welk eene heldenm ed en flandvastigheid , m zyne breeders gebannen , en aan den d d
zelfs vergeleverd t zien, en n chtans
nverfchr kken
gen eg, m de zelfde zaak, waar m hunne br eders gefferd wierden, maum edig ftaande t h uden en t beweeren? Geene fchrikbeelden van kerkers en naare gevangenisfen, geene aakelige v rtlcllingen cents wreeden
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ds , geene fchandelyke en heill ze rechtspleegiugen
van nrechtveerdige rechtercn , geene brandende h utttapels en bl edige m rdfcliav tten, gees d d, h e langzaam pynigend en wreed k, niets van deeze alien, was
in ftaat, hen dien weg t d er verlaaten, welken Jefus,
hun t bewandelen, bev len hadt
Welk een v ruitzicht dan t ch bleef 'er v r deeze heilb den
ver?
Ongetwyfeld verhieven zy zich b ven deeze aarde, en zagen p die gr te v rdeelen, die niet hier beneden, maar
aan den anderen kant van bet graf, in de Ecuwigheid aan
t treffen zyn, en v r hen bewaard wierden .
Welk
cen bewys m est dit niet pleveren v r de waarheid hunner zendinge en G dlykheid hunner leere ?
ATiet minder k n de gelukkige uitk mst en de beer .
lyke gev lgen van al het lyden der Ap stelen , ten
bewyze ftrekkeu van de waarheid hunner predikinge. Wat t ch z ude van hun gew rden zyn, by al .
lien zy zich d r fellen angst hadden laaten verv eren, en rder al hun kruis bezweeken waren ? Z ude
Jefus prediking wel dien gewenschten v rtgang gehadt hebben welke wy zien, dat zy gehadt heeft? Z ude de leere des Duangeliums wel t t alle v lken zyn uitgebreid gew rden, daar wy, dank zy den Hem,-I! met
billyke zielsverheffinge r emen m gen, dat dezelve nu,
zedert byna achttien h nderd jaaren, z
zeer bewaard,
aan de weereld gepredikt, en p rs is v rtgcplant? H e
vecl zyn wy dan niet aan jefus dienstknechten en aan hunne getr uwheid verplicht ? Zy wierden dikwils zeer beangst -- De eene zwaarigheid waren zy nnauwlyks t
b ven gek men , f veele anderen deeden zich weder m p.
Gedrukt en gebukt nder den last van z
veele bezwaaren, z uden zy, aan zich zelven vergelaaten, zeer ligt
den c ed hebben k nnen laaten zinken, z
G d nict
zelfs hunne fterkte ware geweest ; t meer, daar men ,
naar de gedachten der v lken van dien tyd, van meeninhevig bez cht en gekweld wierge was, dat zy, die z
den, by uitneemenheid, gr te en nrechtvcerdige z ndaars waren . Onaangezien alle hunne ligchaams zwakheden , bleeven zy nder al hun lyden dan n ch gr tm edig en nverfchr kken . „ Verw nderd u niet" z
k nden
zy fpreeken , „ dat wy nder dien zwaaren last, nder
„ allerleie wreedheid, haat en verdrukkingen, echter welgem ed zyn en niet bezwvken, terwyl ns kruis en lyden niet dan heerlyke uitwerkingen, en v r ns, z
» za=
d
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„ zalige gev lgen hebben ; il dit m et u veel meer ver„ plichten , m ns v r waree knechten G ds, en ge„ tr uwe Ap stelen van Jefus , aan t zien . M eten wy
„ al m bet lyden en fterven van Ji,fus aan ns draagen,
„ G d die ns ger epen, en in utt ampt gefteld heeft,
„ is getr uw, die wil en zal ns uithei r>en ."
Hunne leere was waarheid en G dlyk eindelyk, d r
k
dien zy vcrw nnen . LVelke pynigende flagen lien
m gten treffen, en t t welke wreede uiterlten men hen
k v erde, derzelver uitk mst en gev lgen m esten hun
alt s dierbaar zyn, terwyl zy verzekerd waren, dat zy
eindelyk alt s verw nnen . D r een g ed en kwaad
gerucht m esten zy hun ampt v eren, en daar zy, by
gen aangede weereld, wel veracht, d ck in G ds
naam, waren, en geleerd hadden allerlei leed met geduld en
zachtm edigheid t verdraagen, k nden zy de heerlykfte
werktuigen in de hadden van eenen wyzen G d en den
menfchenbcminnenden Vader zyn , um de gaven des Hemels, en de verlichtendc genade van den heiligen Geest
in hunne zielen, ter verlichtinge der weereld, en ter uitbreidii ;ge van de Evangelifche predikinge, aan t wenden .
`Vie t,-ch k nde hen fcheiden van de liefde G ds? dr efnis f angst, verv lging, h nger, naaktheid, f gevaar,
f h t zwaard ? In dit alles, zeggen zy, verwinnen wy
vcrre, um diens wille, die ils heeft lief gehadt ; want
wy zyn verzekerd, dat n ch d d, n ch leeven, n ch
engelen , n ch v rftend mmen , n ch bet tegenw rdige
n ch bet t ek mende, n ch eenig geweld, n ch bet h ge, n ch bet diepe, n ch eenig ander creatuur, ns kan
fcheiden van de liefde G ds in Christus Jefus, nzen Heefprak en gedr eg zich
re , R m . VIII . vs . 35--39 . Z
byz nder een Ap stel Paulus, en z verklaarden zich alle
de verige getr uwe dienstknechten van jeflrs, ten bewyze, dat zy zich der leere en bclydenisfe van hunnen gr ten meester en leeraar niet fchaamden, maar zich veel meer
daar v r in de bresfe flellen , en , waar bet 'er p aaii
kwam , dezclve met pyn en banden belyden en met hun
martelbl ed , v rbeeldig en ilandvastig , bevestigen wilden .
T t ff t m et Ha 'er n ch cene aanmerking hyv egen .
Men z ude m gelyk, daar de fchriften des Nienwen Ver .
veel van den v rbeeldi ,, en heldenm ed der Ap sb nds z
telen, van hunne nverzaagdheid in hun lyden, en van
hunne ftandvastigheid in de leere van Jefus gewaagen, bier
te .
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tegen eenige bederkingen k nnen maaken, ten naadeele
der b vengemelde waarheid , d rdien in dezelven, bier
en elders , van eenige menfchenvreeze en kleinhartigheid,
der eerfte getuigen van Jefus , melding gemaakt w rdt !
Men z ude daaruit m gelyk t t de gedagten k nnen k men ; f men wel z
zcker p bet getuigenis der Ap stelen ftaat maaken, en f men zich van hunne gel fweerdigheid wel vergewisfen k nde ? Men z ude m gelyk bier
tegen k nnen inwerpen en vraagen : H e ? Zyn jefus Discipelen dan mannen geweest die in hunnen geheelen wandel en Ap st lifchen dienst d r den Geest van G d zyn
geleid gew rden, zyn zy 'zulke v rbeeldige en flandvastige gel fshelden geweest , waar m zyn zy dan d r
angst, fchrik en bangighuid bel pen ? Waar m zyn zy
dan bier, dan daar Aevlucht? Waar m gezucht en hunne
verlegenheid get nd? Waar m z
veel van bun lyden,
treurigheid en verv lgingcn gefpr ken? Men kan niet
ntkennen , dat de Ap stelen , nu en dan wel eens
d r fchr m en vreesachtigheid zyn vervallen gew r~
den , maar! zyn zy dan daar d r geheel weggefleept,
hebben zy hunnenp p st verlaateu, zyn zy ntr uw gew rden? Is dan deeze hunne verfchr kkenheid cen nbedriegelyk bewys tegen de G dlykheid hunner leere? Verliest bet Euangelium daard r
k iets van zyne waardy ?
Wie waxen t ch de Ap stelen van Jefus? Waren zy geen menfchen, en m esten zy geene menfchen blyven ?
Waren zy van alle nienfchelyke aand eningen, van alle
vreeze en fchrik , geheel verileeken , en v r bet menfcbelyke niet meer vatbaar? M esten zy hunne natuur verl chenen t en zy Ap stelen van Jefus wierden? M est men
hen van de aarde wegneemen , en in den Hemel b ven de
Engelen plaatzen? Zyn zy in en by deeze hunne angstvallige mftandigheden niet t
ntfchuldigen? De zwaarigheden z wel bier by gemaakt , als
k de verw ndering
bier ver, zullen aanft nds wegvallen en ph uden , wanneer men zich de menigte hunner rampeu, de aanh udenheid hunner verv lgingen, ce wreedheid hunner vyananden, en de verfchriklykheid hunner gevaaren , verbeeldt .
H e gedr eg zich Jefus rntrent zyne j ngeren, wanneer
zy treurig en verilagen waren? Verachtte hywel de dr efgeestigheid zyner v lgelingen, t en by bun zyn aannaderend lydeu en d d bekend maakte ; f berispte by hunne
billyke treurigheid ? Wel verre van bun zuchten t misbillykcn, vergunde by hun vccl mcer, m h t v ile hart
ei!
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en den zw egenden b ezem, d r heete en filte traanen
ntlasten ; wel verre van hen deswegen t d emen ,
t
beurt by hell veel meer p, vertr stende hen met de
heerlyke bel fte , van hen haast t zullen wederzien, terwyl hunne treurigheid in blydlchap veranderd w rden , en
niemand hunne vreugde , welke dan beftendig z ude zyn,
van hen k nde neemen .
M gten zy dan, als menfchen , d r vrecs vervallen
en fchr machtig w rden , als Ap stelen evenwel vertzaagden zy niet : wars van alle kleinm edigheid, richtten zy
zich weder m p, en bleeven btandvastig : verre van vertwyfeling, h pten zy p G d , d rdien zy, p hem
k , bevertr uwende, v r geene gevaaren, h e gr t
ducht waren . En z beweezen zy , daar zy verw nnen,
de waarheid der G dlyke bel fte : die t t bet er de t e
ftandvastig blyft , zal de kr ne des ceuwigen leevens
ervent;*;--' Uit *et geen wy dus , aangaande ]let geh uden gedrag
van Jefus Ap stelen , bier ter nee'r gefteld en aangeweezen
hebben, kunnen wy veilig bet hefluit pmaaken en zeggen : dat hunne uitwendige nederigheid , hunne beh eftige
t ettand en nmacht , hunne rampen , banden en marteld d, geenzins iets k nnen bewyzen tegen de waarheid
hunner zendinge, en G dlykheid hunner Evangelifche predikinge, maar dat alle deeze byz nderheden , veel meer,
ntegenzeggelyke gr nden pleveren , z wel v r hun
v rbeeldigen heldenm ed en nwrikbaare ftandvastigheid,
als
k v r de G dlykheid des Evangeliums, v r de
waarheid der Leere, welke zy verk ndi„ den , en v r de
kracht van Jefus G dsdienst ; en ns Chtistenen vertuigen , dat het l vangelium van G d is, en wy ns , in alle pzichten, veilig en gerust, p de gel fweerdige getuigenisfen van Jefus Ap stelen, verlaaten k nnen .
A.
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lVel Ed . Heer !
verreed van uwe weltneenendheid en ernst,

m
Iinkdehetben
Scheikunst t be3effenen . Uwe bedenkingen geplaatst,
Zevende Deel der fllgesneene Vaderlandfc/le Letter_

efeningcn , N. 9, p myn Eenv udig T eftel, geplaatst in
N . 6 van dat zelfcle Deel, hebben my zeer vereerd ; 't k n
my niet dan aangenaam zyn, be rdeeld en verbeterd t
w rden, d r een myner Kunstvrienden, die in d _ Scheikunst niet flegts den uden weg betreed, maarr ig p
verbetering en v lmaaking dier Kunst t elegt.
an h e
veel t flerker z ud gy my veraangenaamd hebben , inthen gy, met de bed elde verbetering, niet in andere gebreken gevallen waart .
Wy hebben c6n
gmerk myn Heer!
k is het ns
beide, m de waarheid t d en ; derhalven , twyffele ik
geenzins, f wy zullen, t zamen werkehde, in that zyn,
m het beste T eftel , t t het vereischte
gmerk dienftig,
nit t denken, v ral iudien wy de The rie Diet z nder
de Praktyk d en werkcn .
D e eens pr even met uwen verbeterden "T eftel, en gy
zult uwe dwaaling ras ntdckken, elk die uwe verbetering
g edgekeurd, en den befchrecvenen T eftel, in de effeuing
naargev lgd heeft, zal de nm gclykheid, m up deeze
wyze de v rtbrengzels van Scheikunftige Lichaamen
t verzamelen, reeds nderv nden hebben ; elk die den
cart der vl eift ffen kept , zal , z nder eenige pr efneeming , by de enkelde vcrwccging , gezien hebben , dat ,
ich n we Srellingcn g ed fchynen , dcrzelver praktyk
nbeftaanbaar is .
1k z ude naangenaam w rden, indien ik hier nicer wilde byv egen . [let z ude aan Kunsrvriendcn, in cen tyd
van lustcl sheid in de edele Weetenfchap der Sch ikunst,
althans in ns Vaderland, niet v egen, elkanderen uaangenaamheid aan t d en . Wy m eten t zamen werken,
clkanderen behulpzaanl zyn , en dit kan , meer dan vitteryen ,
de kunst het mcest aankweeken . 1k wil derhalven geen een
ee-
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eenige aanmerking p uwe hedenkingen maaken ; maar p
uwen verbeterden T eltel zal ik u flegts ccn misilag nder
bet
g brengen, en deeze is , naar myne meening, z gewigtig, dat uwe verbetering p Diets uitk mt, aangezien
de weg, die gy aanwyst m Kuustluchten t verzamelen,
in de praktyk nm gelyk is .
Dan
rdeel liefst zelf, myn I-leer ! by nadere verwee .
ging en ndervinding durf ik u veilig Regter iaaten : gy
wilt dan uwe Kunstluchten verzamelen, in een M lglas
met water, mgekeerd gelteld p e n Plank, in de T bbe
met water, naar de gew ne manier van PRIESTLEY, in
plaats van aan de Pyp een Jilaas t v egen, v rnamentlyk
m het d rvreeten derzelve t v rk men . De pyp wilt
gy afhellende hebben, m Diet in de n dzaakelykheid te geraaken, van den vlugtten Spiritus afz nderlyk p t vangeu .
Dan bier d r k mt gy in nieuwe ngelegendhcden, die ik,
v r dat ik den Lenv udigen T el el beichreef, meer dan
eens nderv nden heb .
Gy weet immers dat de Lucht veCrkragtig is, dezelve
zet d r hctte nit, en krimpt d r verk eling in . Het
Vuur, nder eenig detlilleervat aangebragt, zet de ~ Lucht
in bet zelve vry aanmerkclyk uit, ntwikkeltdeKunstlucht,
en dringt (lie d r de Pyp in uw M lglas ; wanneer uw
eene M lglas v l is, flelt gy een ander ver de Pyp, m
meer p t vangen ; dan wat gebeurt'er, als uw vuur Diet
heftendig nderh uden , f Diet van tyd t t tyd vermeerderd
w rd ? gelyk dit laatftc in veele bewerkingen gansch Diet t
pas z ude k men . Zal , d r de vermindering van een enkelen graad des vuurs, de Lucht in uwe deftilleervaten Diet
iukrinlpen? en zal deze, m bet evenwigt t herftellen, bet
water uit de T bbe niet naar zich t t in den ntfanger
trekked ? terwyl de fland van uwe Pyp
rzaak zal zyn,
dat dezelve als ecn lievel blyft v rtwerken , en zal alle
uwe vergehaalde Geest daar d r Diet nnut w rden ?
De minfle uitwendige verk eling, tegen uwe deftilleervaten,
kan d ze inkrimping t weeghrengen, en zie daar uw geheele
gmerk verydeld .
Immers , fch n ik van uwe Scheikundige naauwkeurigheid verwagte, dat gy beftendig milt z rge draagen, dat bet
vuur nder uwe deftilleervaten Diet verflappe, en van buiten
p alles de naauwkeurigfte agt zult flaan, m de inkrimping
der Lucht in uwe deftilleervaten in alle gevallen v r t k ,
men, z zie ik daar van de v lftrekte nm gelykheid in,
aangezien uw vuur z niet kan nderh uden w rden, dat
bet
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bet zelve in bet ecue
genblik Diet Cells een weinig heeter
z ude kunnen w rden , dan in bet andere . D g geflcld, dit
ware cens m gelylt, dan D g zvudc 'er eerie andere reden zyn, die bet nm gelyk maakie, m uwen T ellel,
in alle gevallen, t beiigen ; want daar zyn bereidingen,
in welke, p f n:mige tyden der Luchts ntwikkeling, de
Lucht, in de deflilleervaten , i;~krirnpt f vermindert, Diet
tegentlaande eene gepaste en j ist geregelde hitte . Wy
w rden hier van niet verwittigd, dan p bet
genblik,
dat bet reeds gebeurt, en alb wy dit ndervinden, is de
v rtgebragte Spiritus in den Ontfanger, met her t rug
keerende water nit de T bbe, d r de Pyp reeds vermeerderd, en nuttel s gew rden .
Uwe bedenkingen z uden derhalven beter v rgek men
zyn, indien de Pyp, die naar bet M lglas metwatergaat,
in een pwaards klimmenden ftand geplaatst was, en gy de
vies, rn den vlugflen Spiritus afz nderlyk t verzamelen,
v lgeus myn T ellel had beh uden ; v rts, indien gy deze
Pyp z h g nder bet M lglas had laaten pklimmen,
dat bet eind der Pyp, t t b ven tegen den B dem van
binnen in het M lglas, aangeraakt was . Dan bet natuurlyk gev lg van de veerkragt der Lucht in de deftilleerva
k bier d en mislakken ; want bet
ten z ude de pr ef
water wit bet M lglas en T bbe trekt p, niettegenliaande dezen l'klimmenden hand der Pyp, gelyk een Zniger
van een P mp, en men zal this
k met deze verandering Diet v lk men flaagen . Meer beh ef ik hLr thaws
Diet by t v egen .
Ik beken, myn T ellel , met de Blaas, is nict z nder gebreken, n) dat de d rknaaging der lilacs, in z mmige
Luchten , plaats heeft, en deszelfs d rdringbaarheid can
andere fyne Luchten, een wezentlyk beletzel is, m dezelve v r ntaarding t bewaaren ; dan mtrent dit laatfte fchynt gy in uwe bedenkingen Diet bedagt geweest t
zyn . Dit nderv nd ik reeds lang, v66r de Befchryving
van mynen T ellel, waar m ik thaws de blaazen met ly
infmeer, lenig maak, en met zemelen zagtjes uitwryve,
waar d r de blaafen tweemaal 2} uuren en ]anger de inflammabiliteit der Lucht kunnen bewaaren ; dan ik hem t e dat
'er fyner Luchten kunnen zyn, waar m de Blaas zeer bedrieglyk is . 1k heb in bet gebruik der Blaas dit gebrek
t en plaats gegeeven v r andere gebreken , die my nadeliger v rkwamen ; kan derhalvenn een M lglas met water
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ter z n~,er z rg gebezigd w rden, z ude h t zelve zekeilyk
v rdeliger zyn .
V rts is het infleckeu der Glazen Pyp, in de deitilleervaten wiiiekeurig ; is de pening der v egen naar Me
meening t gr ut, ik heb 'er Diets tegen, dat gy een gat,
in den ntfanger laat drillen ; d g liever in den 1-lais, dan
in den liuik der vies, m dat dezelve, daar dikkerzv ;ude,
minder zal infcheuren . Wat de d rvreeting van het Lutum betreft, d r de fcherpheid van z mmige Geesten ;
ik antw rde, dat dezelve geichied, p ieder afz nderlyk
deehje der ppervlakte van bet Lutum, en cfat dit, derlhatveu , bet zy dit Lutum gr ut f klein zy , met een
evenmaatige byting geichied .
N g lets mtrent bet gebrnik van de Blaas en bet M lglas : in de berciding van Spiritus Salis fura7ns Glauberi
kan men n ch Blaas, such 1Vl lglas met water, gebruiken,
m dat de Luchtdaunp dezes Spiritus de Bias d rtireeten , en, in aanraaaking met water k n7cnde, terll nd tut bet
zetve vc/gaan , ver~;aira~lcren, en als 't ware p de pp .:rvlaiue van dat water vetfleenen zal . Dus z ude men ,
in dit geval, v ltlrekt de kwik m eten bezigen in lplaats van
water . ---- In effervescentien, daar vaste Lucht w rd ntwikkeit, zal de 13lass f bet Kwikzilver in aanmerking k men v66r water, m dat bet water deze Lucht anderzins
ten gr ttteu deele terll nd z ude pfl rpen .
Zie daar myn Heer en Vriend myne gedagten en ndervindingen p uwe bedenkingen penhartig medegedeeld .
Inderdaad , gy hebt my werkzaam gemaakt, m naar andere midd .len um t zien, ter vuimaaking van deezen T eftel,
en ik laat my v rlaan, dat ik thans p den weg hen, m
daarin t ilaagen . Wilt gy nu uwe handen met my in een
flaan , tn t zatnen een T eftel, nit uzer beider T eftellen , t vervaardigen, dat v lmaakter is, ik biede , t t nut
der Scheikunst , u myne hulpe v lvaardig aan . Ik ben met
de vereischte agting,
Myn Heer!
4mfterdam ,
den i Sept . 1785U Wel Ed . D . W . Dienaar en Wend
W . VAN BARNEVELD .
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0

(V lgens den Beer

DE JOUFFON .)

m de Kievit aan t duiden, gebruiken de Grieken drie
benaamingen, A'eq, "Aeya en Taws ay e 4 y, de Latynen
n emen 1.aar Capella en Vanellus, de ltahaanen Pa nzelr ,
de Franfchen Vanneau, de Engellchen Lapping, de Zwitzers Gyfitz, de H gduitichers Gyvit, de P rtugeezen
Byde, de P leu Cazayka , de Zweeden Wipa, en de
Turken Gulguruk .
Den Frantchcn naam Vanneau fchynt deeze V gel ntleend t hebben van bet geraas , 't geen hy, vliegende
met zyn vleugelen, maakt, en veel gelykheids heeft met
bet geluid van een wan, gefchud m graan t zuiveren ;
de Engelfche Lapwing heeft
k betrekking p bet geduurig en geluidgeevend flaan zyner vleugelen . 1)e Grieken
hadden, behalven de twee eerstgemelde naamen, p 't
geluid deezes V gels flaande, hen den laatflen f lien
van Wilde Paaup gegeeven, ter
rzaake van zyn Kuif
en aartige kleuren ; ndertusfchen is de Kuif der Kievit zeer verfchillende van die der Paaup , alleen beflaande in lange zeer dunne veertjes ; en de kleuren haarer Pluimadie, die nder aan het lyf wit is, vert nen,
nlleen p een vry d nkeren gr nd, een fchitterenden en
na g ud trekkenden weerfchyn v r 't van nabyziend
g.
Veele der gemelde naamen zyn, gelyk de Nederduitfche, ntleend van 't geluid, z
k de Franfehc, p
veele plaatzen, als Dix-huit, Pivite en Kivite . Opvliegende, flant zy dit geluid een f twee maalen, en herhaalt bet dikwyls rder bet vliegen, zelfs in den nagt,
v lgens bet getuigenis van RZACZYNSKI : zy is flerk van
vleugelen, en bedient 'er zich veel van ; zy vliegt langen
tyd agter een, en beklimt een verbaazende h gte ; p den
gr nd zittende, fchiet zy p, vliegt by kleine h rten
v rt .
Zeer lustig is deeze V gel, n ph udelyk , in beweeging ; by maakt in de lugt de vreemfle gebaaren, neemt
illerlei h udingen aan, zelfs met den buik m h g vllegende, dan eens p de cene en andere zyde, met de
vleugels rechtflandig ; geen V gel evenaart hem in deeze
vlugge beweegingen.
Dc
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Dc Kievitc,i k men, met bet begin van Maart, f p
't einde van February, by gr te benden, in
ze velden, met een Zuiden wind nederliryken ; zy z eken bet
Veld,ewas, en 's m rgens v gtigc land :ryen,
m 'er de
W rmen t betrappen , (lie zy met eene byz ndere behendigheid nit den gr nd weeten t d en k men . Wanneer
de Kievit die kleine aardh pjes ntm et, d r de W rmen agtergclaaten, haalt zy ze een weinig m , en, bet
gat ntbl t hebbende , trapt zy dan den leant des gr nd
g nwrikbaar p het gat gemet den p t, h udt bet
vestigd, en liet lyf v rts ftil ; deeze kleinc beweeging is
gen eg m den W rm t d en uitkruipen, die zich Diet
vert nt f by w rdt pgefnapt. 's Av nds hebben zy
'er een anderen trant p ; zy l pen d r bet wasfend
gr en , en v elen nder haare p ten de W rmen, die met
de k elte b ven k rnen, wanneer zy zich ryklylc vergasten ; v rts wasfen zy, in cenig nabyzynd water, Bek en
P ten af.
Zeer bezwaarlyk laaten zy zich naderen, en fchynen
van zeer verre den V geljaager t
ntdekken : gemaklykst
vallen ze als bet llerk waait ; want dan kunnen ze zeer
bezwaarlyk pvliegen . Wanneer zy zich byeen verzameld
hebben, en gereed llaan m t gelyk t vertrekken, beweegen ze alien t gelyk has„e vleugels,en daar deeze van
bi nen wit zyu, en de Kieviteia digt byeen zitten, fchynt
de plek gr nds d r hunne menigte bedekt, die zich eerst
zwart vert nde, eensflags in wit t
veranderen ; maar
deeze gr te Maatfchappy, die de Kieviten, by haare
eerfle verk mst, uitmaaken , w rdt verhr ken , z ras
de eer[le v rjaarswarmte zich laat v elen ; twee f drie
warme dagen zyn gen eg rn ze t d en fcheiden . Ilet
teken w rdt gegeeven d r de gevegten, die de Mannetjes
met elkander h uden ; de Wyfjes fchynen t vlugten, en
gaan bet eerst weg uit bet midden van den h p, als f
zy zich des gefchils Diet aantr kken ; d ch met de daad
m de f<rydenden t t zich t l kken, en hun een nauwe
en zagte verbintenis t d en aangaan, in welke ieder
Paar zich vergen egt, flaande drie Maanden dat de Paarr h t kr st duurt .
t v d en de z rg v
Zy leggen in April drie f vier laiigwerpig6 Eijeren,
d nker gr en, met zeer veel zwarte ilippen ; bet Wyfje
legt ze neder in m erasfige velden p kleine aardh gten,
b ven bet waterpas des lands ; eene v rz rg, welke
zy fchynen t draagen m ze v r den verl p des wa-
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tern t befchutten ; d ch die Diet t min hun bet middel
beneemt m her nest t bedekken, .eu't zelve geheel bl t
Nit : m eene gefchikte br edplaats t maaken, agt her
Wyfje her gen eg in her kruid, een klein r nd t vervaardigen, 't geen welhaast verd rt, d r de hette van den
br edenden V gel : wanneer men her veldgewas D g fris
vindt,
rdeelt men dat de Eijeren Diet lang bezetcn zyn .
Men h udt deeze Eijeren zeer g d rn t ee .ten, en in
veele Landfchappen verzamelt men 'er duizenden, m ze
ter markt t brengen . Men z u m gen vraagen, f dit
geen r f is, aan de Natuur gepleegd, daar wy, dus d ende, de beginzels van c ne V gelf rt, welke wy Diet kunnerl vermenigvuldigen, wegneemen ? De Eijeren der H enderen en andere fluisv gckn beh ren ns, van wegen de
z rge, welke wy draagen v nr derzelver vermenigvuldigiug : d ch die der vrye V gelen k men t e aan de algemeene M eder aller weezens .
.De Br edtyd des Kicviteia duurt, gelyk die van meest
alle andere Vc?gelen, twintig dagen ; her Wyfje zit Heeds
p 't nest . lndien eeuig ntrustend v rwerp her Wyfje
dwingt her rest t verlancen, kruipt her een thk welts
d r her Veldgewas been , en vlregt Diet
dan wanneer
bet zich p eenen vry g eden aff'and van her nest verwyderd vindt, ten einde haar pvliegen de plants Diet aanwyze : de ude Wvfjes, aan welken de Eijeren ntn men
zyn, adieu zich Diet weder bl t ann her br eden in een
m erasfrg land ; zy wyken na de K rnvelden, die h g
pgefch ten gewas hebben, en leggen daar geruster een
tweede br edzel ; de j nge, minervaarene, ftellen een tweede br edzel aan gelyk gevaar als h t eer[le bl t, en
br eden z mwylen drie keeren p een en dezelfde plants ;
d ch ten lesten leggen zy maar twee Eijeren, f zelfs
maar U n .
De J nge Kieviten l pen, binnen twee f dric dagen,
iiaa dat ze ter wereld kwamen , in her veldgewas, den
Vader en de M eder v l„ ende : deeze verraaden z mtyds,
d r eene vermnat van bez rgdheid, hun klein gezin, 't
zclve ntdekkende, d r nder ecn nrustig gcichreeuw
ver bet h fd der V gelaaren t vliegen ; dit gelchreeuta*
verdubbelen zy, naar maate men de plaits nadert, waar
de J ngen, p her eerf'e teken van uraad, zich Oak p
den gr nd hebben nedergevlyd ; zich gejaagd vindende,
gain zy l pende v rt, en her is zeer bezwaarlyk, z nder b nd, ze magtig t w rden : want zy zyn z vlug
als de Patryzen . Een zwartagtig d ns bedekt ze als dan,
ver-
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verkleed met lange witte vederen ; maar met de maand
July ruijen zy, en krygen die fch ne Pluimadie .
Als dan neemt de gr te Maatfchappy weder een aanvang ; alle de Kieviten van een m erasfige llreek l ng en
ud verzamelen byeen ; die der mftreeksliggende k men
'er by, en , binnen weinig dagen , zyn ze ten getale van
vyf- f zes h nderd by elkander . Zy tuimelen in de lugt,
f zwerven in de velden, en verfpreiden zich, naa den
regcn, in de beb uwde landen .
Men heudt deeze V gels v r nbeftendig, en waarlyk
zy verbl .averr zelden meer dan vier- en twintig uuren in
ecu ftreek ; d ch deeze nbeflendigheid is gegr nd p hunne weezenlyke beh efte : wanneer een land in den dag
van W rmen geledigd is, w rdt de bende gen dzaakt 's
anderen daags een anderen
rd t z eken . Met de maand
Oc`t 'ber zyu de Kieviten zeer vet, m dien tyd vinden zy
den gr titeu vervl ed van v edzel ; dewyl, in dit v gtig
jaarfaif en, de W rmen by duizenden uit den gr nd kruipen . Maar de k ude winden , die mtrent bet einde dier
l\iaand waaijen, d ers ze weder in de aarde kruipen, en
n dzaaken de Kieviten t vertrekken : dit is de
rzaak,
dat alle p W rm-aazende V gelen, in
ze Landftreeken,
en in 't N rden , heenen gaan ; zy z eken bun v edzel in
't Zuiden, waar dan de regentyd een aanvang neemt ; d ch,
d reene zelfde n dzaaklykheid, vinden zyzich gedr ngen,
met den V rtyd , zich na de Zuidelyke Gewesten t begeeven ; de vermaat van Warmte en Dr gte brengt daar
hetzelfde uitwerkzel t wege, als de vermaat van K ude
by ns ; de W rmen verdwynen, en vert nen zich niet
nan 's aardryks ppervlakte dan wanneer dezelve v gtig
en gernaatigd is . De Heer sAILL w , aan wien wy
de keurigfte berigten wegens de Natuurlyke Hist ric der
Kicviten verfchuldigd zyn, verfterkt ns in dit denkbeeld,
van de
rzaak van de wederk mst der V gelen nit bet
Zuiden in het N rden, d r eene waarncceming, die by
zelve dcedt p de Antilles . „ De aarde," fchryft hy,
• is, geduurende zes maanden van bet Jaar, p de An• tilles, van cene verbaazende hard- en dr gheid ; in al
• lien tyd ntvangt dezelve geen dr p regens . Ik heb in
• de valeijen fpleeten gezien, vier duinaen wyd en eenige
• v eten drep ; 't is nm gelyk dat als dan eenige W rm
k nt• aan 's aardryks ppervlakte zich nth ude ;
,, dekt men in lien tyd der dr gte gcen een W rmee„ tenden V gel p die Dilinden ; d ck z ras de RegenM m 3
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tyd aanvangt , ziet men die V gels met geheele benden
• aantrekken , welke ik
rdeelde t k' nnen uit het laage
• en v gtip land der O stkust van Tl rida, van de Cai„ ques en de Turkfche Eileuiden, en cene menigte andere
nbew nde Cilanden, ten N rden en N rdwesten
• van de 4milles gelegen . Alle die v gtige plaatzen zyn
• de geb rieplaatzen der Waterv gelen deezer Eilandeif ,
„ en misfchien van een gedeelte des gr ten Vasten
." Deeze rt'e in 't vertrek• Lands van America
ken en wederkecren der W rmeete nde V gelen , is dezelfde in geheel ns Halfr nd ; wy hebben 'er een byz nder
bewys v r in de Kieviten . In Kamtfchatka w rdt de
Maand Oc`f ber, de Mriand der Kieviten , geheeten ; zy
vertrekken dan van daar even als nit nze f'recken (*) .
BELON fchryft, dat de Kievit ver geheel den aardli dern
bekend is ; in de daad, deeze V gelfu rt is zeer wyci verfpreid . Wy hebben reeds gezien , dat deeze V gels t t
in den O stlykflen uith ek van 11fc gev nden w rdeu ;
zy k men desgelyl:s v r in de bunlenfte Landfchappen
en d r geheel Eur pa heen .
van dit wydftrekkenJ gebied
Op 't einde des Winters, vert nen ze zich by duizenden
in nze Landfchappen Brie en Champagne, zy w rsen in
gr te menigte gevangen ; v lgens Lie verzekering van den
Beer HEBERT, blyven 'er in Brie cenigen t t bet diepst
des Winters ver. OLINA ftelt in Italic de gr te vangst
der Kieviten in N vember, en bet blykt alit zyn berigt,
dat men aldaar deeze V gels, den geheelen Winter d r,
by b_nden byeen ziet (§ .
De Kievit levert een zeer geagt wild p ; in L tlsaringe
is een fpreekw rd : Die been Kievit geceten heeft , weet
vict h c Gev gelte fnaakt . Ondertuslchea hebben de z danigen , die de keurige grensfchci .iing ftelden van G dsdienftige nth uding , de g edheid gehad m de Kievit under de $pyzen t tellen, die de nth udenite Mensch mag
gebruiken .
'Er is geen nderfcheid van gr tte tusfchen bet Mannetje en \Vyfje ; d ch 'er d et zich eenig verfchil p in
de klcuren der Pluimadie ; fch n ALDROVANDUS zegt,
't zel„

O

(°) Pikis K atch,
f Pikis alleen, w rds deeze
GMELIN V yage & Sibcrie.
(t) Lettres edifiantes, Trentienie Recueil p . 3 1 7-

ten .

(§) OLINA .
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't zelve niet bemerkt t hebben : ver 't algemeen beitaat
dit verfchil daar in, dat de kleuren by bet Wyfje zwakker, en de zwarte gedeelten met grys gemengd zyn .
Haar Kuif is
k veel kfcinder dan die van het Mannetje,
wiens K p gr uter en r nder is ; de Pluimadie van deezen
V gel is dik, en bet d ns flerk, dit d ns is zwart naby
bet Lyf ; bet b venfle en de rand der Vleugelen, na de
Sch ft, zyn wit, als m de de Built, de twee buiteufle
Staartpennen en de eerlle helft der verige : daar is een,
witte flip aan elke zyde van den Bek, en een ftreep van
dezelfdle kleur b ven de
gen in de gedaante van een
Wenkbrauw : al bet verige der Pluimadie is zwart in den
grund, maar verrykt met een fch nen metaalkleurigen
weerfchyn, na bet gr ene en g udkleurige trekkende,
b venal p den K p en aan de veeren ; bet zwart aan de
Keel en denV rhals is met witte vlekken gemengd ; d ck
dit zwart v mit alleen p de b rst een breede r nde plek ;
die, gelyk bet zwart der Vleugelpennen, fchittert met een
metaalglans ; de Dekveeren van den Staart zyn r s ; d ck
daar 'er zich dikwyls eene verfcheidenileid pd et in de
Pluimadie van de Gene en andere Kievit, z u ccn breeder
verflag van de byz ndere kleuren geheel vert llig zyn .
Wy merken alleen n g p , dat de Kuif niet in bet v rmaar in bet agterh fd is ingeplant,'t geen aan dezelve meer
bevalligheids byzet : dezelve beliaat nit vyf f zes, tedere,
fnavelagtige veertjes, fch n zwart van kleur, welker
twee b venf'te de andere bedekken en veel langer zyn ; de
zwarte Bek is klein en k rt, en na 't einde mgekr md .
1VILLUGHBY merkt p,, dat de O ren van de Kievit veel
laager •f laan dan its, andere V gels : de P ten zyn h g, dun
en d nker r d., als mede bet benedenfie kaale gedeelte der
fchenkelen ; de flaart (leekt niet buiten de ingeflaagene Vleugelen nit, de geheele langte des V gels haalt elf f twaalf
duimen, en de zwaarte flaat gelyk met die van een gemeene
Duif.
Men kan de Kieviten als Huisv gels, v lgens OLINA,
v eden met bet hart van een Os, in reepen gefiieeden ;
z mtyds zet men ze in de tuinen, waar zy van dienst zyn
rn W rmen en InfecHen t d den ; zy blyven'er gaarne,
en p gen Diet weg t vliegen . Deeze gemaklykheid m
dien V gel in een gevangen heat t h uden , ntitaat veel
cer nit d mheid dan uit gehegtheid aan den Kigenaar. GrsNER fpreekt van witte en d nkergevlekte Kieviten , van
Kieviten z nder Kuif ; d ch by zegt 'er niet gen eg van ,
M m 4
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m t
f de eerstgemelde Diet enkel t evallige
verfcheidenhcden zyn, en bet dunkt ns, d t by zich , ten
pz4ve van de laatstgemelde, bedriegt, en de Plevier v r
: want
de Kievit neemt ; by fchynt 'er zelve aan t
by llemt elders t e d t by de Plevieren weinig kende, die
zeer zeldzaam is in Zwitzerland, en 'er bykans nimmer
v rk mt, terwyl de Kieviten 'er in gr ten getale zyn .
HOLLANDSCHF TURFASSCHE, DIENSTIG BEVONDEN TER
BE111TESTILDG DER WYNGAARDEN .
'(j urnal General de France .)
„ "(~j y hebben niet willen in gebreke blyven, m deeze0
r de Liefhebbers hier
• z
nk stbaar kan bepr efd w men, me• de t
. Zy knit uit handen van den Heer LLr
• GROS, Bar n DE MAKCHE, en is van v lgenden in• h ed ."
Min weet, d t men in flrt is, waar de Bar n DE MARCHE zyn verblyf h udt, geene Wynti: kken heeft . De weinige Wyngaarden, welke men daar kweekt, brengen geen
g ede Drniven v rt, dan wanneer ze tegen muuren p
de zuidcr n geplaatst zyn ; en dan D g gnat het hezwaarlyk . Fly liet,in 't ver pen jaar, verfcheide nicuw ingeleide Wyn-aar,lranken, p nderlcheiden wyzen, !bemesten .
Het tuilli4fte v r zyn j nge Planten v ndt by de tfclic
rata ` H ll-mdf he Turf, in 4rt is bekend~ nder den naam
van Cendre de Mer . Fly is van gev e en, d t bet nuttig z u weezen de Wyntl kken daar mede t
;
t
bun deugd en geur verl ren hebben, zints men de Wynft kken met melt heeft aangezet . 't Z u gemaklyk weezen veral die Turfisf he t
eren na
de Wynfl kken Diet veel kan bel pen : dewyl & n perf tl in een mantle gen eg kan draagen v r veertig f
vyftig Ranken .
Den der Ranken, by welken by nanwlyks een halven
h ed v l deedt ftr ijen, fch t l ten tusfchen de acht
en tien v eten lang : terwyl dezelve, in 't v rgaande
aar, Diet meer dan twee v eten k nden haalen . - .---Dan men m et wel z rge draagen, m die Tm-frsfcke zuiver
j
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ver t hebben, dat is, niet vermengd met drie vierde deelen f f, gelvk de Turfafche, die men t 4rt is verkn pt,
veelal is : men veria+pelt geel fl f, 't welk men by den
weg vindt, en d et bet nder de Tii fasfche, dit mengzel v r
den zelfden prys verk pende,als f ze nvelmellgd ware .

VERSLAG VAN DE HEERLVKE EN SCHOONE VERTOONINGEN
DIE HET NOORDERLICHT OP HOOGE NOORDLYKE
IIREEDTEN nIAAKT .

(Uit bet Engelsch .)
Omtrent den tyd des Herfst-z nnenftand, ziet men, in
`~-~ de 1?ilanden van Shc1land, tusfchen 6 en 61 raaden
1\ rderbreedte gdee,;en , alle naeten het N rderlicht,
d r de Inw ndcrs Merry Dancers f vr lyke Dan.fers
geheeten, 't welk ver 't geheele N rder Halfr nd een
breed en glansryk vert n fpreidt . --- - Op deeze N rdlyk gelegene I~ilanden, aanfch uwt men dit Licht p alle
hel'ere av nden, en fchenkt het gr ten tr st t midden
tier akelige en lange winternagten . Her k mt d rgaans
rlet de fcheemring aan den Gezigteinder t v rfchyn , is
blaaukleurig, naar 't geele trekkende : z mtyds blyft het
in dien fland verfcheide uuren la.ng, z nder eenige zigtbaare beweeging : char naa breekt bet nit in Itr men van
fterker licht , zich in k l mmen verfprcidende, verandert
allengskens in duizenden van verfchillende gedannten ,
afwisfelende in kleuren van geel t t bet h gfte r d .
Dikwyls bedekken zy het ganfche Flalfr nd, en leveren
dan bet fchitttreudst vert n p . De heweegingen zyn
als dan verbaazend fchielyk , en zy verbaazen den Aanfch uwer d r de
genthliklyke gedaantevcr',11ndcringen .
Bet barst uit p phiatzen waar niemand het t v ren
zag, vaardig d r bet uiti anzel I'chitterendc ; 't w rdt
fchielyk uitgebluscht, en laat eeu eenpaarige d nkere ftreep
agter . Deeze ziet men weder heerlyk, p dezelfdde wyze,
verlicht, en weder in d nker verwisfeld . -- - Op z mmige av nden neemt dit Licht de gedaante aan van gr te k l mmen , aan de eene zvde van het d nkerst geel ,
en aan de andere afneemende in helderheid , t t men bet
niet van bet uitfpanzel zelve kan nderfcheiden . Mcestentyds hebben ze eene flerke fehuddende beweeging, van
M m 5
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bet eerie t t het andere cinde, welke aanh udt t t dat alles verdwynt .
Met ecn w rd, wy, die allcen de uiterften zien deezer
N rdlyke Lugtverhevelingen , hebben flegts een flauw
denkbeeld van derzelver glans cn beweegingen . Naar gelange van de gefleltenisic des Dampkrings neemt dit Licht
verichillende kleuren aau : z mtyds een bl edr de, wanneer bet een fchrikbaarend verfchynzel plevert . De Landlicden neemen den t n van Pr pheeten aau, en verfchrikken
de verhaasde Aanfch uwers met de vrees v r O rl g,
Pest , en H ngersn d . Dit bygel f was nict byz nder
eigen aan de N rdlyke Gewesten ; en deeze Lugtverhe .
veli gen zyn van geene laate jaartekening . De Ouden
n ewden ze bet 1V rdcrlicht, naar de uderfcheide gedaanten, welke het aannam, cen Balk, een Pyl, een Fakkel,
een dwzfczzde Gcit, bet H l, het hat, enz . In vr egere tyden waren de N r .lerlichten zeer zeldzaam , en
tr kken daar d r meerder de pmerking . Van de dagen
van PLUTARCIIUS, t t die van den Gefchiedfchryver RICHARD BAKER, ver nderftelde men, dat ze v
rbeduidzels
wares van gr te Gebeurtenisfen ; en de beangfte verbeeldingskragt fchiep 'er Legers van, die in het uitfpanzel
kryg v erden .
Naa een vry geruimen tusfchentyd , z ik ver nderflel,
vert nde zich bet N rderlicht zeer fchitterend, in Maart
des Jaars MDCCXV-XVI . De Wysgeeren fl egen bet
gade . Het Gemeen hieldt bet v r een merkteken der
inv eringe van een nieuw V rstlyk Huis . De nieuwigheid
en vreemdheid heeft nu pgch uden, en de
rzaak w rdt,
met eenc h ge maate van waarfchynlykheid, aan de gr ute h eveelheid van Eleddrike fl fFe t e efchreeven .
In de Tszcc, en p de Kusten van Siberic, is bet N rderlicht z gemeen als in Eur pa, en vert nt zich d rgaanS met f rtgelyke veranderingen . Zeker f rt verichyat geregeld tusfchen het N rd-O st en bet O sten,
gelyk een verlichte Regenb g , met cen aantal luchtk l rnmen daar uit ftraalende ; beneden den b g is eene
d nkerheid, waard r de Starren met eenigen glans been
fchitteren . De Inb relingen merken dit N rderlicht aan
als een v rh de van St rm.
'Er is eene andere
f rt, 't welk een aanvang neemt met zekere afz nderlyke
ftraalen nit bet N rden , en andere tut bet O sten , v rtk mende . Zy vcrmenigvuldigcn allengskens t t zy het geaeele uitfpanzel vervullen , en een glans verwekken z
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fchitterend als G ud, R bynen en Esmarauden ; d ch de,
verfchynzels , die 't zelve vergezellen , vervullen de aanfch uwers met fchrik ; want zy kraaken , fi,ten en fpatten , en
rnaaken een ruifchend geluid , niet ngelyk aan (tat van
Kuust-vuurwer)ien . I - let denkbeeld, dat het N rderlicht
a<:n de Elnc ri .;iteit den
rfpr ng verichuldigd is , w rdt
d r deeze befchryving z danig verfterkt, at 'er bykans
gees twyfel verblyft wegens de
rzaak dier Lugtverfchynzelen . De Inw nders zeg en, by di= verichynzel, dat 'er
een h p d lzinnigen v rby trekt . Elk Dier is van fchrik
getr lten , zclfs de H nden der faagers zyn met zulk een
fchr m bevangen, dat ze p den `r nd nedervallen , en
nbeweeglyk blyven li gen t t he[ verfchvnzel v rbv_ is .
In de jammerlyke Breeken van Hudf ;is Baay is, desge1yks, geduurende den Winter, het Ui!Ipanzel niet z nder
fch nheden : Byz nnen en Z nniekringen zyn 'er algemeen ; zeer helder en ryklyk geichilderd met alle de kleuren van den Regenb g . De Z n gaat p en nder met
een langen kegel van geelagtig licht . De nagt w rds pge'klsard met het N rderlicht, 't ~x;elk duizend verfchillende
fraalen van verfchillende kleure>i d r het geheele uitfpanzel fchiet, die d r bet fchynzcl der v ile Maane niet web
gen men warden , en de Starren zyn als dan van eerie
vuurige r dheid .

LERIGT VAN HET LEEVEN EN DE SCHRIFTEN DES HOOGLESRAARS LEONARD EULER .
Ontleend uit deEl e de M . LEONARD EULER, den 23 Oil . 1783,
In de Keizerlyke Academ-;e der Weetenfchappen v rgeleezen ,
d r NICOLAAS FUSS, H gleeraar in tie Wiskunde en Lid
dier 4cadenzie t Petersburg .

H

ebben wy, d r het mcdedeelen van twee Brie„
ven, p zyn tyd, verflag gegeeven van den d d
Wlskun[Ienaars LEONARD EULFR , den 7
„ Sept!
des
• Sept . O . Styl , 1783 verleeden (*), wy kunnen niet
• nalaaten een breeder berigt van het Leeven en de Schrifuzen Leezeren , ter
99 ten diens verdienstlyken Mans ,
„ hand

„

(*) Zie de Algem . Vaderl . Letterce , VI . D . 11 . St . bl .131 enz .
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hand t d er k men .
ns bier t e in itaat ."

De H

gleeraar

N.

FUSS

ftelt

De Academie van Petersburg k n niet nalaaten de dubbelverdiende fchatting eener L freden t betaalen aan de
Naaged agtenisfe van den gr tflen hViskunftenaar, dien dezelve
it gehad heeft ; een zyner beste Leerlingen, de
H gleeraar Fuss , fprak dezelve uit ; het v rnaamfte,
dien gr ten Man en zyne Schriften betreffende, k mt
bier p neder.
LEONARD FULER zag t Bafel, p p den I5 April, des
Jaars 1707, in 't welk
k de Graaf de Bu f n geb ren
werd , bet eerile Leevenslicht . Zyn Vader gaf hem , in 't
eerst zyner pv edinge, eenige kennis van de gr nden der
Wiskunde : dan z ras by zich p de Wysbegc_rte begun
t e t leggen, gaf by zich bykans geheel aan de Wiskunst
ver, met eene z bepaalde geneigdheid, en z gr t eene
gefchiktheid t t die WVetenfchap , dat zyne v rderingen
zyne Leermeesters verfleld deeden than . Welhaast geraakte by in kennis met JEAN BERNOULLI, de gr tfte
Wiskunftenaar van zyn tyd, die hem ras van alle zyne
andere Leerlingen nderfcheidde, dan geen ingang kunnende verleenen aan de verz eken des j ngen Wiskunstenaars, m hem byz ndere lesfen t geeven , b dt by hem
aan, alle zwaarigheden, welke by in een week tyds m at
ntm et hebben in het be efenen van de zwaarfte werken
der Wiskundige Schryveren, des Saturdags p t l sfen.
Eerie verheerlyke Leerwyze ; d ch die niet kan gelukken, dan met een vernuft, z vuurig gepaard met eerie
nverm eide bevlytiging, als EULER bezat, gefchikt
z
m eerlang een Leermeester , die een Tydperk gezet heeft
in de Gefchiedenis der Wiskundige Weetenfchappen, v rby t flreeven .
In den Jaare 1723 bekl m by den trap van Meester der
Kunllen . De beide Z nen van BERNOULLI, in den Jaare
1725, p de Academic t Petersburg ber epen zynde, z gten 'er v r hem eene plaats ; dan m 'er zich t e bekwaam t maaken, lag by zich p de Geneeskunde t e
dit belette hem niet m eerie Verhandeling t fchryven
ver de .iV ituur en den V rtg uag des Geluids , en een
antw rd p eerie Vraage , ver het Masten tier Schepen,
welke de Academie der Weetenfchappen t Parys , den
twre.
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tweeden Prys, in den Jaare 1727, waardig
rdeelde . Dit
gefchrift , en eeu der tlellingen d r hem verdeedigd m de
pgevalle plants, als Leeraar in de Nattturkunde ;'te Bafel
t verwerven, t nen dat de (leer EULI ey reeds vr egtyds
bet
g geflaagen hadt p de Zeevaardkunde ; eene Weetenfchap , welke by underhand met z veele nieuwe ntdekkingen verrykte.
De eerite Deelen van de ,Icaclemic t Petersburg leverden verfcheide gewigtige Vert gen p van deezen j ngen
Wiskundigen, waar in eene w ndere gemaklykheid, m
de zwaarfte v rltellen p t l sfen , d ritraalde .
'Er waren geen Werken ver de Beweeging, uitgen men
twee f drie, welker nv ld enendheid EULER kende ; by
zag met leedweezen dat de beginzels der Wysbegeerte
van NEWTON en de Ph r n mie ( f de Weetenfchap van
de Beweeging der vase en vl eibaare Lichanmen) van den
H gleeraar KERMAN , Schry Jers , die bet best dau ver
gefchreeven hadden , nc!er hct dekkleed der Synthetifcche
Leertvyze, den weg verb rgen, langs welken zy de werk-tuigkunde met z veele gewigtige ntdekkingen verrvkten ;
by bezigde, m die aan t wyzen, de Analytifche Lecrtrant, welke by z meesterlyk verfr ndt, en' hem in flaat
flelde m eene r'enigte van vraagflukken , wellcer pl sfing niemand v r hun hadt durven nderneemen , p t
l sfen . Hy v egde zyne Ontdekkingen by die van andere \Viskuntlenaaren , en bragt alles t t een Stelzel . De
Academic deedt dit Werk in den Jaare 1736 in twee Stukken in 4t drukken . Dit Werk plaatfte den Schryver in
den rang der eerile Wiskundigen van Eur pa bier t e
k mede zyne Opl sfing van bet Vraagftuk , ver
wr gt
de I/ perimetrif chc Figuurcn , ( dat zyn de z danige die
eenen gelyken mtrek hebben : maar desniettegen(taande
naar haare vlakte ng(Ayk zyn .) Een vraagtlult z ber emd d r bet gefcliil tusichen de twee Br eders jAcQUES en JEAN BERNOULLI, daar ieder hunner de Opl sfing meende gev nden t hebben , terwyl geen van hun
beiden het tluk in al deszelfs uitgeflrektheid begreep . net
tantal en de verdienite van alle de Verhandelingen, welke
EULER verfc-hafte,in de Deelen der Academie, verbaasde,
en men k n niet begrypen h e cdn Alenseh t t z veel
arbeids was pgewasfen .
De Muzyk was ecn zyner uitfpanningen ; en by gaf,
in 't jaar 1739, eene Verhandeling in 't licht ver de The rie en de Berekening der Acc rden, waar in men nieuwe
denk-
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dcnkheelden aantreft , die waarfchynlyk gr te Mnzykantc ;I
van dienst z udcn weezen , i!uiien het hun nu gclyk ware
de berekeningen des Wiskunllenaars t v lgei, .
EULER
fielde tea gr nd~ginzel, waar p by afging, dat bet vermaak der Muz} c bellaat in de gewaarw rdiug der betrek .
kingen , welke de klanken t t elkander hebben, z ten aanziene van den d ur in derzelver pv lging, als ten pzigte
van de veelvuldigheid der lch mmelingen in de lugt verwekt . 't Is p dit b vennatuurkuudig beginzel p alle de
deelen der Muzyk t egepast , dat bet Stelzel van EULER
rust.
1)e Heer EULER deelde, in den Jaare 1740 den Prys van
d Academic der Weetenfchappen, met DANIEL BERNOULLI
en MACLAURIN, twee der ber emdfle Wiskundigen
it be.
keud . Dit was bet beginzel zyns arbeids ver de Aantrek=
king en bet tVereldfleizel, de gewigtig(le t epasfiug, welke van de Wiskunde kan gemaakt w rden, en waarin niemand zich dermaate met v rdeel nderlcheiden heeft als
EULER .

De K ning van Pruisfen, de Academie t Berlyn herflellende, riep hem derwaards . Die V rst fchreef nzen Geleerden uit de Legerplaats by Richenbcwh, t midden van zyne O rl gsverrigtingen, welke in diens b ezer de licfde
t t de Letteren n it deeden verflaauwen . Zints then tyd
heeft EULER niet afgelaaten de Mem rien dier Academie
met veele en diepuitgewerkte Stukken t vervullen ; by
hieldt de hand
k aan (lie der Academie van Petersburg,
welke hem een Jaargeld lict heh uden .
De Zecvaard en bet Scheepb uwen beh ren t t die V rwerpen, we)ke p bet zcerst verdienden de nafpeuringen
van nzen Gr uten Wiskundigen gaande t h uden . In
den jaare 1749 gaf by cene hreeduitgewerktc Verhandeling
ver die (i fl-e in 't licht . Daar de Heer B UCUER in 't Jaar
1746 zyn heerlyk werk uitgegeeven hadt, waarin by eene
verlichte daadlyke cfening met de diep(le befpiegeling paarde,
verfchafte EULER in 't Jaar 1773 ecne v lk menc Befpiegeling ver bet B uwen der Schepen, h e zich van de .
zelve t bedienen , gefchikt naar de bevatiiiig viii Sii%L ,
die zich p de Zeevaart t eleggen . Nimmer heeft een
Wiskundig Werk ecu fchitterender pgang gemaakt : tc
Parys werd 'er terfl nd eene nieutve uitgaave van vervaardigd . Men v erde't zelve in p de Sch len t t nderwys
der Zeelieden . De K ning befch nk EULER met cene bel ning van C
Livres, „ v r bet nut 't geen zyiie
55 veel-
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„ veelvuldige ntdekkingen Frankryk en alle verlichte
„ V lken gedaan hadden ;" (lit zyn de uitdrukkingen der
Uitgeeveren van den Paryfchen Druk . De Heer TURGOT,
t en ten tyde C ntr leur Generaal, haalde, p aanz elc
van den Marquis DE CONDORCET , den K ning ver, t t
dit bet n van Edelm edigheid, en de Keizerin van RusLivres by .
land v egde 'er eene hel ning van S
Een der diepzinnigfle Werken van den Heer EULER is
de Integral Rekening ; by heeft de perken van die verheevene Rekening veel wyder uitgezet, dan de Uitvinders
hadden durven verh pen . Het Derde Deel behelst de
nieuwe f rt van Rekening, met welk by de Analyjs
Infznitemale verrykt heeft , t weeten die der veranderingen . Het vraagiluk , wegens de Ifperimetrifche Figuuren,
hadt 'er hem het ecrfte denkbeeld t e verfchaft . Dit
denkbeeld werd gevat d r den Heer DE LA GRANGE,
waardigen Opv lger van den Heer EULER p de 13erlynfche
Academie . Hy ntdeedt dezelve van al bet Gc metrifelie,
en maakte 'er een Analytisch Vraagfluk van , en bragt
bet z verrc, dat by bet ntb ndt d r eene nieuwe wyze van rekenen welke de Heer EULER naderhand v lmaaktc
under den naam van Calcul des Variati ns ; dewyl de betrekking, tusfchen de veranderlyke h eveelheden, daarin
zelve als veranderlyk befch uwd w rdt .
EULERS Verhandelingen
ver de Gezigtkunde hebben
de eertle aanleiding gegeeven t t de fch ne ntdekking
der 1lcr matifthe Verrekykeren, d r DOLLOND vervaardi+gd, welker aangelegenheid v r de Starrekunde de geheele wereld kept .
In den Jaare 1766 deedt de Keizerin van Rusland, die
den Heer EULER wilde wederfchenken aan de Academic
t t welke by in zyne jeugd beh rd hadt, hem z gr te
aanbiedingen v r zvn Perf n en 1'amilie, dat de K niug
van Pruisfen hem het verl f, ar dezelve t aanvaarden,
niet k n weigeren . K rten tyd naa zyne aank mst t Petersburg, fl rtte by in eene zeer gevaarlvke ziekte, die
hem bykans geheel van 't gebruik zyns gezigts ber fde :
clan dit ngeluk belette hem niet zyne Wiskundige Werken
v rt t zetten .
De aank mst van den Heer RRAFFT flelde hem in that
m een Ontwerp nit t v eren reeds v r lang d r hem
gefmeed : m naamlyk in een Lichaam t vereenigen alles
wat hy, in een tydverl p van dertig Jaaren, gedaan hadt,
t t v ltnaaking der Werktuigen van de Gezigtkunde . Hy
fl eg
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fl eg de hand aan dat \Verk met zyne gewe ne lcevendigheid, en liet, in de Jaaren 1,769, 1770 ell 1771, drie De C_
len in 4t
ver de D rzigtku de drukken .
Zyne \Vaarneemingen ver de Maau hebben hem een
gr t gedeelte zyns leevens bezig geh uden . Reeds, in dell
Jaare 1746, deelde by aau 't Gemeen zyne Maantafels mede, en in 't Jaar 17$3, eene The rie ver de Beweegingen der :Mane , van welke naderhand TOBIAS MAYER gebrnik gemaakt heeft, ai de Tafels, van welken zich de
Starrekuudigen thans bedienen , t berekenen . Die in Engeland zitten, ver de lengte
p Zee, befl ten aan
de \'Vedtlwe van den I-leer MAYER een Prys t fchenken ;
d ch lieten , ten zelfden tyde, aan den Heer EULER eeu
Gift t ek men van 3
L uiten , t t eene bel ning dat by
aan MAYER de The remes f F rmulen bez rgd halt,, die
deezen in ftaat itclaeu m z veel t e t brengen t t bet gewigtig Vraagttuk, wcgens de lengte p Zee .
De gr te Verhandeling van Ku ER net zyne Maantafelen
verCcheen in 't Jaar 1772 ; dit uirgebreid Werk vervaardigde
by in zyne bliudheid, geh lpen d r zyn Z n JEAN ALBERT FULER, den Heer KRAFFT en den Heer LEXEL, die
niet aflieten hem hunnen byttand t leenen . D r dit
middel vervaardigde by een ,r t aantal Mem ricn . Nimmer heeft ecn Wiskundige z veel g'earbeid als by, z veel
nderwerpen bchandeld , en met z gr te tchre len v rderin en gemaakt, in de lViskuudige Weeteul'chappen . 1--1y
verleedt den 7 September 0 . Styl, aan eene Leruerre . fly
was zints eenige dagen bezig geweest aan herekeningen ver
de Lugtb llen van nt NTGOLFIER ; de Academie der Weetenichappen heeft ze d en drukken in bet Deel zyner Gedenkfiliriften, y ur 't Jaar 1781 , 't welk in dit Jaar 178
uitk mt .
Van dertien Kinderen , in zyn eertte Huwelyk verwekt ,
zyn 'er acht in derzelver Kindschhcid gett rven ; drie Z ns
en twee D pers v lgden hem na Petersbur ;g ; d ch geene
dan de Z ns hebben hem verleefd . De udtle, die zints
lang de v etttappen zyns Vaders drukt, is met rede her emd, z d r zyne eigene Werken als d r bet aandeel,
't welk by gehad heeft aan den laatften arbeid zyns Vaders,
en verfcheide Pryzen hehaalde p de Academien van Petersburg , van Pal ys, van Munchen en G ttingen . -De tweede Z n , Arts van haare Keizerlyke Majefteit en
Raad, deelt in eene aging , verdiend d r zyne kunde,en
d r den yver, welke by bet nt in het waarneemen zyns
Be-
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ngfle
Luitenant
C
l
Ber eps .
nel der Artillery, en
Beftuurder van de Wapenmaakery t Sisterbeek, is by de
Geleerden bekend d r zyne Starrekundige Waarneemingen ;
by was een der gez ndenen m den verang van Vcnus
waar t neemen . De udfle D gter van den' Heer EULER,
in den Jam 1781 verleden, was getr uwd aan den (leer
DE EEL, Maj r der Algemeene Staaten , en de j ngfte was
gehuwd aan den Bar n VAN DEHLEN : zy flierf p haar
Landg ed in bet Hert gd m van Gulik, in 't Jaar I78 .
Deeze vyf Kinderen hebben den Heer EULER Gr tvader
d en w rden van acht. en dertig Kleinkinderen, van welken 'er n g zes- en twintig leeven .
UITTREKZEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKE EN GORE,NA DEN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN

MDCCLXXVI, MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DE Ref luti n EN Disc very, r ONTDEKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOEN.

(Verv lg van bladz . 490 .)
nalastika werd d r Capitein c K, p den tweeden
O van
July 1vIDCCLXXVIII, vcrlaaten, en by zette den

k ers N rdwaards . Op den derden van Augustus verl r by den HeerANDERSON, zyn Chirurgyn, die reeds
twaalf maanden aan de Teering geweest was . Om de gedagtenis van then waardigen Man t vereeuwigen, aan wien
by veele keurige waarneemingen, de Natuurlyke Hist ric betrefrende, t danken halt , n emde by een Eiland, k rt naa
diens verlyden ntdekt, flndn-t ns Eiland. Op den negenden dier maand kreeg Capitein COOK, den westlykften
uith ek van geheel America ,t t n g hekend, in 't gezigt,
en gafhet den naam van Kaap Pains van Wales (*) .
Deeze Kaap ligt p de N rder Breedte van 65°, 46' en
de Lengte van I9I ° . 15 . Van hier flak by ver na een
LandBehalven Anderf ns Eiland,werden 'er andere Eilanden,
Kaapen, Baaijen, enz . d r Capitein c K waareen men,
p zyne reize van O nalastika na Kaap Prins van Males, alle
nauwkeurig getekend p een Kaart van de N rd-Westkust
van America, en de N rd-O stkust van Afia .
VII . DEEL . DIENGELW . N . 12 .
N n
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Landh ek, die bet O stlykst gedeelte uitmaakt des Vas .
tenlands van Aji<c, mtrent dertien mylen van lump P)-i ns
va;;a Tfales gelegen .
Dit is, gelyk naderhand Week, bet
Land Tciwtski, d r BK+ERING, in 't faar MUCCXXVIII,
ntdckt . Capitein c E; ankcrde aan de Zuidwest zyde
van deeze Kaap, in een Baay, die by , zynde deeze
dag de tiende van Augustus, St . Lan,ens n emde . Zyne
ntm eting met de lnb relingen dr eg zich in deezerv e,ge t e .
Ats wy in deeze Baay lagen , zagen wy aan den
N rdlykften ever een D rp en eenig y lk , dat , p
't gezigt der Schepen , met verlegenheid en vreeze bevangen fcheen . Wy k nden duidelyk befpeuren dat
eenige Perf nen, met g ederen p den rug, laudwaards in
liepen . By deeze w ningen ilelde ik -my v r t landen, en v er daar heen met drie gewapende b ten, vergezeld van eenige Officieren . Omtrent dertig f veertig
plan, ieder gcwapend met een Piek, B g en Pylen, f nden p eeu pgaanden gr nd, digt by het D rp . Als wy
nader kwamen, traden drie hunner ;ia ftrand t e, names
beleefd hunne mutzen af, en b ngen zeLr hag. Wy beantw rdden deeze beleefdheid ; d ch zulks b ezemde hun
geen vertr uwen gen eg in m nze lau,iing f t wagten,
want, t en wy de b ts p't ftrand haalden,traden zy t
rug. 1k v lgde hun, alleen, ngewapend : d ur tekenen en
gebaaren beduidde ik hen dat zy z uden than blyven , en
eenige geringe gefchenken ntvangen .
In beantw rding
bier van gaven zy my twee V sfenhuiden en een paar
Zeeh ndentanden . Ik kan niet ze ;gen f zy dan f ik
eerst de gefchenken vergaf : want bet fcheen my t e, dat
zy deeze dingen t t dat einde medegen men hadden , en
zy ze my z uden gefch nken hebben, fch n ze van my
niets ntvangen hadden .
Zy fcheenen zeer vreesagtig en v rzigtig, en gaven ,
d r tekenen, hun verlangen t kennen, dat ik niet z u
t elaaten dat 'er meer van ns y lk aan land kwam . Wanveer ik myn hand lag p den fch uder van een hunner,
ging by eenige fchreden t rug. Naar gelange ik v rttr k, trades zy agteruit, alt s in eene h uding, gereed
m gebruik t maaken van hunne Pieken : terwyl zy, die
zich p de h gte bev ndcn , gereed ft nden , met Pyl en
B g hunne Landgen ten by t fpringen . Z nder dat ik
bet bemerkte , hadden twee f drie myner medegen mene
manfchap zich
nder hun verv egd . Eenige k raalen , uitgereikt aan die naast
ns fl nden , ver rzaak-
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2aakten wel Nast zekere maate vac vertr uwen : z danig
dat zy zich niet ntrustten, t en 'er meer van nze manfchap zich by ns verv egden : allengsl:ens beg n 'er eenige
ruiling . V r Mesjes, K raalen, Tabak, cn dergelyke,
given zy ns eenige flukken hunner kleedinge en eenige Pylen . D ch niets van 't gees wy by
s hadden k n hen
beweegen m een Pick f een 13 g if t flaan . Deeze
hieldeu zy alt s in gereedheid , en alleen lagen vier f
vyf perf nen dezelve af, terwyl zy v r ns z ngen en
danften : en zelf t en plaatften zy ze, in zulker v ege , dat
genblik k nden pvatten, en t hunze dezelve in een
ncr gerustllellingverz gten zy, dat wy z Lang z uden uederzitten .
De Pylen waren gepunt met been f fleen ; flegts eenige
hadden baarden, en eenige een r nde punt. Ten welken
cinde zy de laatstgemelde gebruiken, kan ik niet zeggen,
f het m et zyn m kleine Dieren t d den , z nder de
huid t befchadigen . De b gen waren even eens als die
wy gczien hadden p de f4nierikaanfche Kust, en gelyk
de Esquirnaux gebruiken . De pieken f fpeeren warn
met yzer f flaal gepunt en van Eur pisch f flfiatisch
maakfel : niet weinig m eite was 'er aangewend m ze t
vercieren met fnywerk en inlegzels van k per en zeker
wit metaal . Zy, die met b g en pylen gereed fl nden,
hadden de pick ver de recliter fch uder hangen aan een
ver den linker fch uder ping een lederen
lederen riem :
gevulden pylk ker : eenige deezer pylk kers waren, fch n
van r d leder, fraay geflikt, en met andere cieraaden p .
gepr nkt .
Verfcheide andere dingen , inz nderheid hunne k1eeding, weezen uit, dat zy een veel gr ter ma te van vernuft hezaten, dan wy z udcn verwagten nder een z
1\T rdlyk gelegen y lk aan t treffen . Alle de ilsnericaaneTa , die wy gezien hadden, na nze landing aan die kust,
waren klein van getlalte, met r nde dikke aangezigten ,
en uittleekende kaakbeencn . Het y lk, waar nder wy ns
thans bev nden , geleek 'er niets na , bet was kl ek en
welgemaakt, langwerpig van aangezigt . Met Cdnr w rd,
bet vert nde zich als cen geheel ander y lk . Wy zagen
n ch Vr uwen, n ch Kinderen, Meisjes, n ch J ngens,
en geene ude lieden, uitgen men din Man met cen kcal
h fd, en by was de eenigc die geene wapens dr eg. De
andere icheenen uitgek ze Mannen , eer beneden de middelbaare jaaren dan 'cr b ven . De ude Man hadt cen
IN n 2
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zwarte freep ver zyt}, aangczigt, welken ik in andereti
tact befpeurde . Alley haddenn zy duurb rde
ren, en
cenige daar in glazeu k raalen haugen : dit warm de eenigtle beilendige cicraaden, die wy by hurl ntdekten : zy
dr egen 'er geene in de lippen : dit is ecne andere byz nheid, waar in zy
rlchillen van de lhneric~~rcnen, laatst
d r ns ntnl et
Hunne kleediu betlaat uit een muts, een r k, een
br ck, Iaarzen en,,handfch enen, alle van leder gemaakt,
alle wel t ebereid : eenige met andere z nder "t hair . De
niutzen fl ten vry nauw m de h f en ; en , behalven deeze mutzen, die de meesten dr egen, kreegen wy 'er van
bun eenigen, - van h ndenvel vervaardigd, gr t gen eg
m h fd en fch uderen teil=ens t dekken . Hun hair icheen
zwart t weezen, dan hunne h fden wares afgefch ren,
f bet hair zeer digt daar by afgefneedeu ; Been hunner
dr eg een baard . Van de wcinige Artykeis die zy van ns
vernamen, flelden zy p Mesfen en Tabak den meesten
prys .
Wy v nden bet D rp beflaande nit Z mer- en Winterw ningen . De laatfle ;elykett v lmaakt naar een kelder,
beneden den gr nd gemaakt . Den derzelven , d r my bez gt, was langwerpig van gedaante, mtrent twintig v eten
Tang, en ten minilen twaalf v eten h g, van h ur en d
ribben van Walvisfchen gemaakt, die p eene geregelde
wyze geichikt i' nden, en verb nden waren d r kleinder
ftukken h t en been . Over dit gefpant ligt een dekzel van
gr f rietgewas ; en dit is weder met aarde bedekt : z dat her
buns van buiten een heuvel gelykt , nderlleund d r een
fleenen muur, drie f vier v eten h g, pgehaald aan d
beide kanten en het eerie einde . Aan bet andere cindc
is de gr nd fchuin, pl pende, m by den ingang t
k men , t weeten eeu gat b ven in bet dak aan dat einde .
De vl er lag met planken , nder dezelve was eene f rt
van kelder, waar in ik nicts zag dan water . Aan bet einde van elk huis, was een verwelfde plaats, die ik v r
een bergplaats hieldt : die bergplaatzen hadden gemeenfchap
met bet huis d r een d nkeren gang ; en met de lugt,
d r een gat in bet dak, gelyk k mende met den gr nd,
waar p men ging ; d ch zy kunnen niet gezegd w rden
geheel nder den gr nd t zyn : want bet eene etude keert
recht t t den kant der h gte , Tangs welke zy gemaakt
zyn, en die met tleen was pgehaald . B ven p ft ndt
eene f rt van wagthuisje f tu ren, van gr te vischbeenen .
De
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Dc Z merw ningen waren vry breed en r ad van gedaan,e, na deli t p fppits uitl pcnde . Zy be(lunden nit
duune fl hken en bcencu, bcdckt met de hidden van Zeedicreu . lk bezag 'er een van binnen, en v ndt eenc
Vuurplaats, digt by de dear ; bier lagen eenige h uwen
vaten, a11e zeer m rsfig . Dc flaapplaatzen waren aan de
zydc, en bcfl egen den halven tiring ; 'er fcheen eenige
nderfcheiding in agt gen wen t w rden ; althans slit dagten wy t m lten pmaaken uit de afdcelingen d r vellen
daar tae hangende . Beestenhuiden maakten de bedden
en bet beddengued uit, en de meeste v nd ik dr g en
zindelyk .
R nd m de w ningen waxen verfcheide flaaken pgerigt, tier f twaalf v eten h g ; van denzclfden aart als wy
waargen men hadden p eenige gedeelten van de Americacm/chc Kust ; zy befl uden geheel uit beenderen, en
fcheeuen geichikt m visch en huiden t dr gen , die in
deezerv ege geplaatst waren buiten bet bereik, hunner
H nden , die zy in gr te menigte hadden . Deeze H nden zyn van lie t V sfen f rt, kl ek van geflalte, verfchillend van kleur,met lang zagt hair als w l . Waarfchynlyk bedienen zy 'er zich van ni hunne fleden in den
Winter t trekkcn . van fleden zyn ze ryklyk v rzien,
ik zag ze pgelegd in een hunner Winterw ningen . 't Is
k niet nwaarfch5nfyk, dat de H nden een gedeelte
van hun v edzel pleveren . Verfcheiden lagen 'er d d,
welke then m rgen ged d waren .
De Can es van dit y lk zyn als die der N rdlykfle
Americaanen ; eenige, z gr te als kleine, lagen'er in een
kreek by us D rp . Uit de gr te vischbeenen en die van
andere Zeedieren , bleek het, dat de Zee him bet meerendeel van hun nderh ud plevert . Het Land deedt zich
zcer nvrugtbaar p ; geen b m f kreupelh ut k nden
wy gntdekken . Op eenigen affland, westwaards, zagen wy
cen reeks bergen met nlangs gevallen fneeuw bedekt .
In 't eerst ver nderflelden wy , dat dit Land een gedeelte was van het Eiland Alaschka, in de . kaart van den
1-leer, STIELIN getekend . Maar nit de gedaante van de
trust, de gelegenheid van het tegen ver liggend Amenicaanfehe ftrand, en uit de lengte, beg nden wy welhaast
t denken, dat bet waarfchynlyker he t land van de Tfchutski was, f de O silykfte uith ek van f11ia, d r BEERING, in den Jaare MDCCXXVIII, ntdekt. Maar dit vast
t flellen, z nder verder nderz ek, was, de Heer sTfE1\ n 3
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LIN's Kaart, en zya berigt van den N rder i rchipel,
v r zeer gebrekkig in de pgave der breedte t
uden f
v r e n ] uter verdiclltzel ; ccu v nnis, 't welk t
was de ftryken ver eene nitgave z
edgekeurd ; hier t e waren 'er de klaarile hewyzen n dig .
Naa tustchen twee en drie uuren by dit y lk getleeten
t
ma b rd ;en, het anker ligtende, llevende by N rdwaards
p, h udende, z
gelyk, de -Imericaanj-che lust .
Op den zeventienden , eenigen tyd v r den middag , zagen zy
in 't N rden , aan den gezigteinder, c ne helderheid, gelyk
aan die het ys t
wurdt . Men fl eg 'er weinig agt p, in de ver ndertlelling, dat het nwaarfchy,jIyk was, dat zy z
uden utmn . :ten . N gthans fcheen de fcherpheid der lugt,
de duisterheid van 't weer, in de twee laatfle dagen, cene
ichielyke verandcring t
. Omtrent ten half Our
laater, ]let bet gezigt van ecn gr t Ysveld hun geen
twvfel iii 't minst ver wegens de
rzaak van de hclderhcid aan den gezigteinder in 'r N rden gezicn .' Ten
half drie uuren kwarncn zy digt by, den z m van het
Ys p twiutig vademen water ; en zy bev nden zich p de
l;reedte van I ' 41'. Zy k nden niet verder v rderen :
want h t ys was geheel nd rdringbaar, en flrekte zich
uit van bet, Westen t t h t Zuiden, t t h t Ousten en
N rden , z
t
g k n reiken . flier was eeu
vervl ed van Zee-Paarden, eenige in h t water, d ch
veel nicer p het ys .
Den v lgenden dag bev nden zy zich , p den middag,
p de Rr2edte van 70' . 44', en waren mtrent vyf mylen
O,)stlyker . Zy zeiljen digt by 't ys been , 't welk digt gefl ren lag als een Imutlr ; ]let vert nde zich ten minften
tien f twaalf v ct h t . Duch verder N rdwaards p,
was bet veel h ger . De ppervlakte was zeer ruw, hier
en daar zagen zy water in 't midden der Ysvelden . Thans
aren zy drie f vier mylen van de 4llnericaanfche Kust,
die zich van het Zuiden, t t bet Znid st ten O sten
nitstrekte . De O stlykfle uith ck v rmde een punt, gejucel en al met ;ays bezet, waar m die den naam van
' . 29 . en de Lengte 198' .
Ts- k :zap kreeg . 'De Breed :
r zich in den gezigtcinder ; z
f dit
i • .1 . : v van h t 4mericaanfchc Vasteland . De
; ir' ij,h, .i I li : ; Zeereizigeren werd thans zeer bachlyk .
-ill
Zy lagen beneden wind, en het ys kwant p bun aandryven .
w
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ven . Zeker z n h t hun, indien zy linger tusichen 't
eve en het land geblcvcli wareil, hun p flr.uid gezet
hebben ; bet fchcen zich aan ly met bet land t vereenipen W f was Zuidwest . De
gen : de cenige lireek die
Capitein eeln gang N rdwaards gedaan hebbende, nani
dieu k ers .
(JIet herv lg bier na.)

IIEDENDAAGSCII ZEDETAFEREEL : DE DWAASf{EID,Oit'T WEEZENLYK GENOT DES LEEVENS (JP TE OFFEREN AAN EEN VALSCHEN SMAAK VOOR GROOTHEID EN PRAGT, TEN
TOON STELLENDE .

(Naar 't Engelsch gev lgd .)

't Eenv udig is reeds lang verdreeven ;
De h vaardy gr eit aan p 't windren van de snagt,
Men z n de Vryheid, Eer, ja 't al ten beste geeven
T t v edzel z van Staatzugt als van Pragt,
Ln veelen , als ze zien het einde hunner fchatten,
Beginnen t'eenetnaal als d llen nit t fpatten.

'Er

HOLLANDSCHE SPECTATOR, II . D . LXXXIV

Vert g.

zyn eenige gemeene , maar aangenaame , Gemakken en
Geryflykheden des leevens , welker gemis geen Fraaiheid
van T eflel kan verg eden . Naardemaal zy , egter , niets
hebben van uitwendig, en in 't
gl pend vert n, w rden
zy dikwyls pge flerd aan de v ld ening van ydelen Tr ts .
Veeler z flegt beraadere als ngelukkige verkiezing is t veel
v r 't
g van anderen, en t weinig v r hun eigen Hart,
Gen egen en V ld ening , t leeven : zy bek tnmeren zich
sneer m Geluk'kiig t f bynen dan t zyn.
V lgens den hedendaagfchen Leeftrant, m et men , by alle
gelegenheden, een gr t figuur maaken ; en wanneer men een
fchitterend vernis ver allcs kan ftryken, bekreunt men zich
niet ver de weezenlyke gefteltenis zyner zaaken . Niet weinigen t nen in geheel hun gedrag een f rtgelyk zwak als
de Franschman , die liever z nder hemd wilde gaan dan z nder lubben , liever als een arm (raaf wilde flerven, dan leeven in den vervl ed en nafhanglykheid van een welvaarend
K pman .
H t heerfchend kwaad is een Leeven naar de M de ten
AlN n 4
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Afg d t ftcllen, waar nan men alles p llert ; dan , de zege .
ningen , in lien dienct vet'wnrveu I beantw rden v lk mera
aan de natuur des ger ktcn Afg ds : ze zyn alle inltcbeeld ,
en misfen 't waare wcezen ; ze blyken, by de uitk mst, ydele dr men, harslcnlchimulen, t zyn, die eenigen tyd y ur
de zinnca en verbeclding fpeelen, en, met derzelver verdwynin>, den bedr gen Mensch in ceu nuitk tnelyken p et van
tydlyk verderf d en nederf rten .
't Is , in de daad , nverantw rdelyk t zien, dat Familicn , van g ede middelen en rang , terwyl zy zichzelven 't
gen egen van cen ruim en ryk v rziene tafel ntzeggen ;
terwyl hun Keuken get verhlvf is van K ude en Hunger ;
(terwyl zy hunne Naasten en Bl edverwanten veragten , wanneer zy de nherbergzaame en ngastvrye w ning v rby
pan,) niet fchr men verkwistend ryklyk t weezen , in get
aanleggen en veranderen van Geb uwen en Buitenplaatzen,
in bet fl ds verwisfelen van k stbaar Huiscieraad, in pragtige Kleeding en verderen T efel ; by penbaare Vermaaklykheden, en Plaiierpartyen p binnenlandfche reisjes, f verdere t -ten , alleen , vermaakshalven, gen men ; f liever m
dat dit t d en de M de medebrengt . Om deeze p de
leest der M de gefch eide ryklykheid van Uitgaven t kunnen
v ld en, ber ven zy zichzelven van genietingen, welke zy
weeten en erkennen dat meer en weezenlyker gen egens
fchenken .Want wie hunner keert na huis van de luidrugtige
en geldfpillende nagtvermaaklykheden des Winters, f de daar
aan gelyke Z meruitfpanningen , z nder t klaagen ver verm eienis , verdriet en wanfmaak ? Zy hebben zichzelven vert nd , zy hebben anderen gezien , die zich vert nden , en
dezelfde r l fpeelden : veel fraais en fchitterends flreelde v r
eene wyl hun
g ; war hebben zy de aangenaamheden gefinaakt van Huislyk gen egen , f de bedaarde gencugten,
die welgeregelde GezelFgheid hun k n fchenken in hunne
Iluizeu, p hunne Buitens? Hebben zy zich niet ber fd
van de vertr stingen , die bet welgefteld hart ntleent uit
cen nbekr mpen en nbezwaardcn Staat zyner middelen ,
en ntvangt d r de aping en liefde , welke anderen den
Man t edraagen , wiens Gedrag Gefchiktheid is .
De gemelde zyn , n gthans , p verre na niet van d ili~
i
fle f rt, h e veragtlyk
k by den weldenkenden . _Zich
ver hals en h fd in Schulden t fleeken , in geduurig gevaar
t leeven , m d r Schuldeifchcrs p de r lle gebragt t
w rden, is by eenigen c n v iwerp van hedendaagfche Eerzuigt . Zy h uden zich vertuigd van de dwaasheid van zy_
ne fchulden t betaalen v r Lieden van Fatf en : en hebben
de nderfcheidlng gevat, van Eer en Eerlykheid ; get laatile
v r den geringen Burger verlaatende , en zich alleen aan
het eerfte h udende , 't welk , naar hunne dr gredenkundige

wy-
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wyze van denicen,met bet ander geene gemeenfchap heeft (*) .
Eerie Dagvaarding t wagten , f reeds gekreegen t hebben ,
flelt bell gelyk met dien * * * * met dien * * * met dien * * * * .
De jammerzalige naav lger van fchitterende Beh efte, van pgeblaaze Gr tshartigheid , van getytelde Schandvlekken en
Pesten der Maatfchappye , zal zyn laatlle Geld befteeden,
zyne Vryheid , zyne Eer, veil hebben , m een Mail van Fatf en t vert nen . Hy p cht dat by gelukkig is ; want by is
een Mail van de Wereld ; by weet t leeven , en verRaat
v lk men h t geheim , v r laagere zielen nd rgr ndelyk ,
g
h t Scav ir Vivre . Hy fleckt de b rst p, ziet met een
van veragting neder p den Eerlyken Medeburger, verwaardigt
hem met geen gr et - f dezelve is gepaard met eene h uding, dat men liever niet, dan p die wyze , z u gegr et weezen
Dan Beef deezen Verwaanden, dit ndraagclyk Schepzel, de
Ondericheiding, welke by, in zyne bedwelming, aanmerkt
als de br n van Geluk, en v r zyne Eer n dzaaklyk agt .
Staa hem t e dat by Smaak, kiefchen Smaak hebbe, m iet
keurigs, k stbaars, uit t denken, t befchikken ; laat by een
Man van d gr te Wereld weezen, en alien eisch hebben
p h t z geliefde Scav ir Vivre : dit immers is bet t ppunt
zyner wenfchen . - •
fly kan, t midden van dit alles,
Diet ntkennen, dat by dag aan dag d r zyne Schuldeifchers
gernaand w rdt, dat by nauwlyks langs den weg k nne
gaan, z nder deezen f geenen t
ntm eten, dien by liever
Diet zag, m de naangenaame herinnering f d n g lastiger
aanfpraak van Lieden, die by gaarne z nder gr et z u laaten
l pen ; d ch de Vryheid gebruiken m eisch t maaken p
bun wettig eigend m . fly kan, aan zyn tafel zittende, de
nbetaalde beete niet in den m nd ileeken, den zints jaaren
fehuldigen wyn niet drinken ; de kleederen, by den Winkelier
en Kleermaaker n g penftaande, niet aantrekken, enz, z n_
der z mwylen t denken dat van dit alles niets zvn eigen is,
dat by zich mest met h t zweet van den Ambagtsnian en den
W inkelier .
Indien by bet z verre gebragt hebbe, dat by geene naangenaame f ngemaklyke aand eningen gev elt, als by denkt
m zyn eigen bek mmerlyken t eftand, f de,gev lgen, die
zyn geh uden gedrag p anderen, geheel nfchuldigen, heeft,
dan d et men hem geen ngelyk met hem t befchryven, als
een laage, nwaardige en geheel verbasterde Sn daart.
D ch gev elt by dat naangenaame, dat ngemaklyke, waar,
bid ik u, is dan zyn z h g ger emd Gen t, waar zyn vermeend Geluk? H e veel meer hadt by gen ten, h e veel
ge(*~ Zie ns Vert g : Over de Dwaasheid m zyne Schulde, t letaalen
,* r Liccleb van hat/ en. Ale . Vadcrl . L.etter ef. Vide D . 2dc St. bLG53 .
%VJks herlcezing wy by bet tegcnw rdige aanpryzen .
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gclukk1ger ware by geweest, hadt by zyn Leevensk ers afgebaakend naar Rede, naar Pligt, naar zync Midde!cn ; hadt by
bet Huislyk gen cgen gez gt in een welgeregcld Gezin, zich
geagt, vertr uwd en bemind gemaakt by alien ; z nder t vreezen v r den lastigen Sclauldmaaner en Regstverv lger.
't Is waar, by z u dan niet uitgefchitterd hebben cnder zyne
}hledeburgeren ; by miste dan de nu mis(chien verw rve eer
van de Eer,2e, f de Ee,nige in zyne Stad t weezen, die
Menfchen wilt t
ntvangen, en niet H ilandsch - B ersch
.- t
nthaalen : d ch, in verg edinge bier van, was by m gelyk gcz nd, in ruimen d en, g d van naarn, wel t vrede . H e veelen warden 'er' niet gev nden, die men zeiden
ziet, van welken men zelden h rt, en egter, in d ftilte en
gerustheid eens Burgerlyken Leevens, alles genieten wat dit
ndermaanfche kan pleveren m deezen Staat gen eglyk t
maaken, de nvermydelyke
nv lmaakthedeu t vcrkleinen,
en d listen, die denzeiven drukken, t verligten .
In tukken van e n minderen aart, en die geen nmiddelyke
betrekking hebben t t bet Zedelyk gedrag, is dezelfde v rkeus van Uiterlyk Vert n, dezelfde verwaarl zing f agteraanftellen van Weezenlyk Gcn t, als deeze tegen elkander,
verftaan, maar al t dikwyls zigtbaar. 'Er z u geen einde
zyn aan de ptelling der gevallen, waarin de valfche Smaak
den meester fpeelt . H e menigmaal is de fchikking van e n
Huis, m t beter van buiten t vert ndn, ngemaklyk v r
den Bew nder? H e dikwyls een Rydtuig gevaarlyker f
zwaarder, m 't
g des v rbygangers t trekken, d r lets
nieuws in de gedaante en h t maakze!? Onze Kleeding is
met vert lligheden ver!aaden , f v l hinderlyke nv lk menhe :icn, naar dat de M de, (lie Pr teus, de grilzieke bevelen
Wy eeten, wy drunken, wy zien en h ren, niet
uitdcelt .
maar nzen eigen Smaak, en v lgens ze eigene Zintuigen ;
naar z als ale gezagv erende m de wil . In de verfynde Eeuw,
wellte wy beleeven, wil elk bykans v r een Man van Smaak
pan . Van' de h gfte t t de laag(le rangen zyn 'er Wetgeevers, V rgangers, die h t aan geen v lgers ntbreekt . De
vraag valt niet wat regt, v rzigtig, behaagelyk, dienflig, gemaklyk is : neen, maqr c at met de M de ftr kt .
O k ntdekt zich t1it heerfchend kwaad, p eene aanmerkelyke wyze, in den aanieg van Tuinen, van Lustplaatzen . E n
pick gr nds t v ren verdeeld in Bl em- en M estuin en B mgaard, 't geen 's V rjaars de cieraaden der Lente vert nde,
de rykd mmen des Z mers, en de vrugten des Herfsts verfchafte, en dus alien daadlyk gen t pleverde, It geen'er van getr kken k t w rded, m et geheel herv rmd, en in e n Engelfchen f Americaanfchen Tuin herfehaapen ; dikwyls p c ne
gcdr gtlyke en belachlyke wyze Planten, welker naamen den
Bezitter, als by wandelt en des gevraagd w rds, dueii verle-
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gen flaan, be(laan den gr nd daar v rheenVrugten gr eiden,
welke by kende, en vermaak in den gr ei lch nken, zyn tafel vercierden en vervulden .
Men trek){e dit net t
verre, als f wy hierniede het aankwccken van vrec :nde Planten en Gewas'en, in 't al ;gemeen, wraakten , verre van daar, alleen
wilden wy dit v,rgelaaten hebb~n aan Lie ien, wier Liefhebbery daar p valt, en zccr v cvelyk, ter v lu ening van dczelve, een geJeelte gr nds lchikkcn : (Ian,'t gceen in de z danigen t pryzen is, is in anderen belachlyk , dewyl zy met
d r eigen linaak geed ; maar d r dc M ec t efiuurd w rden . - H e veele Baitenhuaizen dcrvun,
ne daar aan t
v ld en , gernakken en r-eryflykheden . Green regte Laanen van
deftig h g pgaande Bu men meer, r ept die Gezaggeeffler,
en alles krygt b gten, alles verandert in uN gerende Laanen
van nder'cheiden aanleg . Alen raadpleegt niet niet zich zelveil, n sh nderz ekt, wat z u my best gevallen-) maar gceft
bet ver aan den Ontwerpmaaker, die in den heerlchenaen
fmaak is , en zyne dikwyls grillige verkiezing flelt de wet aan
den Eigenaar, die misrchicn reeds, eer 't werk v lt id is,
f, k rten tyd daar naa, zich zyner dwaasheid zal beklaagen :
f zugten ver de heerfchappy der ligt veranderende M de,
die zvn aanleg, binnen k rt, wraakt .
Verfkandiger handelde d
uderwetfche H llander, die een
B eren-Buiten , teffens t t een Z merverblyf v r den Heer
gefchikt, en met alle gemakken v rzien, bezat . E n Vriend ,
die een Buiten van eenen geheel anderen aanleg hadt, by zich
hebbende, ftelde deeze hem v r. Gy hebt her een w nder

fraaije geleg enheid ; welke heerlyke gezigten! en fch ne Landsd uwen! Ik m et bekennen, dat het hier uitternaaate vertnaaklyk
is ; d ck het verw ndert my , dat gy u •n iet t elegt,
re uw Huis
wat meer gemaks en cieraads by t zetten, dat z u ligt uit t werken zyn . Gy beh efde flegts een v et f tirn van uw D rsclivl er
t verliezen, en de nk sten z nden, naar ik h t by m y zelfs reeds
verlegd heb, gering zyn . Met een duizend Guldens f t :en, z u
men al veel kunnen d en . . . . D ch by antw rd'de, hem in de

reden vallende," 1k begeer geen duimbreed van myn b rsch„ vl er t verliezen . Myn Huis en al war 'er by f mtrent
„ is, zal blyven, gelyk ik her van myne Ouders ntvangen
„ heb, en ik meen alleenlyk t z rgen, dat het v rverval be• waard w rdt, en al wierd my de vereisehte f mme gefch n„ ken, z z u ik ze, p v rwaarde van ze daar t e t be• fleeden, weigeren aan t neemen . Jk z u 'er niet alleen
„ niets by winnen ; maar p allerlei wyzen by verliezen . Ei
• lieve myn Heer, z ik myn• Huis phaal en vercier, zal
„ ik 'er geruster in kunnen ilaapen, fmaaklyker eeten, myne
„ Vrienden, met sneer vermaak en hartlykheid nthaalen? Wat
„ ntbeer ik hier t g, dat my weezenlyk n dig is, m alle
• de aangenaatnheden van h t buitenleeven t genieten?
„ Daar- .
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Daarby , k m ik eens t t de grit van myn Huis aanzienlyker
t willen maaken , z diende alles met die verbetering wel
evenmaatig t zyn, en z m eten myne fch ne Vrugtb '-men en M estuinen plaats iwiaken v r Parterres, breede
Laanen en S :arreb sfchen , en aldus zal myne milddaadige
V eduler een d ur H uwkind w rden . Myne iMcuLclen
zullen
k pragtiger m eten w rden, en, in plaats dat ik
deeze z nder z rg f dwang gebruik, zal 1k een flaaf van
de nicuwe zyn . V eg daar by, dat ik zelfs met cen pragtig Geb uw en cierlyker Lusth f, al verl r ik 'er niets
tig
by, dit flak g ed niet z u willen verruilen . Ik k m p
't Land de Kunst ntvlieden, en de Natuur een lang hez ck
geeven, en vind haar niet in marmeren Vaazen, vergulde
Beelden, veelverwige Parterres ; maar in K rnvelden,
B sfchen, Weiden, B mgaarden . -- Uit Eerzugt zal ik
n g min diergelyke z thc;id nderftaan : want al was ik
dwaas gen eg w in zulke nderwerpen eenigen luister t
z eken, z z u het my nm gelyk weezen, myn Lusthuis
met de aanzienlykf'e t evenaaren, en de tweede rang z u
my al z
nverlchillig zyn, als de Iaaglle . Een eer, die
my met duizend anderen gemeen is, agt ik naauwlyks een
Ecr (*) ."
Men m ge dit antw rd, dat gedrag, flyf n emen, daar
ver, den neus pfch rten ; wie niet v r d gezagv erende
M de knielt, zal 'er veel waarheids, wat fchryf ik? l utere
waarheid in vinden : en de keuze van dies Man, in zyne mflandigheid, als verfandig t ejuichen . Dit necmt niet weg,
dat Buitenplaatzen van eenen anderen fmaak , anderen beter
v ld en, en, in z verre zy hunne eigene welberaadene verkiezing v lgen, in derzelvcr aanleg, z nder bet
r t leenen aan de attfpraaken der M de, kunnen zy in cen gr tfeher trant, verflandig handelen,'er, p den duur, weezenlyk
gen t van trekken, Gelukkig is die verfcheidenheid van neiging, zy weert een d dfche eenzelvigheid, geeft werk aan
vernuften van nderfcheiden flempel, en arbeid aan den eerlyken dagl ner. 't Gez nd Verftand keurt eene alzins flyve
en nverzettelyke gefleldheid p bet ude niet min f dan de
wisfelziekheid van aart, die zich hat flingeren en inneemen
d r elke nieuwe Sn f, die , gelyk Vader VONDEL , reeds
fchreef

•
•
•
„
„
„
„
•
•
•
•
•
„
•
•
•
•
•
•
„
„
„

pk mt met elke nieuwe ltlaane .
(') Huilandfche Spec/at r. tide P . LXXXV, VERT. Waar in men eene
Ieezenswaardige befclvyving van dat 13uiten, en van bet Buiteulceven,
daa rmede vereenk nnftig, net vermaak zal naaleczen .

Z E-

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

551

ZEDELYKE BEDENKINGEN .

it l pt een Gemeenebest gr uter gevaar , van
N gedreigd
w rdende met eenen vyandelyken aanval

buiten
, dan
wanneer bet vuur van Tweedragt van binnen brand , en de
geest van Muitzugt h t vuur van Opr er tragt t
ntffeken .
Dan by is een verrader van zyn Vaderland , die her
vuur van Tweedragt en Muirery aan 't vlammen h ud, ten
verderve van bet Vaderland , alleen m eigen v rdeel t bejagen, en by gmerken t bereiken .
Een waar Vaderlander kent niets z dierbaar , dat by niet v r bet Vaderland, G dsdienst en Vryheid, z u p fferen . - Zyn ]even
zelfs is hem minder dierbaar, dan deze k stelyke Panden . Alle Landen, waarin men z denkt, zyn d rgaans veilig tegen alien aanval van buiten .
Het is een h p, die men de Menfchelykheid aand et, wanneer men iemand d r geweld dwingt, en hem ber ft van
een Vryheid , die hem even z wel t ek mt als den dwingeland , aangezien by van dezelfde natuur is, als deze .
Demand , d r n dzake, f geweldige middeler, , t dwingen ,
is zeer gevaarlyk ; want dikwyls w rden zulke banden en
kluisters met geweld ver cheurd , en de rampzalige gev lgen
k men neer p den k p des dwingers . - Elk m t wel
t ezien , al heeft by de beste zaak v rhanden, dat by z}n
medemensch n it z ekt t dwingen, maar t leiden . Dwang
ber ft alles , maar d r eeue zagte leiding kan men gr ut
geweld d er .
Zy , die hunne daden met bedaardheid
aanleggen, en met geene verhaasting hunne befluiten uitv eren , flagen meest alt s , m hun bed eld
gmerk t bereiken ; maar by die met drift en verhaasting werkt, kan de
beste zaak bederven . Te zien wat k ers de zaken nemen
willen, en dezelve z ver pv lgen, als beftaanbaar rs, d et
veelal een gelukkig einde bereiken en bet waare d el treffen .
Dan dwang wekr aile geweld p in vrygeb ren Zielen, en
breekt d r alle beletzelen been
Een fir m , die gefluit w rd , bruischt geweldig , daar die , welke geleid w rdt ,
zagtjes, z nder eenig geweld f geraas, v rtvl eit .
De Menfchen w rden niet beter van hunne v rheen begane misflagen en dwaasheden genezen , dan d r de gevaren
en m eijelykheden, waar in zy d r dezelve gebragt w rden .
De beste, de aller vertuigenftte redeneeringen kunnen
niet uitwerken 't geen de bevinding d et ; -- dan w rd
men eerst regt vertuigd . --- Dan bet g at n gthans niet
d r , dat die bevinding altyd de Menfchen wyzer en v rzigtiger maakt .~---- Tienmalen begaat men z mtyds dezelfde
dwaas-
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dwaasheden, fch u tienmalen vertuigd van de gevaren en
nadeclen, die ze altyd zeher ren gev ige her ben m eten
Gelu ;kig is bet land, wicnc bell ier .fcrs hegrypen, dat bunne byz ndere belangen nail die van de v lgeweene ver unden
zyn , en dat ze altyd zamen m cren gc:pa,ird pan .
Niets ken!nerkt het karakter van eCu cerlyk man meer, dan
de tipte nderh uding van zyn w urd .
Ind!c.n zy, die matt en gezaz h,bben, heersehzugtig zvn,
als zy d r deze getveldige dryfveer in alle hunne daden en
bedryven geregeerd en beflierd w r,ien, din is d rgaans die
Maarfchappy zeer ngelukkig ; v ral als zull :e heerschzugtigen
t t h fien Lies y lks gelleid zyn .
De Mensch mag p aarde rykd m, eer, aanzien, waarciigr_
heden en h ge ftaten begeren .
Hy m ge tragten uit t
rnunten in fchranucrheid, in tvetenfchappeu en vent and ;
indien by de gunst ces Allerh gilen derft, al het verige
zal hem weinig hated .
Het is zeer pmerkelyk, dat men al dikwyls ziet, ais ns
bet geluk bet vriendelykst aanlagt ; want.eer alles wat ns be_
jegent, alles wat
ns mringt, p het vriendelykst aanlagr,
dat dan het ngeluk, jammer en verdriet r.ier heel ver van
ns f zyn .
Aldus is 's Menfchen Ieven d rgaans, het gnat gelyk een
(chip d r de h bbelende baren , geftadig p en meer - nu
eens h g, en dan weder m laag, fchynende in den afrr nd
t vcrzinken : nu eens vr lyk , dan weer treurig ; nu eens gelukkig, dan weer jammerlyk ngelc&kkig, en berreurcnswaardig ; deze geduurige afwisfelingen, deze getladige veranderingen blyven z
lang v rtduuren t t eindelyk zich ales zw :m
vereenigt, en de ktel des ]evens in den diepen afrrr •n d es
d ds verzw lgen w rd. - Gelukkig zy, die dan de verzyde van den vl ed in beh uden haven m gen aanlanden .
De ndeugd maakt van den Mensch den kruipenflen !';aaf,
vastgeketend aan de banden zyner vleefchelyke Lusten en begeerlykhedcn. --- Wic een vry Mcnsch wil zyn, n, et
ver zyne lusten en kwade begeerlykheden kunnen heerlchen .
Z u 'er wel een wezen z m d, f eene zaak z verb ec rd
wezen, daar een d rflepen b s vernuft gees verweerfch! •ft
v r z u weten p t ftellen? -- Men vind zulke ver_
d rven Menfchen, die bet kwaad g ed, en bet g ed kwadd
durven n emen, en hetzelve met een glimp van waarichynelykheid weten v r t dragen . -- Zulken m gen k rt_
ztende Menfchen verleiden ; d g zy, die 'wel weten t
rdeelen, zullen zy n chtans niet misleiden kunnen .
Het is allern dzakelykst , v r dat men zyn
rdeel ver
eenige zaak velt , dezelve p de allernaukeurigfle w}ze t
nderz eken. Men m et ze, p alle m gelyke manier, nzydig
en van alle kanten , beCch uwen ; laat dan de be rdeeling
v l-
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v lgen, ha zal v elal j . ;ist en naar waarhcid zyn . --- Dan
de meeste menfchen zuflen getuigen, dat zy p deze, en
n it p c ne andere, wyze t werk gaan ; en n chtans ziet
men van de miniten regt en gez nd
rdeclcn ver v rk Van waar k mt dit? Nergens anders
mende zaken .
van , dan dat men , mtrent zichzelven , nict getr uw handelt ; v rwendende dat g n t d en , waar mtrent men in
gebreke blyft .
H e meet gaven iemand bezit, h e mecr bekwaamheden en
verm gens, ziet men at veeltyds, dat zulk e n zich des t nederiger zal gedragen ; hier d r fchitteren intusfchen zyne deugden en bekwaamheden_ des t feh ner en aangenamer in het
g van een ieder, die ze befch uwt . Zy , integendeel, die bekwaamheden en h edanigheden bezitten, en daar p h gm edig zyn, verd nkeren, even hier d r, derzelvcr luister gr telyks . Dan de gr tfte h gm ed valt den mcesten tyd in luiden van weinig verftandlyk verm gen .
Niets duidt d rgaans de engheid, de bekr mpenheid van iemands verf}aud duidelyker aan, dan de ligtgel vigheid .
At wie g ede en kwade gerugten p het cerfle v rk men aannft nds v r egt aanneemt, z nder dezelve in den gr nd t
derz eken, die verraad at terft nd zichzelven . Een wys, verftandig en v rzigtig man wikt en wcegt alle dingen met naukeurigheid, v r dat by ver lets zyn v nnis ftrykt ; en neemt
niet terft nd alles , wat hem v rk mt, v r waaragtig aan .
H e dikwils ndervind e n Oplettend Geneesheer niet, dat
een en hetzelfde geneesmiddel , fc4 n tegen de eigenfte gebreken en ziekten aangewend, by den eenen c ne heilzame en
by den anderen eene nadeelige uitwerking zal hebben .
Z is
k ieder g ede raad niet even nuttig en heilzaam v r
Ilet geen den eenen v rdeelig is, zal
alle menfchen .
dikwils den anderen ten nadeele ver1 rekken . Alle menfchen
kunnen niet p dezelfde wyze behandeld w rden. Wit men
met vrugt arbeiden, het is h gst n dig der menfchen aart en
gefteidheid alv rens t leeren kunnen .
C. V. D. G.

LUCHTS-

LUCHTSGESTELDHEID TE AMSTERDAM, SEPTEMBER, X785.
Bar: Th :
Wind .
Bar :
Th:
Wind .
2 tnistig z. bctr.
2 d nkcr zW.R . r6
3 zw. w ke"
4 -- zw . Rb .
81
4 w lf, ;;
17
58 GIV
2 z . bctr. R .
59
,i ----icts R .
69
w
3
4 101kin"
Z
W
4 - It .
58
< . Mr.
'5 61
f
4 111-3
-11
5
19
ZZW
6
9-5 6
t. its It . z .bctr.
691
w
6 s . beer .
20
5 - 8-S
70 62
4 iunkerietsR .
8 2 ; 62 ZW
ZiIV
8
zlv
.w
llkcnRb
6-0 64
.
21
6-4 75 ZZW 12 . I( •
28. 10-3
9-4
- 92
- 10-I
- 10-8
..- 11-0
- 10-3
10-3

6
69
53
59
6

4E: 9-0' 63
(` 10-5 59
75 - 10-4 *751
f
C
II- 60
11-5' 58
a 29 . 1- r 63
- 0-5 58
0-4 . 62
9 28. 11-& 66
_10-8 : 63
IO-5, 64
t
II- i 681
-- I1-6 1 63
('
11-51 65
HIS _ I1-4 1
72
11-3 62
lL
-11-4 59
29
. 0-0 68
I2
1-0 ,;8,
JE 1 -7 59
2- 072
t3
1-6 64
1-4 6,4

- 0-9
0-4,
28 . II15~_ I0-2I
t 14

z t IV
O
Z0
WZ W

W7.w
z
WZw

z 1V
ZZW
zw
OtZ
0
z
ZtW
Z
7,W
w
WtZ
WZw
1V

73
64 Stil
6 iZ O
7 1a
66},Z t O

28 . I -21631 IV t N
_11-008f- IV
-10-5'62
- I -2 i 6
- 11-5 :67 IV t N
29 . 0.1'61
W
- -5,63
- 1-5i72
- 1-7 ` 62 WZW
- 1 . 5 62
- 1-1175 W tZ
-- -4 64 Z W
28 . a-4,6;
- I -5163
-10- 6 , IVZW
- 8-5,6 2 W
- 8-5167 W t N

3 u,.1p I) . 13. R . zw . \v.
4 w lkig
6 0 . Iluidcrw lk .
4 12 . d l1ktr
6 w lkig
10. Lcldcr
I beef' .
3 z . beer .
2
4
3
2.4
. fielder
4 d nkcr R .
4 R . z . beer.
6 z . Mr .
4 iabt R . d nkcr

4 w lkig
4 l nker
- 8-0~5921NW
3 t . d nkcr z . b.
- 7-657 ONO
- 8-716r 0 4 NO 4 t .
-10 5'54 N 0
4 R, d nkcr
-11-0 53 Z 0
5 d nker R .
- 9-5 58 I ZO t O
7 4W . R . d nkcr
4 R . z . bcu .
- 8- 6311 Z
5 d nher z. bctr.
6- 61,' Z W
5.7166
R.
5
6 z . beer.
50'59 WZW
icts R . z . betr .
- 4_8,56 Z W
4 . bcldcrz . betr.
1 1W .R .0 .htlder25 - 3 _ 0,69
4.2.12 Zw .w.e'It.zvv.R .etnsD .
0 0 . hcldcr
*_ 0 66
Z\V t W 16 zvv . Rb.
0 1w . w lken
IV
1 6 cxu•a zw. Rb .
2 l ked .
26 - 8-0 542 NW 10 .112 zw . w lken zw . Rb.
- 1021W .R •
Rb.
f
1 ;148 WNW6510
4 w lkig
6 :111 w lkig RI) .
-ii -6'49
5
icts I- 27 29 . 1 2154 N IV
616 /.w . wulltcn zw. Rb .
2 0 . hcldcr b.
- 2-1,49, NNIV 421,
zw. Rb.
w lkig
- 2 _5'48
N
426 w lkig Rb .
.
28
l nhct R
-- 3_0 .55 N 1V
¢ 16 zcv. m llten 11,I ) .
2 R . d nker
- 3 4 .4 • ; -426
Rb.
2 agt lt . d nker
4-3144*,NN W I z . hearm icts R .
2Lw .w lken
0
29 *. 4 .6I551,NW2NO
zw.w lkLnRb .
. hcldcr .
- 4_0 :4.61 N 0
~d nkcr
2
- 3- !4521 Z O
-z . bctr. . held .
2
betr. 30 - 2-5 1 .55, Z t 0
w lkig
2 z . betr.
- 2-1(48 IZ O
Iz . betr.

16--0 . held .
4 lets R . z . bctr .
6 z . berr .
22
3 ) . hcldcr
4 R.
6 zw . R .
23
2 R . d nker
2 d nker
2 -z. betr . 24

61!l

46
1 l
Th . 's"10 . 58a
van l 2 25.637
's mid . 6626
26 a 30.5cs
25's av. Engels 28.10 .9
's av . 585r
sw
D 0- de 2 lievige St rmen van den6, en 25, 26,zynvcrfchciden zwaare b mnen uitgelukt ; em
28 .1069

Car.den 6's m .9 u . 28 . 5.6
7 --10 -3

s

MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN RN WEETENSCHAPPEN,
BETf EKKELYK.

DE ONDERSCIIEIDE DIENSTEN EN GEBRUIKMAAKINGEN
VAN REUE EN OPENBAARING, AANGEWELZEN , IN
EENE REI)ENVOERING VAN DEN EERWAARDIGEN

J.

Over

FOSTER .

SAI .OMONS Spreuk : H
fdft . XX . 27 . De ziel
des Menfchen is eerie Lampe des HEEREN .

r de Zicl dcs Menfcheii m eten wy n dwendig verD ftaan,
het verftan ig denkend beginzel, 't geen ns

natuurlyk pleidt t t de"kennis van GOD . en h t verfchil
tustchen g ed en kwaaJ aamvyst ; en 't Been, v lgens de
wyze waar p het werkt, en de nderfcheide bezighedea
waar in het gebruikt w rdt,, Veijland, Geiveeten, tail,
f Gcheuge),r heet 't welk alles nicts meer betekent dan
;- Re(le, p nderfcheide wyzen aangeher verm en dc
wend) wanneer dit verin gen de Lampe des Heeren g naatnd w rdt, levert zulks nmiddelyk de algemeene waarneemingen p, dat de Rcde een GODTYK Licht is . Deeze
is het Natuurlyk Licht ; d ch de Openbaaring erkennen
wy v r een Luitengeiv n Licht des Hetnels .
lk zal, in de v lgeude Redenv ering , tragten t bewyzen , dat deeze twee z verre zyn van de zankeii in tegen ver geftelde gezigtp nlten, ei' met elkander ftryderrde
kleuren, t vert nen , dat zy elkander phelderen . Ten
dien einde wil ik,
VODR EERST, verweegen , h e verre zich het Regtsgebied der REDE uitflrekke, en, ten
TWEA:DEN, de v nrtrellvkheden der Openbaaring, en
de hyz ndere v rdeclen daar aan verkn gt, aanwyzen .
Geen Onderwerp is van meer nange1egenheids, m nze
nafpeuriiigen der Waarheicl t regelen, t beftuuren ; d r
hetzelve niet wet t vcrtlaan , l pen wy gevaar m fm'iad
en veragting t e t brengen , en -.i n den Natuurlyken ,
en aan den Ge penbaardcu , G dsdienst .
\Vat myn i s,rr STIIK betreft . h t is eigenlyk en
. AIENGELW . N0 . 13,
~~'
I'll . DELL
00
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, het werlc der Red.,,, , tis , in 't al ;em .en , eerr
denkbeeld t geeven van G_)
; ycfaaa, i' h~iaakthedcn en
•>
l' r~icnighcid: de ;m te \Vaarn c„ en eu eerlle Beginzels,
p welken Natuurlyke en Ge peubaardc G dsdicnst rust .
Want, tvanneer wy betlaan deezc nit de Openbaaring t
bewyzen, wikkelen ivy tls in nuitk lnelyke zwaarigheden, en treeden in een d lh f v l verwarrings en duisterheids . -- Wy neemen bet n dwendig v r een erkende
waarheid aan, dat 'cr een GOD iS, als ivy tragten t bewyzen , dat eenig byz nder fleizel van G dsdienst eene
M1e ;ibaaring van GOD is : wannecr wy, n gthans , naderha id, d r de w vrden tier Openbaaring zelve willen be't geen wy v ur ' ieen a`s een zeker beginzel hadden aaugen men, be ;aan vay (II-VI l de f rt van ngerymdheid, als wanneer lemand zich zette m de LPysheirl en
G edhcid van GOD t bet gen , cer by in flaat was GODS
Betlaan t bewyzen, en dan befl t,, dat 'er zulk een
„ h gst en eeuwig Weezen zvvn 'n est : dewyl hy ge• t nd hadt dat het days en G ed was . ° '
Dat de
Alweetende Vader der Geesten, die v lmaakt de geflelte .
iris der Menschlyke Ziele ke .nt, d r eene inwendige verlichting het Menschd m kan vertuigen van zyn Bdlaan
en V rzienig Belluur, fchynt zeer bewysbaar . Daar wy,
egter, z nder de beuzelendfle en verwilderdfle Gecstdryvery, Been eisch kunnen maaken p zulke buitcrigcw ric
en iimiddelyke ntdekkingen, is dit eigenlyk bet tlnk niet
waar p het aank mt , 't zelve m et dus t neder getleld
w rden . „Of deeze gesvigtige LT-ccarlicdeii d r bet enkel
• getuigenis eener uitwendige Openbaaring kunnen bewee• zen w rden ? dan f zy afgeleid w rden nit de Rcdc,
~~ welke alle Openbaaring v r nder felt ."
Dat dit laatlle bet geval is, fpreekt bykans van zelve ;
want het v rgeeven zelfs cener G dlyke Openbaaring z
belachlyk weezen, indien 'er geen GOD was ; eu, indien
het tegendeel niet k n heweezen w rden nit bet enkel
Licht der Nattnrre , en 'er geen gen egzaame gr nd was
m dit t gel veu , p de algemeciic Bcgi;izels der Rede,
m est zulks belachlyk aan 't geheele Menschd m v rk men . Daarenb ven, p wells eene wyze z uden wy iemand
met m gelykheid kunnen
vertuigen van de LVaarheid
eerier Oppenbaarisigc, indien by niet reeds v ldaan ware ten
aanzien van deeze Gr ndflelling ? Wanneer wy hem zed
gen, dat by verpfi t is zekere Ltn>r : } ellingen aan t neemen,
m dat GOD zc hena Gc eitharsrd laccft, m gen wy us eige'-u61,'- iiclyk
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genaartig verbeelden , dat by eerst vraagt ; h e by weete
dat 'Cr ecn GOD is ? Z uden wy bier p antw rden ,
des vcrzekerd t zyn , en dat Hy zelve bet gezcgd hceft ;
men z u ns terfl nd tegenwerpen, dat wy bet tluk in
gefchil v r erl end aannamen . En wy z uden ns verlegen vinden en de zaak m eten pgeeven , indien nze
Rede niet in flaat is m andere bewyzen daar v r by t
brengen, uit de Natuur der dingen ntleend . - Ja, ik
mag vry n g een flap verder gaan, en 'er byv egen, dat
bet v r ns nm gelyk is, p eenigen aanneemelyken
gr nd, de waarheid des Ge penbaarden G dsdiensts t bewyzen , „ indien wy nict in that zyn tn v wwf, d r
ze eigene
verdenkingen en redenkavelingen , niet
•
• alleen vertuigd t w rden van c ns Beflaan en BeJluur
„ der Wereld ; maar
k van de uitnecinendlicid en v l• maaktheid zyner Zcdclyke Natunre ." Naardemael 'er
piers klaarder en nwederiprcelayker is, dan dat n ch
Jh ndcrwerken, n ch de Inwendige G edlzeid der Leere,
kan aangedr n*n w men als cene gen egzaame baarblyklykheid, f wy m eten verzekerd zyn, dat de GODHJID
t Regtvaardig en t G ed is, m t e t laaten, dat d r
mindcre Weezens Wnnderwerken gewr gt w rdcn, m
zyne fchepzelen t bedriegcn, en in gcvaarlyke dwaaling t
d mpelen ; en van Milk eene h ge Wysizeid, zulk eenc
vl_kl ze Heiligheid, dat geene heginzels, dan (lie zeer
beflaanbaar en redelyk zyn , en gefchikt, m Dcugd en Gerfpr ng kunnen
luk t bev rderen, van dat weezen den
ndcenen .
Brengt men in 't midden, dat de LTl ndcni'erkcn, qck
wr gt urn bet gcza~ cener Openb,,.aringe t flaaven,
flerke en nl chc bsare bewyzen zyn van c bs Aanwezen
en V n rzienigheid ; d n antw- rde ik, „ dam zulhs wet
• zeer in twvfcl mag getr kken w rden, -,,Is per ver n• Lkrilelt, dat de Retie deeze gr le W arli den niet kan
• afleiden uit bet Ma .,kze1 des Hcelals, en den algemeenen
„ L p der Natuure ." \Vant deeze zat erl gels , welke al-,'s zigtbaar de bep alde en YastgeJleldc wetter der Nat
tuure zyn, ntdekken ten minRen evenveel Wysheids,
Nlagts, en G edheids, als zich kan vert nen in eenige
W nderdaadige werkingen, welke wy ns kunnen verbeelden . „De laaijlc,'t is mar, treffen ns, ngew n zynee,
• flerker,en maakcn een dieper indruk, dan de geregcldc
• en cenpaarL~(:,-c vert uingen der fch nheid en gr theid
„ des Heelals, mike wy deeds v r gen hebben :" d ck
kunO n a
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kunnen, de zaak t recht ingezien en verw gen zynde^-,
ns geen verlievener denkbeelden inb czemen van de
Ma„t en Wcetenfchap des Wcrkmeesters . Het d er fail .
flaan rlcr Z nrc in haaren l p , (ik verkies t deezer
plaatze t fpreeken in de taal der Schriftuure, in vereenk mst met de v lksv r rdeelen,) het d er tlilflaan der
Z nne in haaren dagelyklchcn l p, zeg it, (een der
W nderdaaden in de Schriften des Ouden Verb nds vermeld,) kan p zicli zelve geen gr ter w rk heeten, dau
bet cerst ntftceken van den Da ;;t rts ;
k is bet weder
ten leeven heritellen van een d dcta niet W nderdaadiger
(fch n het ns meer verbanze) dan het leeven mede t
deelen nan ntelbaare fu rtcu van Dieren, en aan verichelde rangen van redel ke wcezens . Weshalve gceuc
W nderwerken kunnen erkL_-nd w rden, als een bewys v r
bet I :cltaan van een Eeuwigen Geest , den Schepper en Ilefluurder aller dingen ; i dien bet Maakzel der Wereld,
v r de Rede der Mentchen in 't algemeen, des geen veel
v llediger bet g plevLre „ als 't welk vV cenen z za• mengeflelden a rt is, en in zich zulk een neindig aan• MI en verf•h ci<lenhcid van ui~.werkingen behelst, die
• ;abet2vi~ibaardcr pr even verleenen van alverm gen, en
„ fprcekender bl}ken van li gstwyze en g ede tchikking,
• dan alle de buitengemecue v rtbrengzels van eene w n• d ., rdaadige natuure, die immer bel} nden, f die wy, p
• eenigen g eden gr nd , kunnen verwagtcn dat rder bet
• Menschd m
it zullen be(Iaan ."
I\la-lr e ns t egctlaan zynde, dat de W nderwerken ,
een v ld enend blyk verfchaften v nr GODS Aanweezen en
V rzienigheid, zal bet algemeen bewys, 't welk ik aanv ere, daar d r in 't miust niet verzwakt w rden : dewy!
alles, wat men 'er uit kan afeiden, bier in bet'aat, dat
de trittivendige Biykbrmrlaeden eener Cpenbaaringe evesa
flerk pleiten v r de cerfle beginzelen van den Natnurlyken
G dsdienst . En ten aanziene van bet bewys uit de W nderwerken ntleend, z wel ais ten pziyte van de vecLvuldieer hewyzen nit bet maakzel en de fchikking der zil ;tbaare, Wereld getr kken, tlaat bet nmg aan de R de t liepaalen, f ze v ld erade zyn dan riet : want het is alleen
d r middel nzer verflandlyke verm gens, dat wy de
graaden van baarblyklvkheid kunnen afpaslen , f d r Overjuicing vathaar zyn . Z dat der Redc haar nbetwistbaar
ntneemen , m het Beflaan , de V lmaakthedcn
v rregt t
en de V rzienigheid vast GOD t bepaalen ell vast te tlellen,
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Icii , nict alicen bet ge rc ; der Openbaaringe ndermynt en
de cer daar van weguccmt',~'" inaar , in de gev lgeu , bev nden zal w rden , de H fdleeritellingen van den Natuur3vl;en G dsdienst, die de gr ndflag is van deuGe peubaarden,' n1 veire t
; en, by gev lge, t
t t twyflaary en verkeerdheid verhellende gemuederen iii
Ongel f en G dl cheuing t
.
Ten Tlveedcn . Gelyk bet, t t de taak der R de beh rt
de Gr ndbeginzels van den Natuurlyken G dsdienst vast
t
t men haar
k t ckennen
nrdeclen ver d
dlyt
ke Openbaaringe in 't algcmeen, en de Biykbaarbeid n •
dig m dezefve t
nderichraagen : als mede f cenige hyx ndere O.Pen baari1ag aan deeze kentekencn bcantw •r dt, en
nl chenbaare Gel ibricven van eene Gudlyke Herk mst
mede brenge . Dat 'er cenige byz ndere kennzerken zyn,
en nde ;fcheidenclc h edanigheden aan welken alien v rgeeven van Opcnbaaring n? et get etst w rden, pat z
vast, als dat 'er cen nvcranderlyke regel is, in alle itukken van G dsdienst eu Zedekunde, m Waarheid en Dwaaling van elkauder t
nderfcheiden . Anderzins v nden wy
ns bl tgefteld aan cindl ze bedriegeryen , en hebben
geen de mintle befcherming tegen de driestle Geestdryvery . - Alaar h e zullen wy weeten, welke deeze Characters zyn , dan d r ' nze Rede, bet eenig verm gen, waar
d r wy kunnen
rdeelen , en z nder 't welke wy z
blind en
rdcell s, en even nbekwaam t t G dsvrugt
n Deugd z uden weezen als het d mme Vee . Of, p welk
eene iiyze kunnen ivy v ldaan zyn , f ceuig byz nder flelzel
den naam cener G dlvke Openbaaring verdient ,
f ern
ngerynlde en fn de 13cdriegery, dan d r behulp van dit
zelfde Licht des hc2,/lands, 't Been de gr te Schepper in
nze Ziclen
ntfl l:en heeft . Te zeggen, dat wy alle
deeze dingen ingelrikkeld m eten aanneemcn p 't gezag
der Openbaaringe zelve, is t
ndcr flcllen , (lit bet Celle
G dlyke Openbaaring is , cer wy zulks beweezen hebben : 't
geen alleen p de v rgeflelde wyze kan ,gefchieden .
Daarcnb ven, indien wy der Openbaaringe t ef}aan de
rechtmaatighe~d van haaren eisch t
r haar
eigen gezag, Ilellen wy ns bl t v r de kunflenaary en
bet bedr g van elk fl ut, en zich alles,aanmaatigend, Bedrieger, die zyn v rdeel wil d ers met nze On plettenheid en Ligtgel vigheid. En , in de daad, 'er is geene
m gelykheid m dit miskwaam v r t
men, dan d r
0 0 3
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veclvuldige verweeging en redclyk nderz ck. Wy kunneti
geen reden geeven p cenig antler beginzel, dan dat wy
het ter t etfe der Rede flellen, waar m wy eenige Openbaaring in 't geheel gel ven, f de cene Openbaaring b ven de andere flellcn ; waar m wy het Evangelic van
CI-114 isrUS
ulllelzen, en den KORAN van MAHOMETH verwerpcn . -- Want, waar m erkennen wy den Christlykeaa
G rlsrli,nst v r den waaren? Zekerlyk niet, urn dat wy in
zyn pgcv cd, immers dit
de Bclydcni .r van deuzelven
z u iii centge andere deeien der Wereld, even g ed pleite . ,i v r bet aanklceven van Ileideziscla Bygel f ; l ch
het is, f .!!''laps bet bcla rt t zyu, m dat nze Rcdc
ns leert, dat bet L;uangclie GODE waardig is , dat de
Leert'~elliugen wet elkander beftaanbaar, gel fwaardig, en
w niier gefchikt zyn, m de Menschlyke Natuur t zuiveren en t v hnaaken . -- En tivaar m verwcrpen wy, aan
den anderen karat, de Leer van IWAHOMETH , dan „ dewyl
• dat zelfde Redeslicht ns t nt, dat dezelve cene Be• rriegeryis, in de befpiegelende begiaazelen en pIcgtighc„ den, een bed rven mengehn cs van waaren G dsdienst
„ en de ude Bygel viaheid der Arabieren, dewyl zy
• eene nnunaiige gen cgdsening van zintielyke luster aan„ m edigt ; de Geb den zcer wel vereenk men met bet
• Paradys daar in bel fd ; beflaande in zulke gr ve
„ dicrlvke genietingen , als verre beneden dien that van vul .
„ maaktheid zyn , w welke t bev rderen , de rfpr ng„ lyke aanleg van nbed rven G dsdienst m et ftrckken .
„ En dat de In/Icllcr cen Man was, met de vlekken van
„ lhellnst en Wreedheid befinet : en, by gev lge, de
„ Klan niet , dien zich cenig bedagtzaam Mensch z u vcr• beelden, dat bet wysfle ca bes(te van alle Weezens z u
„ gebruiken, t t het gewigtig w rk, nw een nkundig en
nderwyzen en t verbete• bed rven Menschd m t
„ ren . - En , eindelyk, m dat hy, in flede van z
„ veclvuldige, pcnbaare en 7atwy/elbaare W nderwerken
• t verrigren, als CHR sTUS en d~ - Ap stelen ter beves„ ti ing van dun Ch)- istlykcn G d., .lie>ast wr gten , zyn
„ G ,isdienst vO rtplantte , d r z danige middelen van
„ wreed gees,-Id, (lie alt s mism edig maakend, drukkend
„ en h nend zyn v r de Dcugd, de flennzels van laag
grerken, en de natuurlykc br nnen van Bedr g en
„
• Geveinsdheid, en, met cdti w rd, z nteerendc v r
„ G t) den Vader der Barmhartibheden, die geen vermaak
~, fchept in de elende en verderf zyner Schcpzelen, als
a, zy
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zy aanl pen tegcn de gefleltenis van 's Menfchen geest,
w ci.e r ver"ui`_in ;; nict ad past kan w rden d r ecni,, ge vrces v r tyt :etyk nhetl, en de natuur van deli
• waaren G dsdieust, die gelicel vry en van dwang ver• Vreellld is ."
rdeelen ver
Ten de ;rdcia . I-let k mt der Rede t e t
den Gin der Openbaarin :e, z wel als ver derzelver iha• wwtdigc h rirc f clykhcid en van hail en aalh` meilde i3ery c'91 . Er zyn zekcre Repels v tiirci;t nUL ,ti ;; ten rechtcu vertlande van de Heilige Schrillcu , dic,nict beh relyL in apt gen meu, ns nver .nydelyk gevaar d en l mhelzen en t t
pen van de ubetlaanba .irtle gev clens t
cle ngerymndlle bedryven ver t than . vy v rheeld, p
bet nmiddelyk g tier k en d cl der Schryveren m t z rgvuldig geeet, en list algemcen bel p der Op ;'.baari ;,ge
deeds in 't
g geh uden w rden . Men 'beh rt gelykluidende plaatzen t raadpleegn en met elkander t vcrtelyken ; deeze m eten, 't zelfde uderwerp behandelende, elkander phclderen : duistere en twyfelagtige beh
ren , v lgens alle regelen van gez nde Uitlegkunde, ver •
klaard t w r,'ien, d r de z dani gen, welker meening
uitdiruklyk en bepaald is . En , indien wy deeze Regels,
welke de Rede v rfchryft, verwaarl zen , zullen nze gev elens ver den Ge penbaarden G dsdienst vercvard en ngefchikt zyn . Ja, bet m et l uterc wartaal, een ilelzel v l
duisterheid , en , wat den waaren zin aaabelangt, v w alt s iaverflacciabaar zyn .
91

(Ilet Verv lg bier na .)

WAARNEEMING \VEGENS EENEN LINTWORM, NA HET
GEBRUIK VAN ONRYPE MISPELEN, IN ZYN GEHEEL AFGEDREVEN .
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tyd geleden \nerd ik ger epen by een Lyderesfe ,
Eenigen
zynde cen Dtenstmaagd, welke, reeds federt een gever hevige Buik- en lvlaagpy-
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vcrregaande waren, dat zy, als in ecuc vlaag van d lzinnigheid, Tangs den gr nd kr ,)p .
De Julfr urv, waar by zy w nde , en my t t hare
pulp hadt laten r epen, verhaalde my, by myne k mst,
ntdekt t hebben, at deze h tie Dicnstmaagd in die twee
laarlte dateu, met haren afgang kwyt geraakt was , twee
zekere ftukken, ter lengte . trenr van cell half el, en
v lk men gelykende naar tw .~e ilukken wit final band f
lint . Sch u, p dit verhaal, bet my uiet m eilyk lchecn ,
rzaak der Zickte , mer de mcestc waarfchynlykhcid,
de
t gisfen, als die fchicl~k p het dcnkbeeld k men m cst,
dat de Lydcresfe eenen Lint w rm by rig halt, en wist,
dat under de t evalicn, ver wclke Lyders, met diergelyken W rm bezet, gew nlyk klagen, v urnanmcntlyk de
Ruik- en Maagpynen t tellen zyn,
rdeclde ik bet echter heh rlyk en van mynen pligt, m, z
min m gelvk,
mtrent de
rzaak dier Ziekte mis t taster , mvnc Lyderesfe naauwkeurig t
ndervragen , aangaandc alle, my
t cir ter tyd invall :nde nmitandigi cden, die cenige betrekkin . ; t t haar ngemak k nden hebben . Dewyl het nict
nm gelyk ware, dat, belialven bet gees my wel d waarrzaak der , Ziekte tnefchcen, de Lydcres
fchynelyke
k
lets z ude kunnen genuttigd liebben, waard r hare pynen , z
al niet ver rzaakt, ten minltcu aangezet en
verheft waren gcw rden, nderz gt ik, f zy wel cell f
andcr huisn+iddel tegen bare kwaal m gte hebben inger men? haar antw rd was, ncen ; verder, f zy
k lien
dag, f des daags tc v ren, cenig ichadelyk v crllcl,
lets, dat haar vrecmd f ugetww n ware, gegeten f gedr% , nhen hadde? zy antw rdde, zi'~ zulks lricl le kun ;lcra
herrinncren . Deze vraag echter, brat hair Ju11r trw in
gedagten, dat men, frlert dcxc ycrl peiie dagen, illispclcn gr'plukt halt, en dat ~y lrrad~ 'cz/en, dac Mare Dienst_
maagd wan deze ices halt gegeten . 1k hefl t dus de Ly.
deres ., aangaande (fit nderwerp, nader t ndervragen,
bet welk van dat t;ev lg was, dat zy erkende : dat zy,
p bet zien dicr vruchtc;i, sulk cenen ngew nen tick t t
., Jet zy van dew (h e ngefchikt
deceive gckregen ha,,*
die nrype en har,tmc vrucht ' uk mare, m v r lekkerny,
zelfs n n v r v edfel t ge ) rui k en_) dertien f yccrticn
hadl ingezlv lgen, e 7i 2vcl mel die gra,rgte cu gseti field,
dat zy zelfs~ de meeste i act kernen ttzet al halt pgct elci1
By my zelven nu bet geene my vcrhaald was naargaan .
de,,
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rzaak der pynen nzcker v r . Aan
de , kwam my de
den eenen karat li n, de Lintw rm , aau wiens beflaan ilt,
v lgens bet Been men my hadt pgegeven, niet li n twyfelen, dezelve ver rzaakt hebben ; aan den anderen kant,
kwam bet my even m gelyk v r, dat zy de gev lgen
nmatig en gretig t
waren van het z
urype
en
fcherp-wrange
vrucht, die n dwenharde,
dig aan eeue zwakke maag nadeclig m est zyn . In beide
rdeelde ik met ndienflig, een
gcv :illen nuertusfclhen
buikzuiverend middel aan de Lyderes t e t
cinde de eedle wegen is ntlasten van eerie vrecmde fl ffe, die d er Dare prikkcling pyn m est d eu ntflaan,
k zyn m gtc . Ik deed
van Welke natuur deze h le dau
hear dus een r urga ;is gcreed maken , be(laande uit Scamva iiiam rcf a ,7alappx , en 11lcrcurius dulcis : van rdeel
zyn'de, cell vernn gend en Clerk purnecrmidalet het best en
fcbielykst t t myn ugmerk t
w rmdryvend middel , h edanig v rnameutlyk de Ale ;-cu; .ills dulcis is , gev egd by de twee audere purgantia, z
al niet ten vullen n dzakelyk, ten minlten nfchadelyk
.
t
Den v lgenden dag myne Lyderes weder m k mende bez eken, v nd ik net allecu de v lk men zekerheid van
de aanwezigheid eens Lintw rms , maar was tevens niet
weinig verw nderd, dat dezelve in zyn geh(ael was uitge .
dreven , in de gedaaute van een kluwen incen ger ld,
h cdanig by altyd is, wanncer by ngefch nden en in zyn
(reheel afgedreven w rdt : men verhaalde my t
zy , denzelfden m rgen , then W rm , niet z nder de hevigfle pynen , met de utlasting, was kwyt geraakt .
Zie daar dan myne Lyderes p bet nverwagtst, en ik
mag zeggen v lk men by t eval, genezen van een allerhardnekkigst ngemak , dat net zelden zelfs de bepr efdfle
. De
iniddelen en de kundigfle Artfen heeft t
Dienstmaagd bevind zich na het l zen van den w rm v l.
k men wel, fleeds zcer gez nd, en bevryd van hare v rige ngemakken en pynen .
S rts dit geval heb 1k menigmalen en ernflig myne gever de
rzaken der pynen in
dagten laten gaan, z
deze Lyderesfe, als ver het geen eerie z
v lk mene uitdryving van den N rm bewerkt heeft.
\Vat de eerfle belangt, k mt het my, de zaken van a
teren befch uwd, v lk men zeker v r, dat niet de wrange
en harde gretig ingezw lgen vrucht, maar wel bet herfiellen
0 0 5
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van dezen Lintw rm in de darnien, de verregaande Maagen Buikpynen, ver welke de Lyderesfe klaagde , heeft
d eii geb ren w rden, z , m dat die pynen reeds lang
v r bet ceten di2r Alispclen plants gehad hebben , als ni
dat het n ;emak v lk iuen heeft igeh uden na bet l zen
vain den W rm .
fiet Lweede, iiamentlyk de
rzaak der z
nv rziene
en fchieiyke uiiwerning va den gcheelen Lintw rin, is
bet derhaiven, dat hier v rna .ncnti\ k in aanmerking k mt .
Verfcheide vragen zyn hier natnw •l yk t d en . Is de
W rm ttitgedreven d r
t Lgec;iende purgeermiddel : f
wel, zyn her de gegeten nrype Mispelen geweest, die dit
hebben uitgewerkt? f cindelyk, hebben deze beide daar
t e, elk hec zyne, t egebragt?
De eerile vraag betreff'nde, men kan die niet ten v llen t eltemmeiide beantw rden . Men kan wel niet ntkennen, dat bet t egediend purgcerniiddel w rmdryvende
is : maar kan men bet z
verin gend rekenen, dat bet in
ftaat z u zyn, den Lintw rm zynen pr i t d en l slaten, zich ineen r llen, en de plaats, waar by zich gezet
heeft, verlaten ?
WVel is waar, nder de fierke purgeermiddelen, die MevrOUW NOUFFER, f afz nderlyk, m de aanwezigheid eenes
Lintw rws t ntdekken
f na het gebruik van haar, v r
cenigen tyd z
zeer ger emd, fpecificq middel , gew n
was haren Lyderen in t geven, hadden myne t egcdiende
purgantia , de Scamm niur retina j alappre en Mercurius
dulcis, geen gering aandeel in de uitwerking. Maar, n ch
d r haar, n ch d r Lie Heeren C mmisfarisfen, van wegen den limning van Vrankryk belast met bet nderz ek van
haar Specifcum, d r dien V rst, ten nutte zyner Onderdanen, en van bet Menschd m in bet gemeen, van de Bezitfler gek gt, is immer aan deze middelen bet verm gen
t eg-11chreven van den Lintw rm geheel t kunnen uitdryven . O kk had ik myne Lyderesfe deze middelen Diet by
herhaahle reizen, n g in die h eveelheid t egediend, dat
ik , met eenige waarfchynlykheid, bet gev lgde uitwerkzel
aan derzelver werkin kan t efchryven .
Men mag dan , met cenigen gr nd, de
rzaak van dit
verfchynfel, in de gebruikte Mispelen z eken . De vraag is
nu flechts : h e en d r well: verm gen hebben zy bet t
wege gebragt? heeft de Mispel jets in zich, dat zulk een
verm gen z u bezitren
V lgens bet .gctuigcuis van alle Schryveren, die de Ma-
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teries Medica behandeld hebbcn, zyn de Mispelesi, v ral
n g unryp zyiide, cu Diet vergegaan t t den flaat van r tting , in wclke zy ecrst g d zyn m gegeten t w rden,
van ecn tleik fameutrekkenden cart . Ilaar wringende fmaak
is gen cg , um , p bet eerile pr even, zelfs den nkundigfie daar van t uvertuigern .
Is bet (lit fanreutrekkende k , dat hair bet verm gen z u
kunnen geven van ue Liutw rrn uit t dryven? 1\y zien,
dat andere w r,nclryvendc mici, :elen k, in,eenen nieeidereu
f minderen graad , famentrekkende zyn . V lgens bet gctuigenis van den Metre VOGLL , is rle C rtex Peruviaiius,
die buiten alien twyfrcl van c ne famentrekkende naujur is,
van ecn uiiJlc;icad gcb,-uik iii d IV rmzickten . Andere I "eneeskunaigen getuigen nit zelide .
-D w rtel van 1arciii, bet t'seciliecq middel tegen de
Liutw rmcn van Mevr uw r OUFFER , by de Ouden daar
v r reeds bekend, en d r haren Man flechts der vergetelheid nttr kken, beefs flit famentrekkende mede , h ewel
in eenen minderen graad, ten minffien z
wy ecnigen that
m lten maken p h t Been DODONIi:US en LEIVIERY daar mtrent aantekenen .
ileeft
k bet wrange , bet zuure van deze nrype vrucht,
bet b venverhaald uitwerkzel kunnen t wege brengen?
Mespili Frudtus fubauflcrus, zegt vurEL in z ne Materies
i'iedica . V lgens LE!IEfY, bevatten de lllispelen veel aardaclitig zuui -t ut iii zich .
Flier valt my eene plaats in van AETIUS, die, myns bedunkens, deze gedagten fchynt t flaten . Iii univeifiam
enim mnia , zest by , qua Lumbeic s educuiit , aut per
acrediuem ccideud , eut per amaritiem fubducend , &c .
efficacia c gu scuntur . O k heeft men nder de meestger cmde w rmdryvende middelen, verfcheide, die enkel dit
verm gen bezitten uit h fde van hunne . zuurheid, f v r
bet minst van eenig zuur beginfel , dat zy in zich bevatten .
Van then aart zyn de azyn , het Vitri lum Martis en eenige
ntbindingen van Iiet R per .
Z
bet deze h edanigheid zyn m gte, die in bet b venverhaald geval, bet gev lgde uitwerkzel heeft t weeg
gehragt, z uden de nrype Mispelen dit n g hebben v rgehad, dat zy, Wt h fde van hare hardheid, Diet gen egzaam d r de w rking der wage kunnende w rden t
ndergebragt, meer f min in hun geheel, en ugek kt
naar de darmen gev erd w rden, en daar hunne wrangheid
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heid met zich v crende ,
k hier m t beter in fl:aat zyn
geweest ai den Lintw rm uit t dryven .
L indelyk, hchbeu de 111isperen by myne Lyderes Diet
flechts eukel v,~rftrcl:t als een v ermid-ie1, en m t hunne
werking derhalven Diet heiclr--aDv-vd Nv rden in verband met
de w rking van het daar p t egc .iiend purgeermiddel ?
De geleerde en waarlyk gr te Leydfche f-I glceraar s . D .
HAHN, t t myue nuidpn•c kelyke dr cfheid, en ten wezentlyke nadeclc van lies Gemeenebcst der H llandfche Il ge
Sch le , welke by t t mister verl }relcte, t ntydig d r
trula, p wiens nfchatbarc vriendfchap ik my
den d d
ber emen m t ., en wicn ik, eenige weeken v r zyn d d
dit geval tnededeelde, ten cinde dcs , vegens zyn H g-Geleerdens gedachren hier mtrent t m gen weten , icheen
van dit denkbeeld Diet afkecrig t zyn . Zyn H g-Gelcerde , namentlyk , zeide my, dat deze vrucht, p de v rverhaalde wyze gebruikt, met her daar p t egediend builcz~iiverend middel, zeer wet , naar zyne mcening, bet gev lede uitwerkzel Ic n daargefteld hebben, als zynde deze
vrucht van eene zeer harde en vaste zelfftandigheid, en
daar d r t meer gefchilct , m de uitwerpina t bev rderen . Men heeft t meermalen , in het be efleuen der Geneeskunde, zich van een hard en m eijelyk t verduwen
v edzel f geneesmiddel bediend, m, met behulp van cen
daarnp ingegeven verm gend purgeermiddel, W rmen, en
byz nder Lintw rmen, uit t dryven .
De evengen emde Hn gleeraar was meestal gew n , p
deze wvze t handelen met zyne w rmziekc Lyderen, welke hy, alv rens een f antler w rmdryvend middel tc lateu
gebruilcen, aanriedt eenig vast v edzel , als Osfenvlccscla ,
Si kviscla, 1(rda;ppclen, lV rtelcn, en diergelyke te nuttigen, en meestalt met dat gev lg, dat de W rmen , d r
deze waste masfa v rtgeftuwd, t gemaklyker werden uitgew rpen .
Nict weinig w rd deze gedachten, z
wy die aannemen
willen , geftaafd d r her Been de ber emde VAN zwiETEN
zegt , in her Ode Deel zyner C mmentarien, bladz . 7^_5 ell
rdeel,
en 726 . Daar namentlyk is die gr te Man van
drat de w rmdryvende middelen gev egelyk kunnen bebrag-t
iv rden tit drie clasfen , welke eerie by hepaalt t t die
middelen , quce aspera ac fcahra faint, & a quibus fpcratur,
qu d m tu periflaltic int /liaa ram m ta & presfa, tencra
vermiuan c rp ra deflruerent, vel multuan laederent ; unde
sn rtui, v l falters debilitati, veranes facilius expelli p-sf.~aat

uit h maken
beflisfen
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,
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feat de c rp re . Ten v rbeclden bier van brengt by by her
Stannum rcxfwn en C rallrem rtibrum, in gelyke deelen,
d r MIEAD, her Stannum Juri .m d r ASTEN , en de C raliina d r GESNERUS, met zeer g d gevalg, tegen de W rmen t egediend . In dit geval zeuden d
f fl:eenen
der Mispelen nict weinig bebben t egcbragt, en bet uitdryven van den W rm e n gev lg geweest zyn, z
bet gebruikte purgeermiddel , als van d
nrype gegeten
Mispelen .
Il e dit k zy, ik kan, t t n g t e, met eenige zekerfde van de enkelheid van bet geval, als
heid, z
zy de bet my nergens by eenig Schryver v rgek ijn, en
zynde ik n g niet weder in de gclegenheid geweest, her
even ;
gebruik der Mispelen tegen den Lint,v rm t
ih kan, zeg ik, t t n g t e , geeee paste bepaling maken ,
rzaak der v lk men .' uitdryving van den
aangaande de
L intw rm, in bet v rverhaalde geval . D
die wy hebben mtrent de waare eigenfchappcn van icder
geneesmiddel in bet byz nder, en mtrent die byz nder eigene h edanigheid, die dit f dat middel , p deze f die
bepaalde wyze , d et werken , is de rzaak , dat wy, d r
niiddel van eene Anal gifche befch uwing, en daar uit afg;cleide gev lgtrekkingen, niet ten v llen nit de werkuig van
her eene middel t t die van een ander befluiten kunnen .
Nicuwe pr efneemiugen , nieuwe utdekkingen , zullen 'er
n dig zyn, m t
f de Mispelen wezentlyk icts
tegen den Lintw rm verm gen .
Ondertusl'chen b b ik niet kunnen nalaten , myne waarneming en aanmerkingen ver dezelven , h e gering dan ak
bet een en ander nan dezen f genen m ge t elchyncn,
. M gelyk zullen zy n g van cenig
waereldkundig t
nut zyn ; m gelyk zullen zy n g dienen , rn den eencn f
anderen kundiger en ge effender Arts aan t
t bet
neincn van andere pr even, m daar d r ntdekkingen t
d er, die van helang kunnen zyn v r z danige Lyderen',
die, na bet vergecfs bepr even van verfchciden, zelfs van
de verm gendfle, geneesmiddelen, jaren lang, een kwynclad
leven v rtflepen .
Tk zal eindigen met bet -zeggen van VAN ZWIETEN ,
life ime impr bat%ile videtur, qu d Aura alia delegentur,
five caiia five (It,`enta biervati ne & variis tent minibus
.prudenter in/litutir . Summa taliurn utilitas flimuluna addet II'leciicis, tit in lt .e c
.
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VOORSLAG

VOORSLAG, OM DE RYTUIGEN , DOOR HUNNE IVR17VING TE
VERMINDEREN, VEEL LIGTER TE DOEN CAAN .

V rgefeld in een Brief atm (le Schryvers -ter 4lgemcene
Vaderlandfche Letter efeningen .
Myn HecrcIIe
mts ceni en tyd zyn myne gedagten gevallen p ee l,
C tkept, 1n de Rytuigen in 't algemeen, van welke
f rt
k , die p Widen gaan, t t de Kruiwagens ingcil ten, veel ligter dan gemeenh'k t d en gaan, d r
hunne wryving t verminderen . Ilet C ncept, dat ik 'er
my van gev rmd heb, heeft my, gelyk h t mcermaals in
z danige gevallen l pt, h e langer h e meer behaagd,
ell, daar het my v rk mt, dat h t uitvinden van een
bier t e dienflig middel, in veele gevallen, van gr t nut
kan zyn, z heeft my de verweeging bier van gen pt,
m myn v rflag desaangaande U Lieden t e t zeuden,
f het U Lieden
k g eddagte denzelven in uw Maandwerk t plaatzen ; m gelyk kan h t anderen, van meer bekwaamheid, aanleiding geeven, m dit flak met pzet verder d r t denken, en myn C ncept t t meer v lmaaktheid t brengen . Zie bier mynen v rflag ; handelt 'er
mede naar welgevallen . Ik ben enz.
Het is bekend , dat alle Rytuigen eene zeer fterke wryving hebben ; d r lien de As, als h t Rytuig v rtgaat,
geftadig p den b s van bet Wiel drukt en wryft, w,~ard r
dan de v rtgang van het Rytuig niet weinig belemmerd
w rdt. H t Rytuig z u derhalven merkclyk gemaklyker
v rtgaan, indien men deeze wryving k nde v rk men ,
f althans gr tlyks verminderen .
Misfchien is dit, t t ecn aanmerkelyken trap, t verkrygen, d r eenige R lletjes r nds m den As t plaatzen .
Deeze R lletjes m eten dan derwyze m den As gefteld
w rden , dat ze mtr ut de gedaante van een Bakkers Buil
f R nfel hebben . Dc cindens naamlyk zyn twee ftukken
als b dems van een vat, deezen hebben in 't midden een
r nd gat, gr ter dan de As dik is ; en, daar in zulk een
Buil f Buidel, de twee cirkelftukken , m ze p den beh rlyken afftand t h udcn, met latten verb nden zyn,
z zyn
k hier wel eenige zulke latjes , maar R lletjes
'cr
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'er tusfchen . Dceze R lletjes w rden d r den As gedrukt
tegen den b s van bet WVicl aan ; ze wandclen, daard r,
duet den b s van bet M el r nds m den As , (als bet Rytuig v rtgetr kken w rst ,) ell hebben dus weinig f
geen wryving.
Die R lletjes m eten p bumrne eindens f Asjes niet
fteunen : de cirkel!tukken , in welken die Asjes liggen,
dienen rn de R llct ;cs in hunnen ei cn en beh rctyken
afiland van elkanderen t huuden : de gaa+jc derhalven,
in welken de eindens, Bier R lletjes liggc , m eten ftraalswyze veel gr ter zyn, (Ian die eindens ; en z m eten
k d gaten der cirkeltlukken , d r welken de As k mt ,
veel gr ter zyn, dan de rntrek van den As is. Anders
ZOU men, d
r iteuupunten t maaken, Wryvin ; t wege
brengen .
Dit dus befchrceven R nfel fchuift men
ycr den As, en dan bet \ \rie l ver sit R nfel. . .
Dergelyk een R nfel z u cak in veele andere RaderWerktuigen veel Tints knnuen aanbrcn^ , en , d r d wryving t verminueren . 13y v rbecid, in een Kaapfang :
deszelfs R t, verticaal flaande, wryft zeer Ilerk tegen den
Lalven mmtrek van zyn fleunh ut aan ; maar fchuift 'er,
van nderen p, een R ntcl van dien aart m, en by
m et neindig minder wryven : want de R t van den Kaapfftatrb drukt de R lletjes vats bet P. nfel tegen bet Nunut van den Kaapttang aan, en alles wandelt met elkan
b
deren r nd .
Gelukt bet de wryving viii den As p den b s van het
Wiel, p deeze, f p eene in g hetere wyze, t verminderen ; dan blyft 'er n g veri eene zylingfcl]e wryving
van den b s van het Wiel , tegen dcn verbrceden As, en
tegen den Spyl ; waar tegen insrrelyks n g we] een hulpmididel vercischt zun w rden . Om deeze t verminderen
kan bet vcelligt van dienst weezen, een cirkelftuk (NB . met
een gr t gat) m den As t hanger : in dit cirkelftuk
hnaakt men, flraalswvzc, cenige r nd pennetjes, en m
deezen hcgt men r nde B llctjes : die P lletjes nu, geraakt d r den b s van bet Wiel, vinden wederftand aan
den verbreeden As, en wandelen zydelings met den b s
van bet Wiel . H t vViel, f deszelfs b s, wryft dan byna
niets tegen den As aan . en daar%iede zal
k de wryving
tegen den Spyl van weinig f geen belang weezen .
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NIEUWE WAARNEEMINGEN CEDAAN OP 'DE ICHNIWMON,
OF. aAT VAN PHARAO. Door den Heer SOl li'<I
DE MAl'IONCOUR.

c.1ournal de Phyfique.)

eer veel heeft men over de Ichneumon ge[chreeven, en
Z
eene menigte van Fabdtjes wegens Git Dier geboekt.
Zy werd, gaat men da:lr op of, in p.enige S(eaen van Oud

Egypte 'aangebeden, en 't was, in ';: alu:emeen. verbooden
haar te dooGen; een voorwerp des Bvgeloofs onder "en beroemd Volk, de vermeende Belchermi1:er van het f.cboonfie Land des Aardbod~ms, tegen eell dc: gedugtne pk.~
gen, vr~emd en onbekend in OBze l;l1chtll:reeke; hoe veeIe zamenwerkende 6orzaaken. om 'er vVonderen vnnte
vertellen! De mee!\te Reizigers hehben de Ichneumon gezien, zonder onderzoekop dit Dier te doeo, en _den geest
vooringenomen zynde meti ·de verhaalendeswegell uitgevent, hebben zy, inhunIle Reisbefchryvingen, deeze overgenomen, en ,door "t herhaalen, meer en meer geloof doen
vinden. 't Was voor de fakke1 der Oordeelkunde, het
vernuft van den oilfl:erflyken BUFFON voorllchtende ~be
waard, eene menigte van duisterheden, die de Natuurlyke
Hi1l:orie .ill't algemeen, en die van de I chnettmon in 't
byzondel', bedekte, op te klaaren. Ik zal hier niet ophaalen, 't geen zich met oneindig meer genoege'tl, ill 'r werk
deezes grooten Natuurkenners, Iaat leezen; maar dewyl ik
gelegenheid .gebad beb, om .de Ichneumon il1 hall! Gel1oor..
. teland en In baar vryen fiaat waar te neen1en, - naauwkeurig w.aar te neemen, zal ik den konen inhnud
myner waarneemingen op clit Viervoetig Dier te nederfiellen, en tragten te bepaalen, welk een denkbeeld men
moet vormen van deszelfs nutheid, en de juiste waarde
van de dienUen daar door gedaan, zo breed uitgemeeten,
en zodanig vergroot opgegeeven.
Hoe gefchikt deIchnettmons ook mogen weezen, om zich
te laaten temmen, zyn ze nergens in Egypte T-lnisdieren;
niet aIleen worden ze tegenwoordig tot den huislyken Haat
niet ·Ol'gebragr, maar de bewoonders van Egypte kunnen
zich niet herinneren da:t hunl1e Voorvaders het ooit gedaan
hebben. 't Is, derhalven, waarfchynlyk, dat de Ichneumons, die BELONen PROSPER. ALPINUS in een getemdel1
fiaat

hebben
krabben
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(*) ,z
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ftat zagen, de z danige waren, die men cer aartigheids-,
dan nutshalve hadt pgelweekt en tam gemaakt : want daar
zy p de Ratten aazcn , vallen zy niet tnm p ]let Gev geltc aan ; pier d r z u bet nut, 't geen zy aanbragten met
de huizen van deeze fchadelyke Dieren t
welk de Katten veel zekerder en met mia ngemaks d en,
welhaast w rden pgew gen .
In cart ell leevenswyze gennegzaatn
vereeak nlende
met de Iflezeltjes en Buntfngs, be(taat haar v edzel in Ratten, V gelen, Kruipend Gedierte, enz . Zy zwerven r ndstn de Iluizen , f uipen .'Cr in , m de H enders t
. Deeze natuurlyke trek
fen en de Eijeren nit t
t t Eijeren zet de Ichneum ns z mtyds aan, m in het
m de Eijeren der Kr k dillen , daar in
zand t
ekeu , en hier in beltaat at het kwaad
nedergelegd
,
t
't geen zy deezen Dicren d en .
Men belacbt tegenw rdig, en met allen gr nd van rede, de langgel pcn hebbende vertelling, dat de Ichneum n , ten keelgat van dat fcbriklyk Dier ingaat, in den
buik k mt, en 'er uirgaat, na de ingewanden d rknaagd
. Indien eenige Ichneum ns, nder het be
t
t n van een verfcheurende vraatzugt, aangevallen zyn 011
k1eine Kr k dillen, welke men hun v rhieldt (t), gefchiedde zulks, ingev lge van haar fmaak in alien kruirzaake van een byz nderen
pend Gedierte, en met ter
haat, f een Natuurwet, nit kragte van welke zy, als 't
ware, gefchikt z u den weezen m zich aan t
gen de vermenigvuldiging Bier Tweeflachtige Dieren, gelyk veelen zich hebben ingebeeld (§! . Ilet z u al z
delyk geweest zyn, t
ns p aarde geplaatst waren, m de t
rtteelt der H enderen t
; daar zy aan dit Geffacht veel meer afbreuks d en dan aan de Iir kcdillen .
't Geen
.
(*) MAILLET, JAUNA en anderen
(t : MAILLET, Defcript . de IEgypte, P . II. P. 34.
k I'Hift ire de Cypre, de
(§) MAiLLFT, als b ven . Zie
erufalem & d'Egypte, par le Chevalier D minique JAUNA,
1230
T m . 11 . en Etat prefent de l'Egypte, p . .,
en merkt p,
dat de laatstgemelde, bykans in alles een getr uw Uitfctryvet
van MAILLET, hier zyn V rganger v rbygel pen heeft ; n ch
andere Fabelen v egende by die by verfchreef. Op deeze
wyze kunnen de 1teisbefchryvers gr te B ekdeelen zamenllansfen .
VII. D&EL, MJJIVGEI .W . NO . 13 .
? p
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't Geen t t nader bewys ftrekt, dat men ngelyk heeft
met dergelyk eene v rz rge der Natuure, ten pzigt van
de Ichneum ns, t e t fchryven , beilaat bier in , dat, in
,bet N rdclykst gedeelte van Egypte, (tat is t zeggen,
in dat gedeelte, 't welk bevat is tuslchen de illiddcllaud.
fi -he Gee' en de Stad Si ut , de Ichneum ns zecr veelvuldig
zyn, ich n men 'e: geen Kr k dillen aantreft , terwyl
men ze veel zeldzaanier vindt in Opper-Egyptc, waar de
Av k dillen zeer talryk v rk men . De Ichncnm ils zyn
nergens vervl ediger dan in Neder-Tgjhtc, dat meer beb uwd, digtcr bew0 nd, vecl v~ griger, en nicer befchaduwd, (', :in Opprr-E }pte, rykelyker v rraad van fpyze
v r d Iclrncum ns uplevert, en de Kr k dillcn , ik herhaal deeze waarheid , vert nen 'er zich n it .
Het ftaa my vry bier, in 't v rbygaan, eene dwaaling
aan t flippen en tegen t gaan, die van geene aangelegenheid z u wcezen , in een Reiziger van minder naam
en min gel fs , dan de Heer SHAW : dit zal een bewys
zyn, nder z vecle anderen vats gelyken aart, van bet
wantr uwe , 't geen de z danigen, die vreemde Landen
d rreizen, m eten hebben, m, wannecr zy zelve geen
waarneemingen kunnen d en , geene dikwyls valfche be,!-ten t plaatzen . „ De Egyr)ptenuurs, zegt by, kennen
• zeer vcinig den waarcn Kr k dil, d r bun Timfak ge• hceten , en die z zeldzaam t vinden is beneden de
• Watervallen des l 5' , dat de Eggjyilcnaars niet min
nt ze t zien dan de Eur pcaaV, nieuwsgierig zyn
• ne71 (*) ." De Heer SHAW, die niet veel vcrder geweest is din Cair , hceft wat l s eene verzekerin g anngen men, firydig met bet getuigenis dLr geenen , die hem
v rbegaan zyn ; d r zich beter t hebben laaten nderrigten , z u by geleerd hebben , dat Opper-Egypte, d r
weezenlyke en veelvuldige Kr k dillew geplaagd w rdt.
])it is, v
r 't verige , de eenige misiag niet in de Natnurlyke 1-3ist rie, wclken ik ntdekt heb in 't `-WWerk van
deezen zeer geleerden en anderzins zecr verlichten Schryver.
Dc afkeer van den Kr k dil, verkeerdlyk t eaefchreeven aan den lchneurn u, is met de daad een ingefchaapett
drift, in een flier van een geheel ander Gefacht . In dit
geval is gebeurd 't geen wy in andere menigmaal hebben
waargen men : terwyl men aan de Ichneum n de ecre gaf,
dat zy een gellaagen hardnekkigen
rl g v erde tegen de
(*) V yages de Slraiv, T nt. I1, pag. i 6 ~.
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Kr k dillen, was h t eene f rt van Nyl-Schildpad, die,
dcezeu Dicreu de zekertle , maar tefl'ens verb rgendtte,
llagcn teebrengende, ten hunnei bederve arbeidde. Wanneer de j nge Kr k dillen uitgek men zyn, en t water
willen gain, valt 'er deeze Nyl Sclrildpad p aan , en verllindt ze ; elken dag w rden 'cr cenige haar pr y,en bet
gelukt flcchts een klein getal deezen vyand tc ntk mcn .
Dc fl r DE MAILLET is des niet nkundig geweest ; l ch by heeft ge rdeeld, zich niet t m cten
h uden aan bet getuigenis der lnw ndcren, h e zeer dit
verdient aangen men t w rden , als bet zaaken, z alge,reen bekend, betreft . „ Ik weet," luidt zyn berigt,
„ dat eenige Lieden willen , dat dit Dier , (de Ichneum n)
„ niets anders is dan cene f rt van WWitte Schildpad, d r
„ de 4rabieren , Cetfc' geheeten . (dit m t 'I'hirfJ zyn, de
• algemeene naam der Schildpa(ldcu in Arabie .) Zy zeg„ gel, , dat zv, d r cen natuurlyk Inftinft gedreeven,
• den Kr k dil befpiedt , wanneer deeze Lijeren gaat 1ig„ gen, en in 't zand begraaft, il dat zy nmtddelyk, naa
• dat de Kr k dil is weggegaan , de Lijeren pz ekt , m
„ ze t verbreeken en nit t flurpen . . . . D ch , z nder t
Ichneum
„ fpreeken
van de gedaante, welke DAPPED, aan de
geeft,
die geheel niet met de gedaante van een Sclrild.
n
„ pad vereenk nu ; laaten z veele afbeeldingen p fieen
„ van dit flier uitgeh uwen , en van welke de meesten met
„ beeldlpraakige Letteren vergezeld zyn , geen twyfel ver,
• f dit is bet Dier 't geen den naann draagt van Rat vats
• Phara ." (Dit wil niets nicer zeggen, dan dat men aan
't beliaan van de Ichneum n nict hebbe t twyffelen : dan
niemand heeft bet beflaan van dit Dier betwist .) „ De
„ Ichneum n is", pat by v rt, „ eene f rt van een
• klein wild Varkcn, c n zcer aardig Pcest, gemaklyk t
• ternmen, en dat een ruwe buid beeft als cen Stekelvar• ken (*) ." Zie daar, deeze Rat in c n klein Varken veranderd. Men zal my gerecdlyk t eltaan , dat dergelyke
Schryvers vau. weinig gezag zyn in 't fink der Natuurlyke
Idist rie .
Gemelde f rt van Schildpadden , iindt men alleen in
bet pperfie gedeelte van den Nyl, de hepaalde w nplaats der Kr k dillen . Om een denkbeeld t geeven van
den gelukkigen uitflag, met welke deeze Third der Egypicnaaren en Nubiers de Kr k dillen beflrydt, zal ik eene
waar*~ MAILLaT, Defcript . de I'Egypte, Pars . 11. pag . 33 en 34 .
p 2
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waarneeming mededeelen, my met alle verzekerdheid pgegeeven, d r eenige Perf nen van Thebaide, wier g ede
tr uw en waarheidsliefde my van elders gebleeken is :
bier in beltaande, dat men eens heeft pgemerkt, h e
van vyftig kleine Kr k dillen , uit bet zelfde br edzel
v rtgek men, flegts zeven de Thirfe ntkwamen . Aatl
dit Dier, derhalven, is Egypte eene zeer merkbaare vermindcring verfchuldigd, van eene f rt van Dieren, z
afzigtig van gcdaante, als ichadelyk d r derzelver wreeden en verilindenden aart : uit dit
gpunt befch uwd ,
z u de Nyl Schildpad veel gr ter eisch hebben dan de
Iclrnevsnn n,
ni eene G dheid der Egyptenaaren en een
W nder der Schryveren t weezen .
Dan , 't m t zyn, dat dit dierbaar Gellacht van Schildpadden
k zyne vyanden hebbe ; want, bet is z talryk
niet, als her, de vrugtbaarheid van dit Geflacht in aanmerking gen men zynde, z u m eten weezen . Z u men
daar van de Ichneum n niet m gen befchuldigen, die, d r
haare greetigheid p Eijeren, de Eijeren, welke de Schildpadden, even As de Kr k dillen, in bet zaatd verbergen,
pz cken . bangs deezen weg z uden ze den Kr k dillca , in derzelver anreelt, bev rderlyk weezen , en dus
geenzins een gellriagen vyand zyn , gelyk men heeft v rgewend .
De naam van 1l1a7lg uste, en die van Ichneum n, zyn
niet bekend in Egypte ; men ntm et 'er
k niet ]anger
dien van Rat van Phara , welken IIASSELQUIST zeer
verkeerdlyk aanmerkt, dat d r Fra;r/clue z u verz nnetl
weezen . Met een weinig meer plettenhcids, f liever
met een weinig minder v ringen menheids, tegen ns,
z u by ntdekt hebben, dat de Italiaan PIETRO DELLA
VALLA , en de H llander CORNELIS t,L BR IN, zich van
dicn naam bedienden , en dat KLEIN , die Been Franschman was, deezen naam gegeeven hadt aan bet Inclisch
Farken, enz . enz . (*) en , met wat minder verhaasting in
dyne
rdeelvelling, z u by beareepen hebhen, dat eene
algemeene benaaming niet ten ltrenglten beh rt pgevat
t w rden, b ven al, wanneer dezelve niet nredelyk is,
en deeze heh rt geenzins t t die f rt, en is p verre
ma z belachlyk iiiet, als duizend fpreekwyzen der Naamlystmaakeren , welke by van huiten knn : d ch by hadt de
dwaasheid m van de Franf•h en kwaad t fpreeken ; eene
dwaas`*) Quadrup . p . 4,g .
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dwaasheid, ver welke de Heer DE BUFFON hem penlyk
geneeg t zyncr geneezinge z u berispt hebben, indien
by p zyne Reize niet gell rven was (*) .
Wanneer iemand dikwyls ngelyk heeft, w rdt by ligt'
ver nderftelt alt s
ngelyk t hebben . HASSL:LQ,tfIST
heeft geen gel f kunnen vinden by nI. BUFFON, a1s by
vermeldt, dat in Egypte de naam van de Ichneum n, Neins
is : en de Beer DE aur• FON hadt t meer reden m iemand
niet t gel ven, die hem v rkwam een z flegt Schry.
ver als gering
rdeelkundig Waarneemer t weezen, daar
de Heer SHAW , wiens gezag by dat van HASSELQUIST,
ruim en ryklyk, p kan weegen, gefchreven hadt , dat
Neins, in Barbat ye , de naam was van bet Wezeltje , en
Tezer-dea die van de Ichneum n . 't Is,
nd,:rtusfchen,
zeer zeker , dat de hedendaaglche Egyptenaars, die, m
dit in 't v rbygaan t zeggen, niet meer agtings f eerbieds hebben v r de Ichneum n, dan wy v r Wezeltjes
en B ntjngs, dezelve Neins heeten, en bet TJTezeltje den
naam van Flerfdd geeven . Dit nderfcheid is niet zeldzaam : want, fch n de flrwbifcha Taal even zeer in Egyp.
t als in Barbarye verfpreid is, gelyken de Uitfpraalten in
deeze twee Landen z weinig uaar elkander, dat de Inw nders van Barbarye en Egypte dikwyls zeer vee4
werks hebben, m de een den ander t verftaan.
(*) list . Nat . -de la Mang uste.

DE BESPIEGELENDE WYSGEER, BY MET DORREN EN
AFVALLEN DER BLADEREN, IN DEN tIERFST .
(N ;iar

het Engelsch gev lgd .)

Like leaves n trees the race f man is f und
N w green in y uth , n w withering n the gr und .
An ther race the f ll wing fpring fupplies,
Thy fall fuccesfive, and fuccesfive rife,
S generati ns in their c urfe decay,
S fl urish thefe, when th fe are past away .

FOPS.

Het 7aar, nu vyd, d r d' ude wenteling
Der driftige faif enen, v rtgel pen,
PP 3

ir'er-
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Vermaant en r ept , drt bier gees leevenekring
D r l sfen waan p vnsten duur m t h pen .
Zulks leeraart k 't rein flervend bladergr en,
Dat r s en geel, in 't kleevend flyk gevallen ,

Den c gen meer gees bl ydfchap aan zal d' en,
N ch fruit en m es benzantlen en mwalien .
Z laat ns dan, terwyl wy bier n g zyn,
De deugd uit vreugd, de vreugd uit deugd d en ryzen ;
fa hat ns z , by 's Lcevensz nnefchyn,
G ds weldadn bly genieten , pt hcm pryzen .
POOT .

Getyde van bet wentelend Jaar, brengt eene verE 11tfcheidenheid
van fchilderagtige vert ningen v rt,

daar aan byz nder eigen . De aand eningen, die de Zicl
vervullen, terwyl dezelve de t neelen befpiegelt, welke
ieder Maand medebrengt, tn eten gev lglyk van verichillenden aart weezen, en gefchikt naar bet Saitben . De
leevendige en hartbet verende fch nheden van de Lente,
de l eiend beete Z merdagen, de afneemende natuursbevalligheden des Herfsts, en bet d dsch vert n des Winters , verwekken heurtlings , Leevendigheid , Kwyning,
Ernst, M edl sheid .
„ De Z mer," de f lammeling der Z nne, „ hecft met
„ haar vuurr d gelaad" nze N rdlyk gelegene Gewesten verlaaten . Elke vr lyk gekleurde bl ern valt af, en d
Winter nadert met fnelle Ichreden . Dan, bet f rnber vert n van bet ten einde fp edend Jaar w rds in de Herfstmaand verleevendigd, d r de verfcheidenheid der kicuren , eenige leevend en ich n , welke 'de rype en ten afval gereede Bladeren van B men, Gewasfen en Plantcn,
aanneemen . Zy veranderen dagelyks , zy verminieren, de
regenvlagen, de nagtv rtlen, d en ze afvallen, en cen
clerk pblaazende Herfstwind rukt ze by milli enen P
den gr nd, nu bezaaid met bet eertyds fch mmelend L f,
en 't dikwyls befpiegelend blad van uitgeleeze Planten ;
lie, d r vreemdheid f zeldzaamheid, bet
g tr kken .
Eene v rmverwisfeling, this dichterlyk afgemaald,
't Veelkleurig b sch verheft zyn halfverwelkte kruin,
Van fl rmen n g bevryd, aan ginds zy', b ven duin
En heuvel, treurig p : ik zie den gl ed verduisterd
An 't lacbenw lkndfcaap , n zyn verve al m ntluisterd,

Ia
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Is meer f minder vaal, naar dat
De werkins ivede ftaat van 't fl
't Verwelkte l f z ygt seder p d
En flreelt van verr' h t
g d r
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de kragt van 't gr en,
pend Herfstfaiz eu .
paden ,
fchynbre veldfieraaden.

1Va fchudt h t treurig b sch een gantfche bui van blades
Ecneen , en dckt daar nice de widen en de taden .
Al't kruid veifletisclit allengs, d r 't guur faiz en bekneld,
't Krirnr in zyn bedding p , 't vcrlaat Let drasfi veld ;
Het laatfte bl empje hetft zyn fch ne kleur verl ren,
De wind duet buldrcnd zich d r 't naakt geb mte h ren :
Aria werpen h f en w ud, [,, y zulk een near gerucht ?
De laatfte bladers af.

't is p then tyd, en verv lgens in den Winter, dat
van bet gr clend Ryk gez ngen mag w rden .
Net fteile mastb sch heft zyn fchedel na den h gen,
En blinkt , by 'tfchitterend wit , ns aangenaa7n in de gen ,
Met nverwelkbaar l f. De pynb m, d nker gr en,
En breedgeblearde eik, tr tfeeren 't bar faiz en .
H t final jeneverl f is zwaar met fneeuw beladen ;
De d renige hulft draagt ze p zyn b nte blades ;
't Haagappelb mtje fteekt met bl m en vrugt 'er nit .
D klim , die m den ftam zyn tengre takjes fluit .
Ecn reeks van heesters en van alt s gr ene planten
Vert nt zich d r d fneeuw , en pr nkt aan alle kanten
'k Zie frisfe maagdenpalin en geurge r smaryn .
0 Lent ! zen dit b sch uw ftille wykplaats zyn?

N . S . VAN WINTER .

Dc befpiegelendc Wysgeer, die niet blyft Ltilltaan by
ppervlakkig vert n en de zigtbaarc uitwerkzelen ,
het
welke zich aau alien pd en , z ekt de dieper verh lene
rzaaken p t fp ren . En , wanneer by bet Inaakzel
der B m-13laderen nagaat , en derzelver dienflen , met
welk eeu van dankbaarheid vervl eijend hart , erkent by
(Ian niet, dat de wyze Schepper dezelve niet allecn ten
cicraad, maar t t bet t ebrengen van d gewigtig(te dienfcn, in bet Gr eijend Ryk, gev rmd heeft .
Pl,2ntkundigen geeven deezb bepaaling p van een Blad,
pp 4
dat
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dat her zelve een gedeeltc van een Plant is, in langte et3
breedte, zulkerwyze uitgeflrekt, dat men de eene zyde
van de andere kan nderlcheiden . De Bladeren maaken
eigenlyk bet uiterlte gedeelte van een tak nit, en zyn her
cieraad der tclgjes . Zy bellaan nit c ne lymerige il lle,
veral met aderen en peezen d rvl gten . Meer dan h nderd ndericaeidingen van Pladeren, van derzelver (land
en gedaante ntleend, w rden 'er pgetcld . In alle is bet
c n der dicnften, dat zy den vervl ed van v edend iap
kleinzen, daar aan racer geests geeven, en 't zelvc t t de
kleine kn ppen v cren .
'Er zyn twee l rten van aderen en peezen in de 111aderen , beh reude t t ieder der ppervlakten ; en heeft
men , in 't algemecn , waargen men, dat de nderkant van
bet Blad, die takswyie d rvlegtingen hreedst hceft, en
in ftaat is een v gt d r t laaten , 't wellk d r die van
den b venkant des BLtds niet been kau dringen . Deeze
twee fb rten van aderen zyn un nderfchcide plaatzen
ingehegt ; d ch z naauw niet vereenigd , f ze kunnen
gcma?ayk van elkander t;efcheiden w rden, naa dat ze,
e&ti bch rlyken tyd , in 't water geweekt zyn .
i11t, ! t heeft ver nderfteld , dat die tweeriei ppervlakten
refchikt zyn t t bet bereiken van z er verfchillende einden . Men denkt , dat de b ven ppervlakte, f her beldeedzel der aderen, beflaat nit Lug :eaten, d r welke de
d rwaasfemeude it fFe w rdt been gedr ngen en de lugs ineadenid . Dit blykt nit de kleverige zelfllandigheid, ner den nnam van Fl uigdauw bekend , welke alt s p
den b venkant des Binds gev nden w rds. Men rdeelt,
pp-rvlalcte gefchikt is, m de v gtigdat de benede
pkliunne de dampen des aardryks ingezubeid, -nit d
ntvangen , t bereiden en t d en mi pen,
gen, t
welke dampen z veel t t den gr ei van B men en PlanWeshalven c n v rnaame dienst der
ten t e trengen .
Bladeren s, gin eenigermaate, ten underhand des Gr eijenden lee, ns, bet zelfde t d en, als de L ngen der
Dieren ten Di .-rlyken leeven .
T t her d ett dicr nderfchcide dicnflen , zyn de twee
ppervlakten zeer vc,tchillend gev rmd . De b venfle is
d rgaans glad en heifer, de ndcri're meestal hairig f
met c n zagt d ns bezet .. !n des t beter de pklimmeude dampen t vatten, vast t h uden en in d binnenfle
Wanneer tier maakzel der
eaten ver t brengen .
1gaderen verfchilt, is her, d r pc even, beweezen, dat
c b

IN DEN } ER1;ST .

579

k de dienstbet ningen veranderen •; want in deeze Bladeren , welker b ven
pperviakte bezet is met cen hair
ppervlakte de
ntvanger en geleif d ns, is die b ven
nder ppervlakte,
der der pryzende v gten , en nict de

als in de andere Planten . Indien, derhalven, deeze ppervlakte veranderd w rde, d r de takken, aan welke de
Bladeren gr eij,:n, m t keeren, zullen de Bladeren in
derzelver gr ei vertraagen , t t dat men ze mkeert , en
de Bladeren in den v rigen thud heri elt .
Len under der gr te cinden, waart e de Bladeren der
B men en Planten ver rdend zyn , is , dat derzelver
gr ndtlukken f Sp ren, de B tten der aanflaande L ten
v eden en v rbereiden, die alt s aan den gr nd van
deeze fp reu gev nden w rden.
Terwyl de Bladeren in
v lk men that zyn , neemen deeze B tten in gr tte t e,
en, in de B men die de Bladeren laaten vallen, zyn ze
t t` rypheid gebragt, eer de Sp ren der Bladeren zich, in
den Herfst, van de I3 tten fcheiden . Indien de Bladeren
gefchr eid zyn , f derzelver geheel~ ppervlakte bed rven
is, fch n de fp ren verblyven, zullen egter de I3 tten
kwynen f niet t t eeue v lk mene gr tte geraaken, by
mangel van v edzel ran dezelve, d r de Bladen t egebragt . Wanneer, derhalven, de B men van Blad be.
r td, de Bladeren getheden, f p eenige andere wyzc
verzeerd w rden, h ewel dit gebeure als de B tten bykans gev rmd zyn, zullen n gthans, indien bet v rvalle
cer de Sp ren zich natuurlyk van de Takken fcheiden,
de aanflaande L ten verzwakt zyn , naar gelange van
den tyd wanneer dit gefchiedde . Met ddn w rd , bet is
van de uiterfle aangelegenheid, de Bladeren der B men
en Planten niet f t plukken, f f t fiiyden, terwyl zy
gr nn blyven en gez nd zyn .
De Bladeren, daarenh ten, zyn heflemd m de B tten
der aanflaande L ten v r de Z n t dekken , die, anderzins, al derzelver v gtigheid ZOLI uithaalen en pdr k dc j nge Vrt:gt , 't welk v lgen .. Zy befchaduwen
ilrekt n dig is, geduurende dcm tyd van derzelver gr ei .
Zy werpen, d r uitwaasfeming, nit, Rat de Plant ten
v edzel niet beh eft : en dit k mt vereen met de nt.
lasting d r uitwaasfeming in de Dierlyke Lichaamen.
Indedaad , de Planter waasfemen vecl nicer uit, in den
zelfden tyd, dan gr te Dieren . M~:n heeft, d r herhgnlde pr efneemingen, by v rbeeid, bev nden, dat de
Z tipp 5
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Z nnebl em, in bet verl p van vier- en twintig uuren,
zeventienmaal meer dan een Mensch uirwaasfemt .
Blykbaar k mt de Lugt t t de Bladeu in, gaat d r de
geheele Plant heel) , en ten W rtel weder nit . Indien de
Bladeren de Lugt unisfen, zal de geheele Plant flterven . Dit
is beweezen d r pr efneemingen met de Lugtp mp . Niet
alleen trekken de Planten, d r derzelver Bladeren , ecn
gcdeelte des v edzels uit de Lust ; maar de Bladeren verrigten desgelyks h t n di„e werk, m het water, d r
den W rtel ingez gen, t veranderen in d natuur en v grzaake, is het, dat het
ten van de Plant . En ,t deezer
leeven der Planten z
nmiddclyk van derzelver Bladeren
f hangt . De Landman lydt dikwyls nadeel d r gebrek aau
deeze kuudigheid . Ilet Gewas van de On brichis,
k
&iiiaf icr, gehceten, is c n zeer dierbaare zaak, en de
W rtel, daar van vergebleeven, zal den Landman vcrfeheide jaaren met vermeerdering van ink mst zegenen ;
maar w rdt dikwyls in . den beginne bed rven, d r t e t
laateu dat de Schaapen-'er zich m de v eden, die, alle de
Bladeren peeterdc, den W rtel ber fd laat van de middelen m lugt in t haalen, en de geheele Plant d et fterven . Deeze aanmerking kan men desgelyks uitflrekken , m
de ngerymdheid t t nen van den Winter en V rtyd bet
K rn t laaten afeeten .
De Bladeren, ver zulks, z n dzaaklyk zynde, liceft
de Natuur alle verblyvendc Planten een v rread van dczelve bez rgd . De Bladeren deezer Planten w rden alt s
in den Hertst gev rmd, fch n zy zich niet v r de v lgende Lente ntwikkeleu . Zy pened zich dan, en necmen
allengskens t e, naarmaate van d fappcn en h eveelI)eid
van het v edzel, 't geen 'er,in w rds tugev erd . De Blak een dun digs
deren der altyd gr ene Planten hebbcn
dckzcl ver derzelver ppervlakten . De pr even wyzcu
uit, dat zy flegts weinig indrinken en uitwaasfemeu, in
denzelfden tyd, vergeleeken by Planten en Gewasfen, wier
}iladeren afvnllen ; en hebbe men v rnaamlyk t e t fchryven aan dir digt beklecdzel, en aan de geringe h eveelheid
van v gt, in de vaten befl ten, dat zy haar Gr en beh uden, en de flrengtte k ude kunnen wederftaan ; eene mftank m eten dankweeten aan derzelver
digheid , wclke zy
Behalven deeze Herfsthlndci ,
lieagtig buitenst .
w rdt 'er cen andcr f rt gev rmd in de Lcnte en uitgebreid
midden in den Z mer. Deeze d es nuitfpreeklyk gr ten
dienst aan veele B men, byz nder aan de M erbezieb cm ;
dG-
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dewyl zy then in 't leeven bewaaren , wanneer de Bladcren
van den V rtyd alle d r de Zydw rmen zyn pgcgeeten .
Geen Plant, indcdaad, welke de Natnur met Bladeren
v rzicn hecft, kan, z nder dezelve,in leevcn blyven ;
maar zal nvermydclyk flerven, indien ze alle ,ifgeplukt
w rden, z ras ze t v rlchyu k men . [let gew ne
Gras nzer velden en weilanden fchynt eene uitz ndering p deezen algemeenen rebel uit t leveren ; d ch,
bier ftaat aan t ..icrken , dat, fch n de Schaapeu 't
zelve vry k rt affcheeren, en de Bladeren z fchielyk afeeten als zy grueijen, 't n gthans, wanneer bet dus d r
bet We w rdt afgef'ch ren, allecu in blad is, en zeer
weinig, ten dien tyde, in d h gte pgr eit, en daar tn
m et 'er minder fap gekleinsd w rden , en gev lglyk w rdt
'er minder van de werking, aan de Bladeren t egefchreven, vereischt . 'Er is, daarenb ven, eeu beflendige pv lging van nieuwe Bladeren, in plaats der ude k mende : en veele deezer, t k rt zynde m afgefch ren t
kunnen w rden , dienen in flede der pgeeetene .
Eindelyk dient het Blad , p eene byz ndere wyze, gelyk reeds is pgemerkt, m het O g der Plant t v eden, t t dat dezelve, allengskens gr ter w rdende , de
vaten van het v ctfluk zamendrukt ; waar d r bet v gt,
van tyd t t tyd , in bet Blad verft pt, t t dat het niet
]anger d r het v etfluk kan t rug keeren : 't Been dan,
d r het ph uden vap den t e- en afvl ed des v edenden faps, r t, waar p her Blad flerft en afvalt . Dit is
de v rnaamc
rzaak van bet vallen der Bladeren in den
Herfst . Andere w rden 'er v r bygebragt . Een der in
't
g l pende is, 'de K ude van bet Jaargetyde : want
de eerfle rym-v rst bedekt de Bladcren niet, f ze vallen,
in gr te mcnigte, af ; de B men en Planren w rden van
derzelver gr en t ifel ber fd . 'De K ude, zegt men,
ver rzaakt een flilfhtnd der fappen in de Planten , cn belet de uitwaasfeming d r de Bladeren . D ch, deeze p .
l sfing z u nv ld ende weezen , buiten de reeds gegeevene verklaaring : want de Bladeren z uden zeker afvallen, fch n 'er den geheelen Winter Qeen v rst kwam :
bet piluiten in befchuttende warme Oranjehuizen kan
de jaarlykfche verwelking, en afval der Uladeren , niet belettetl .

EE-

Ims

3EDENKINGEN

BEDENICINGEN OVER EEN TWYFEL, WEGENS DE EERSTE ONTDEKKING VAN AMERICA, DOOR CIIRISTOPHORUS COLUMBUS .

D

r den Beer

MALLET DU PANG

(Uit de Mercure de France.)
T-Nat bet Geval, f bet Vernuft alleen, den ber emden
! .J Zeeman CHRISTOPHORUS COLUMBUS, p de Kusten
van Ilayti gebragt hebbe, is niet waarfchynlyk ; dat men ,
v66r zynen tyd, reeds de nbekende Wereldftreeken be1levende , w rdt d r geege dugtige bewysllukken gellaafd ; dat COLUMBUS eenige nzekere v etfp ren v lgde, r,m aan de Aardrykskunde eerie Nieuwe Wereld t
geeven, is een gev elen, 't welk uit verfcheide Gefchiedkundige mllandighedcn kan w rden pgemaakt .
1?er ilz dezelve aanv ere, in et ik k rtlyk gewaagen van
een Verhaal, hiert e betrekkelyk, en de waarde van 't
zelve wikken : 't k mt bier p neder . „ Her ecrlle denk„ beeld, 't geen COLUMBUS pvatte m een nieuw Half„ r nd t
ntdekken, ntlcende by nit eene gebeurtenis,
„ geh eht in een P rtugeesch Iherk, getyteld : .Chr rrigrrc
„ de Bre/il . Par P . SIMON DE VASCI)NChLLOS, Jefult t
„ Lisb n, in den Jaare MDCLXXIII, in ecru St ulz i,i
„ F li uitgegeeven, waar men leest :
„ In een gedeelte van Andal rrfce, in bet Graafichap
„ Nicblz geheeten, w nde een ,\'lan met naame Ar .ONZO
rtig in de Stad
een Zccman
„ SANCHEZ, geb
„ van ber ep . Wanneer by , in den Jaare MCCCCXCI,
„ van de Canarifche Eilande>a na lllndcra zeilde, met
„ een Laading Zuiker, ingelegde Waarcn en andere V rt,
• brengzclen, v r Sparaje gefchikt, werd by d r een
• St rm bel pen , en , d r flcrke O stewhiden , west• waards gedreeven, t t nan Landen, den Zeevaarenden
„ nbekend . Zyn Schip ntastl s , en van alle zydeu
• lel, , liep , twintig dagen lang, gevaar van vergaan : de
„ vrees der Schepelingen evenaarde hunne verlegcrlhcid ,
Inz nderheid t en zy een gr t nbekend Land zagen .
,, ALONZO SANcHrz durfde dir Land nier aand en ; de te• genwinden , eindelyk , uitgcw ed hebbende , z gt en
„ v ndt by den weg na Madera, tvaar by aankwam,
„ d cl4

wyze, diens
afgemat,
gereeder
cenherbergzaamheid
gunftig
geeven
aan
dat
veel
betwisten
[jet
eene
erkennen
, Naamen
Fl
dewyl
verz
juist
hevige
gewigtigc
dagt
byals
van
daar
ziekte
thehaalen
Geh
pasfe,
dbetaalen
geheurtenis
tlaagen,r
hem,
den
, d hinnen
Andez
tHy

OVER DE ONTDEKKING VAN AMERICA .

583

a, d cki z
„ weinige dagen, ten grave fleepte . Ten huize van CHRIS„ TOPIIORUS COLUMBUS , een Zeeman van Gen a , lag
ppasfing
„ SANCHEZ ziek, en ntving alle m gelyke
• van zynen Gastheer . Hunne gcmeetazaamheid en nderling vertr uwen gr eiden even fchielyk aan, en c „ LUMHUS ntviiig van den ftervenden SANCIiEZ, alle de
• berigten van zynen laatften Scheepst cht, zyn dagver„ haal, zyn l gb ek en zeekaart, waarup by met r d
„ aard bet ntdel :te Land getekend halt . SANC1IEZ v lek van COLUMBUS, ia
„ deedt t
r, p de bes .
„ dit alles ver t
.
• t
„ COLUMBUS, met deeze kragtige hulpe geflerkt, v rmr bet
„ de terft nd het ntwerp m r em t
ntdekkinge
van
SANCHFZ
:
d
ck
,
welke
lgen
der
„ v
,, h pe k n by fcheppen, m daar in t
„ ging van 't eene H f na 't andere, by flelde zyne berence, in P rtugal en zelfs
„ d elde nderneeming, t
r
veral
werd by afgeweezen , en
;
„ in Etzgcland, v
• als eeu gek behandeld ; geen K ning, geen Staatsdier leenen aan zynen v rflag."
„ naar, w il .i e
Het verige van deeze Gefchiedenis, alien gen eg be .
kend , laaten wy agterwege ; en maaken 'er de v lgende
aanmerkin ;;en p . Deeze R man van Vader VASCONCEL+
I, s is niet van zyne vinding, by heeft niets anders geverfchryven , uitgedagt d r d
daan dan een Fahel
Spaanfche Jal ufy , m eenen Italiaan den r em der Ont. 'Er zyn verfcheide en
dekkinge van America t
rfpr nglyk in de
verfchillende leezingen van dit 13erigt,
Wereld gebragt d r GOMI RA, en aangen men d r de
P rtzzgeefclte Yefuiten . De ecn ffelt, dat deeze Onderrig .
ter van COLUMBUS in ~Indal zi ic, de antler, dat by in
Biscaye, en een derde, dat by in P rtugal, geh rett
rtcplaatzen,
is ; men geeft here z
als mede verfchcide naamen aan zyn Schip . OvIEDO fpreekt
met veral,ting van dir v lksgerugr . HFRRFRA agt het niet
meldenswaardig, en 'er is geene dugtige pr eve v rhanden , urn de egtheid van eene z
¢laaven . Wat een nhckend M nnik, in zeker B ek , een
Eeuw geleden , heeft pgetekend , v ld et niet m de
waarheid des verhaals t
; bet is zelfs van alle
waarfchynlykheid ntbl t .
.
lie O stewind, welke, 3
l .
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l ufter na America v erde ; die `Vestewiud, welke nict
min rechttydig pilak, w hem na 11P;dera t rull t bren-

gen, die Zickte, (lie D d, (lie Edelm edigheid jegeny
COLUMBUS, p een tyd , dat de zugt, ni nieuwe Ontdekkingen t d en, alle Zeelieden bezielde, z vcele t cval.
lige dingen l pen Diet zarnen t t acn punt , dan in een
R man .
Daarenb ven, wanneer men zich t binDen brengt, de tegenwerpingen, de fmaadheden, welke
COLUMBUS m est verdraagen, t en by van H f t t H f
zwierf, en veral, als cen harsfenfchimmig Man, afgeweezen wcrd , vraagt men lip, waar m by zulks Diet t keer
giug, d r eene ilelligc verzekering, van welke by de bewysitukken in handen hadt? Waar m die Zeekaart Diet
vert nd, die rechtvaardigende pr eve der nderneeminge,
dat uitmaakend bewys der eerfle Ontdekkinge? Welk V rst
z u zulk een bet g wederflrceid. hebben ? COLUMBUS
deedt het Diet , derhalven beftaat dit bewystluk Diet .
Ten anderen, z u een geheel Scheepsv lk, 't welk , met
den ,Yndal ufafchen Zeeheld, het nbekend Land gezicn
hadt , z veel v r COLUMBUS ver gehad hebben ? Z u
bet, m ecn Genuecs een zekeren weg t t r em t baanen, zyn eigen r em vergeeten hebben, en 'er gees v etflap van een Reist cht, waar in misfchien h nderde perf nen deel hadden , vergeblceven weezen ? De Leugenver.
tellers , 't is waar, ntllaan zich van de Scheepslieden, ge .
Jyk zy zich van den Schecpsv gd ntd en ; waar uit men
nl ct pmaaken, dat, daar nietnand hem verlcefd heeft,
bet gcheim der Erfmaaking aan COLUMBUS Diet hceft kunnen uitlekken .
Als bet de zaak was, gefchiedkundige waarheden te gr nden p vertelzeltjes, dan z u men m lten gel ven , dat,
reeds it) d Twaalfde Eeuwe , zhraerica den Lur lpcaaracn
bekend was . Men vindt in d Verzatncling van IIACLUYT
berigten van ecu Zeet cht , in den jaare MCLXX gedaan ,
d r DIADOC , Z n van OWEN CUYNETH, Prins van [Pa.
les. Deeze Reiziger, v lgens het verhaal van POWELL ,
westwaards flevenende , hadt een Land aangetr llen, ryk
in vrugtcn en g udinynen ; by liet 'er twintig Man, keerde
na Enge nd t rug, rustle eene nieuwe Vl t t e, en
zeilde weder ria her nieuw ntdekte Land, z nder dat men
verv lgens bit van hem heeft h ren fpreeken . Ecnige
Verzen , ter eere van deezen Zeet cht gez ngen , d r den
Walefchen Dichter MEREDITH AP RHESS, die in den Jaare
bICCCCLXXVII verleedt, fchynen aan de waarheid deezer
I
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zer Reist chte getuigenis t geeven (*) . Maar met dit
alles, welk was hct ryke Land d r riAuOC ntdckt ? Dit
heeft n it iemand kunnen zeggen .
't Is waar , dat 'er, in de Middel-eeuwen gemeenfchap
plants halt tusfchen hetN rden van Eur pa,en bet Land
van Labrad r . Eenige fl utm edige Scandinaviers, eenige N rwccgfclae Zcclicdeu, zyn , naar alle waarfchynlykheid, de eer[te Eur peaauen geweest, die in America den
v et aan land zetten ; d ch, (lit heeft geene betrekking alt s p de nderneemiugen der Ilaliaanfchc, P rtugeefche
Zeelieden der Vyftiende Eeuwe, die van deeze Laudaand eningcn Diet wisten (t) . En, fch n COLUTTi1US, eene
reis na Tsland deedt, is bet Diet uit deeze N rdfche
Overleveringen , dat by den k ers na een nieuw Halfr nd
pgemaakt hebbe .
Dan, z u by bet denkbeeld van deeze nderneeming
ECniglyk verfchuldigd geweest zyn ann zyne cigene bedenkingen ver een algemeene Wcreldkaart, gelyk de Gefchiedichryvers verzekeren? De ber emde ROBERTSON mhelst (lit gev elen (§) . De Abt RAYNAL, v ert bet D g
h ger p, en fchryfr her ntwerp van COLUMBUS aan
de kragt van een lnItin& t e . Alle deeze eigendunkelyk
aangen we gev elens zullen hunne gel fwaardigheid
verliezen , wanneer men de Geh rteplaats, de Letter efeningen , en bet Ontwerpv lle Tydperk deezes nfterflyken
Reizigers , in nanmerking neemt . Twee welgeftaafde
ftukken , den Heeren ROBERTSON en RAYNAL nbekend ,
verlpreiden een gr t licht ver de waare
rzaak der
zeekundige begrippen van CHRISTOPHORUS COLUMBUS .
V ringen men met de Scheepst chten der P ririgcefen,
llebben de Gefchiedfchryvers Diet gen eg agt geflaagen p
den K phandel, p de Zeevaardkunde, en de Reist chten der Italiaarien in de Veertiende en Vyftiende Ecuwe .
Wan(*) Zic dit alles breeder ntv uwd in ROBERTSON'S Gefcb .
bl . 16q . 173 . dant . de s Vert .
(t) ROBrRTSON, als b ven bl . 175 . Ant . des Vert .
(§) V lgens ROBERTSON, heeft by sneer dan dit ten grndilage gehadt, als b ven bl . 92 en very . dan dit neemt niet
weg, dat de v lgende berigten nze verweeging wel degelyk
verdienen : en zy m gen als een t ev egzel, by 't geen die
verdienstlyke Schryver ens verhaald heeft, aangenaerkt w rden .
..pant . des Vert.
van America, 1 . D .
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1Vanneer men ziet, dat vier Zeelieden
rfpr nglyk uit dit
y lk , thans p zee als verges ten , CABOT , COLUMBUS , vEsrUCIUS en VEttAZZANI eeue wwentcling t wege brcngen,
die het gelaat van Eur pa veranderd heeft, welk eerie
Zeem gendheid zal, naar dus een v rbeeld , zich kuunen
ftreelen met de gedagten , van h ven de t evallen des wisfelvalligen l ts verheven t zyn ?
Gcnua , Pifa en Venetie, waren , hi de Vyftiende Eeuwe, het middelpunt van den K phandel . De Yeiactiaarten bezaten, b ven al, de gr ttte Vi tcn, en den uitgebreidl'teu Zeehaudel ; van alle V lken in Eaar pa, hadden
zy de ryk(te verzamelingeu van Plans en Zeekaarteu . Zy
dr egen v lk men kennis van de ndernecmingen der P rtrtgeefin , en LOUIS CADMOSTO , cen Ycnctiaan , in P rtugecfclLen dienst getreeden, kende het gr tlfc gedeelte van
de Zuidkust van lifrica .
Een ander Yenetiarara , SEBASTIAAN CABOT, z bedreeven als COLUMBUS, m edigde eerst de nderneeminge aan
van MENDOZCO, m de [Test-Zee t
nderz eken . In bet
verhaal, 't geen RAMUSIO (*) ns heeft naagelaaten van
de nv lk mene p gi gen deezes Onderk nings, ziet
men, dat CABOT het beifaan van eene gemeenfchap tusfchen den Atlantifchen en den Wester-Oceaan , s'cr uderfteld en bykans verzekerd hceft . Hy i, de eerlie , die
bet SpaanJche H f bet denkbeeld inb czemde, m langs
lien we- de Speceryen dcr Philippy ;a/ •h e Lilanden na
lliexic , en van daar na Lur pa t v eren, m een langen zeewcg t bek rten , en duizend gevaarcn t
ntgaan : een denkbeeld, flaauwlyk gcv lgd, in het bepaalett
van bet licapnlc Galj en . De uitzigteu van CABOT, Zyne gr te ntdekizingeu, dra,igcn getuigenis van de uitgeffreltte kundigheden , welke van de Zeevaard gev nden
werden, ter plaatze, waar by nderwys in die Weetenfchap gekreegen hadt .
D ch 'er be(laat heden n g een heerlyk gedenkteken
van de kundigheden der Italiaanen , in de Aardryks . en
Zecvaardkunde . In den Jaare .N1000CXXXIX, een nl chenbaar tydperk , beval de Raad van Yenetic, Br e
dcr DIAURE , een Witte M nnik , m , v lgens de papieren hem d r de Admiraliteit ter hand gelteld, de bentwerpen', van vier v eten en
r emde platte Kaart t
acht duimen ver 't kruis , welke men n - vindt in de
('`) RAMWst , Naviggaz. Viagg. Ed . de 1556. T . 2 .
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) ekery van St. lllichel dc Muran, niet verre van Veacetic .
Op deeze Kaart zict men de Kust van Africa betaald ,
de Kaap, het Land van Zangucbaar, (daar Zinzibar geheeten) en het Eiland illadagascar, het b venfle gedcelie .van
de Tartaarfche en Siberifc-he Kust , t t Japan, afgetekend .
By dit zeldzaam Werk zyn Aantekeningen van belang v r
de Aardrykskunde, de Zeevaart en de Natnuikunde . In een
deezer Aantekeningen leest men, (tat de Kaap der G cdc
ll pe, t en bekend nder den naam van Duiveis Kaap,
in den Jaare MCCCCXX, cintdekt was d r een O stindisch
Schip . De Schryver f'preelct in eene andere van de Eb en
Vl ed ; dezelve t eichryvende can de drukking f weeging
der Maane . Daarhenevcns, beweert hy, dat de C nques
f Indiaanfclie Yaartrui,cn, z na'er K mnpas yaaren, fch n
zc zich van een 4strulabic bedienen ; cene waarneeming,
die hct denkbeeld w ver h t, waariu men verkeerdheeft,
dat de Indiaanen but gebr ik van 't K mpas vul de Indiaanen en Chincezcn gelcerd hadden (*) .
ALPr-TONSUS QE 1V, Ir ning van P rtugal, verz gt, hi
den Jaare MCCCCLIX, eene aftekening van die platte
Kaart . De Raad hiel,it list in bedenking, en fl ndt, in
den Jaare MCCCCLXII, het vergeeven cener aftekening
t e , dezelve werd in den Jaare MCCCCLXIV vergeleverd, en de prys daar v r, nit naani van ALPEIONSUS,
betaald : byz nderhcden , die alle beweezen kunnen w rden d r de Rekeningen, r g v rhanden in bet Kl s.
;-an
ter van Saint Michel rle Mil
1)e Aftekening van die Kaart w rd in P rtugal bewaard, in het Kl ster van 14lc baza . Uit dezelve zyiR
ntleend , de Kaarteu aan VASCO DE GAMA gegceven . Alle de p gingen tier P rtugeefen, m, den Uith ek van
4frica mzeilende, in de Indie';a t k meu, hebben die
Kaart ten gr ndflag en geleide gehad . In de Reis van
r RAIIIUSIO (t), leest men, dat
ALVAREZ, uitgegeeven d
D n EMMANUEL, die in den Jaare MC CCCLXXXVII regeerde , Gall PIERRE COVIGLIANO en Gall ALPHONSE DE
m ntdekkingen in Africa t d en,
rAYVA, vertrekkende
Uittrckzels deedt geeven van eene Italiaaufthe IYereldkaarr ;
(*) RAMUSTO, Idem, T m . IL aan 't einde van de V
der Reize Van MARCO PAOLO.
(t) R Musl , T m. I. pag. 361 .
V11 . DEEL . IENGEI w . N . 13 .
Qq
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kaart ; deeze Wereldkaart nu was geene andere dan de
Vreemd is bet, en bet
Kaart van Br eder MAURE . dient nder de veelvuldige bewyzen van de n plettenheid
der geenen, die den naam van Reizigers draagen, dat niemand der geenen die hunne Reizen d r Italic befchreeven,
en, behalveu de Heer DE LA LANDC, z veele nnutte f
reeds verbekende zaaken pgetekend hebben, geen gewag
alt s maaken van een z keurlyk Gedenkftuk .
Dan , dit Gedenkftuk is het ddnige niet, 't geen ten bewyze ftrekt'van de v rderinge der Italiaanen in de Zeevaartkuude, v r de ntdekl:ingen der P rtsrgecfen en Spanjaar&n . Men bewaart in de B ekery van Parma , eene Landkaart, welks welverzekerde Jaartekening MCCCCXXXVI
is, en waar p men een gr t Land f Eiland, ten Westen
de Canarifche Lilanden, juist p de h gte van St . D ming , aangeweczen ziet . Ecn Italiaansch Geleerde, wiens
verhaazende kunde vecle Stukken , Gefchiedenis en Oudheid betrefl'ende, heeft pgehelderd, de Graaf CARLI, OudV rzitter van den Raad der Geldmiddelen t Milaan, verhaalt in zyne Lettrec dmericaines, thans dertig Jaaren geleden, eene Kaart, v lk men daar aan gelyk, by den Pr cureur r sCARINI gezien t hebben (*) .
Behalven deeze twee Gedenkflukken, waar in de Italiaaaien der Veertiende en Vyftiende Eeu e, de Eilanden des
Oceaans by America aangeduid hebben, bezit de B ekery
van Geneve vier 7_eekaarren , in F li , p pergament , geplakt p b ut . B ven de Gelukkige Eilanden, flaan deeze
w rden gefchreeven : In hac regi ne funt plcgv aren /e &
valde magnv, enz . Deeze Kaarten , gelyk een aantekening
des Maal:ers zelve aanwyst , zyn getekend in bet Jaar
1v1000CLXXV1, d r ANDRE BriNINCASA, van !iaC na,
en dus zestien faaren vOOr de ntdekking van COLUMBUS .
rdeel t kcnnen geeven , uit deeze
't 7. u gebrck aan
vericbeide Gedenkflukken p t maaken , dat men, d ezel .
ve vervaardigende, reeds zekere kennis hadt van die ! ,.ilanden, en van dit Land, Westwaards geleegen , bewaard
v r de nafpeuringen en de ndervindinr van c t.u 1 uuS .
De ude verleveringen van de Atlantides en Hesperides
hebben meer dan daadcn, deezeAardrvksbLfchrvvers, die de
ntdekkingen als vervr egden , geleid ; l ch bier nit v lgt
diet t min, dat 'er t en ten tyde in Italie een algemeen
denkheeld heerschte van 't beflaan eens anderen Vaster
Lands ;

(*) Lettre llmericaine, 1782 . T m, II. pag . 63 .
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Lands ; dat, nafhangelyk van dr meryen f ntdekkin .
I'
ve der
udheid, (lit denkbeeld, geheel gisfender wyze gev rmd, rustte p redekavelingen, vrugten der ndervindinge, p eene verlichte v rtzetting der Zeevaart, misfchien p eenige gebeurtenisfcn , waar van ns geene v etfp reu zyn vergebleeven . Wanneer men dusdanige Gedenktekens ziet by ccu Zeevaarend V lk, ryk in ti ute
Zeehelden, ea t en ber emd d r zyne nderneemiugen ;
wanneer men in pmerking necmt deeze bykans
genbliklyke l sbariting, by welke de m ed, met kundigheden ge .
wapend , alle de Grensfcheidingen der bekende Wereld
verfchreedt, kau men niet in twyfel trekken,
f dit ge.
wigtig Tydperk is v rgegaan, d r eene verzameling van
kundigheden . 1-let lnttinct, het Vernuft, f een zamenl p van gunftire mftandighetlen, kunnen ddnen Zeeheld
d en geb ren w rden als COLUMBUS ; d ch 't is alleen
van de kundigheden der tyden t wagten, dat 'er eetl
aautal ten zelfden dage t v rfchyn trcedt .
COLUMBUS nam,
p de vleugelen zynerLandsgen ten,
de vlugt t t het d er van Ontdekkingen, en de verkryging der Onfterflykheid . Zyne pv eding beautw rdde,
zeer gepast, aan 't l t hem hefch ren . Alies, wat men
ten lien dage wist van de Starre- Wis- Aardryks- en Tekenkunde , hadt by geleerd . Zyne Sch l was de Univcrfiteit van Padua, eene Venetiaanfclie Stad, waar de
Wectenfchappen, t t de Scheepvaart betrekking hebbende,
nderweezen werden, als de gr ndflagen van de Magt en
V rfp ed des Gemeenebests . Daar in est COLUMBUS de
uitgettrektlle kundigheden pd en ; daar ntwikkelde zich
v r zyn aangeb ren yver, de flaat der gedaane en der
geh pte ntdekkingen ; daar kreeg by kennis aan de Zeekaarten , welker v rfpellingen hy, eerlang, z u bewaarheden. Zyue eerfle Zeet chien waren v rbereidzels t t
die zvneu nanm vereeuwigen.
Italic en zyne 1Jeuw m etcn in zyneii r etn deelen ;
daar zy hem v rtbragten en v rmden . Op 't gezigt der
ber emde Zeelieden, ten then tyde, uit her zelfde Gewest
rfpr nglyl :, mag men dat Land, de M eder der gr te
Manncu, heeten . COLUMBUS vindt den K ers en het
Land , even gelyk iemand , die uit een b sch k mt , d r
behulp der peningen, daar in met menfchen handen gemaakt.
Men z u tegen deeze v rl pige kundigheden der Veveciaanen kunnen inbrengen, hunne nverfchilligheid
m
Qq 2
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'er zich van t bediencn . Waar ,n verwaarl nsdc (lit Gemeenebest deel t necwcn in de ntdekkingcn der I' rtragcr,; nict p na de hadieu,
fen? Waar m fl cg 't zelve dien we'
daar h t de leiddraad dcrwaards in handcn hadt ; en die, ntdekt zyndc, ten graf vans dell I' c';n via anfcl c;a b_'a Isaaadel
firckte
't Valt nict tn eiivk , de
rzaaken deczer v rr ewende
werkl shcid p t fP .uren . 1)e vu rzigtiglteid vcrb dt,
mislchien , in den beginne, het Uemecnebest , nl d r zyne
v ettlappen den weg nit t uterken , langs 0welken andere
V lken 't zelve z uden gev k d liebben, na de Gr te
ilieu .
Zuiks was, its nier.
,;merk, zich van den O sterfchcn Handcl ntzetten . Dc Kaap , ddns mgezcild zynde,
li n die Handeltak niet blyven v r een V lk in den ./Idriatifc~hen Zeeg f gelegen . !+,n, h e z uden de 1'~;rctina;aen
hunne Vastigheden in de I;zdiu;a hebben kunnen bewaaren en verdeedigen , z nder ddn enkele Eleven aan den Occcan , en eenieerwaate verpligt d rt cht t vraagen aan de
Beheerfchers van den Strait van GAGraltar.
Het gelukkig faagcn hu Iner Zeetuchten z u, den nayver
der andere M genheden vermeerderendc, h t Verb nd van
Iiranae7yk, 't geen in den Jaare MDVIIE gcv rmd werd, m gelyk vervr cgd hebben . Al de Zeemagt van den Staat
ipilde zich eindelyk in de O rl gen tegen BAjAZETU . Dc
Sultan van Egypte verb ndt zich hem t
ntheficn van de
fasten p hunuen Indifclaen Ilandel : ecn gr t v rdeel, eu
gen egzaam
m d gcvaarlyke Zeet chteu t flaaken, iii
wclke zy , geduurende derticn Jaaren, van h nderd veertien
Schepen , d ha-11) m ua de Ind,:e;a gez uden , 'er negen,cn vying verl ren hadtlen .
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nder de menigvuldige Ondcugden , die den redelyken Mensch
verlaegen, en bet zedelyh bederf zyner natuur ten t ,]
fpreidcn , zyn de fchandelyke Bankr tten, welke zu vaek rder
lien placts hebben, en ecn ndcrfchcidcne Ichadclyke br nnen
m eten w rden t egefchrceven .
Befch uwr men Lieden, die met tydelyke middelen zyn gee,
zegend, f van de Bedieningen, welke zy beklecden,cen, flier
hunnen llact, t creikend beflaen hebben , m et men zich ver_
w nderen , dat de ecrfleu, niet t vreden met ecne naer hunne
ink mflen geevenredigde vertecring, die middelen, d r cene
bui_
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buitenfp rige verkwisting , d r den$tyd geheel d en ;verzwinden , en, m hunnen iut ;ev erden ftact uit t h uden, de geheele Waereld fchuldig blyven , en cindelvk , als Bankbreekers,
ne Schuldeisfcheren m eten
hun verfchietend B eltjc acn Int
vergeeven. Als m de, dat de laetflen, in ftede van bedacht
t zyn, dat, met hunnen d d , de ink mflen van hunne
Ampten v r hunne Huisgezinnen ph uden , en zy dus verpligt waren , m , ter vcrz rging van dezelven , wat ver t
1paeren, nict alleen hunne jaerlykfche ink mfen ganseb verk, d r meerdere verkwisting dan die
faillen ; maer cindlyk
ink mflen , als Schuldcnacren , welken niet betaelcn kunnen,
ten eenemael warden uitgerchud .
1-let nteerende van zulk c ne nbetamelyke levenswyze
g, en d flechtheid van zs da^nige karakters
l pt elk in 't
kin by geen weldenkend 1lcnsch met cenige kicuren gevernist w rden . Of gebrek acn v ruitzicht, f c ne v rbedachte pzetlykheid , geperd met cen' kw'alyk geplaetaen
rzack weezen .
h ym ed , m et hier van de aenieidende
Wanneer men den Mensch, met cen naeuwlettend
g, gadeflaet , zal men , by veelen , dat gebrek aen v ruitzicht
maer al t zeer ntdekken . Daer zyn f mmigen, wier naend enlykheid en uitzicht p het t ek mende , z6 gering zyn ,
.dat zy , deswegens , in eeu' alt sduurcnden z rgel zen flaep
ged mpeld fchynen, wacr nit n ch v rbeelden , n ch vermaeningen, hen kunnen wekken . Alt s in die fuizeling v rt1cevende, hebben zy gcen de minfte bek mmering ver hungen w rden Wet eerdcr ge pend,
nen t e(land, en hunne
vddr dat zy in een' p et van jammcren zinken, waer in zy
geen middel van redding v r zich zien ; zelfs blyven eenigen
n g in die k mmerl ze verbystering na hun ngeval, tcrwyl
hunne nheilen , die menig een' t t wanh p z uden verv eren , in bun geen de minfle bittere acnd ening d en ntftaen .
Zulk flag van \lenfchen is waerlyk t beklaegen, en het ware
hun beter geweest, dat zy alt s in beh eftc hadden m eten
kwynen ; dan z uden dikwyls hunne rampzalige Vr uwen en
Kr st daer van niet de beklagenswaerdige llagt ffers gew rden zyn, en uit cen' flaet gevallen weezen, dien de gew nte hen, als n ntbeerlyk v r hun tydelyk 1eluk , deed beeflacht z u in die vcnic icring hebben
fch uwen ; n ch hun
redding , het zyne , huewel f mtyds
gedeeld , en zelfs ,
n dige, daer aen he en m eten pdffuren .
Anderen weder, wier geestverm gens hen in de Maetfchzppy d en uitmunten, die v r verflandigen d rgaen , en zelfs
geacht w rden verlegenen met wyzen racd t kunnen nnderfleunen , m eten, in zulke mflandighedcn gerackende, (gelyk men, helaas! maer niet dan at t vest ziet gebeuren) met
regt geh uden w rden , zich m edwillig , en nit dwaezen
waen, dit nheil t hebben ber kkend ; geen gcwisfe t bezitQ q 3
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zitten, en eene laege ziel in hunnen b ezem p t draegen,
V rbeeldige ffraf, in plaets van medelyden, beh rde hun l t
t weezen, en de verguizit}g van elk eerlyk hart m est hcn
steeds bejegenen .
N g verf eilyker is der z danigen handelwyze, die, d r
g udd rst verv erd, Diet t vreden met hun l t, en (feeds nit
zynde w een' luisterryker fiaet t v eren, bet vertr uwen van
hunne AMedeburgers wecten t winnen, veral geld pligten,
en eindelyk hun Stad en Land verlaeten, m, in een vreemd
Gewest, hun lang gek esterd m d
gmerk t v lv eren , en
aldaer, terwyl zy de verfmaeding der Uitlanderen d r ruime
verteeringen weeten t
verwinnen , hun h fd, nbefehaemd,
pftecken, en de Aenzienlykflen dier Streeken, d r hunne
prael, evenaeren, ja dikwyls zelfs t b ven ftreeven . Zulke
fchandvlekken dienden nergens t w rden geduld ; de ffraf beh rde hen alt s p de hiclen t v lgen ; geene vryk ping
m est, ten hunnen pzichte , plaets hebben ; zy hebben de aenfpraek p de achting ell nderfcheiding van den geringlen der
Stervelingen verl ren ; ze zyn het uitvaegfel van het Menschd m , en erger dan de penbaerfte Straetr vers.
Een min ftrafwaerdiger f rt van Bankbreekers zyn de zulken, die, m hunne bezittingen t vermeerderen, de f rtuin
van hunnen Evenmensch r ekel s in de waegfchael ftellcn,
d r, met eens anders penningen, een' al t hachlyken handel
t
nderneemen, m 'er p f nder t weezen . Kieschheid
van gev elens kunnen zy niet bezitten, z min ass een naeuw
geweten . Bedenken zy dan Diet , dat, h e eerlyk alles k by
ben t werk gae, zy, wanneer hun ramp bejegent, dikwerf
cene menigte beh eftigen maeken , die dikwyls hunne ganfche
bezitting hun hebben t ebetr uwd , en zich eensklaps , d r
derzelver nheil , in den jammerlykften n d bevinden , daer
2y , met heete traenen, hun al t ligt vertr uwen bewcenen,
en hunne ve:ige levensdagen in een nypend gebrek m eten flyten . Deeze gegr nde gedachten , m esten hen, z zy eenige
menschlievendheid bezaten, liever met hun l t d en vergen egd
weezen , dan de bewerkers t zyn van den nzaligen t effand
z veeler betreurcnswaerdige red- en raedel zen, die, m
hunnen wil, dagclyks de zielgrievendftc klagten uitb ezemen .
Neemt men den gemeenen Burgerhtaet in pmerking , h e
akelig is het daer m de, ten deezcn -.Mnziene , f mtyds gefteld 1 Een burger Z un , zyns Vaders Mtis verlaetende, wacr
by eene ruime levens ,,v vze gew n was , en zich in een' ftand
plaetfende, bedcnkt i,;et, dat, daer by cerst zyn ber ep aenvangt, zyne winfteu, in den i ,,ginnc, veeltyds fchaersch zyn,
en by, n den trant zyner Cluderen, daer van niet kan beftaen . Deeze bedenking k mi , veelal, Diet eens in her
p.
Hy wil zyne Ouders in alles gelyk weezen, en hun nergens
in t egeeven ; zyne verteeringen vertrcficn al aenh nds zyne
win-
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winf'en ; by l pt h e ]anger z meer agter uit, t t dat by,
in ftede van een' welgevesten flaet t erlangen, zich welrasch
nit zynen (land ziet gezet, terwyl by , d r verlies van credit, zich nimmer kin herfiellen . Onrypheid van jaeren, meestal van z rgel usheid verzeld , gebrek aen d n dige ndervinding, en h t geniis van gen egzaeme beteugeling en nderrichting , zyn daer van veeltyds de
rzaek . Dat dit alle
j nge eerstbeginnende Lieden t ch crnflig cerw gen ". Dat
Ouders, wien bet niet aen d rzicht mangelt, t ch alt s bedacht waren m zulke l sh fdcn , al zyn ze reeds geplaetst,
nimmer p hunne wieken t lacten dry ten, maer hen alt s
met gepaste vermaeningen , en wyze raedgeevingen t
nder .
fleunen ; en , wanneer dit alics van geen uitwerking m gt
weezen, d r flerker middc!k •n den ganfchen ndergang van
hun Kr st v r t k men ; wyt de daer uit t ntftaene nheilen, die, in 't eerst, dikwerf n g. t verhelpen zyn, by Verv lg veel geduchter, en zelfss n verk melyk, w rden .
D levenswyze, buiten bet huish udelyke, die, in den burgerftaet, maer al t veel d r d Vaders der Gezinnen gev erd w rd , is menigmael
k zb verkwistend , dat , h e
bl elend hunne mflandigheden
k m gen zyn, een nvermydelyke ndergang echter daer van her gev lg weezen m et .
Daer de zucht t t Kunften en Weetenfchappen, die h t leven
van den Mensch veraengenaemen, en den band der gezelligheid naeuwer t ehaelen, z weinig, en dikwyls in 't geheel
niet, by veelen gek esterd w rd , verm rden zy den tyd ,
die, ter verp zing van br dwinnende bezigheden, in gen eglyke uitfpanningen mag be(leed w rden, jammerhartig in 't
verderflyk fpel, en den fchadelyken drank . Terwyl zuinige
Vr uwen, en g ede Huish udflers, den geheelen dag, 'er p
uit zyn m de fpaerzaemheid in ales t betrachten, ten einde
t kunnen flaende blyven , met c re d r de Waereld t k men, en niemand iets fchuldig t blyven, verfpilt de Man,
's av nds, in zyn Gezelfchap, net fpel en drank , in e ns,
dikwyls nicer , als, d geheele week, in de huish uding verteerd w rd . De gereede g lden w rden z ek gemankt ; de
k stwinning w rd verwaerl sd , veiflauwt, gaet agter uit ;
men h pt fchulden p fchulden, daer men zich nict uit weet
reddep ; t t men eindelyk zelfs c ne verachting van die
t
geenen W rd, welken in die kwistende tydk rtingen hebben
gedeeld . Waren Kunflep en Weetenfchappen bet v rwerp
van uitfpannende vermaelterl ; k n een verliandig nderh ud
de ber epsbezigheden verp zen ; was eene byeenk mst, daer
geestige vr lykheid bet afgematte ligchaam weder nieuwen
k d afgefl fde
lust en frisfche kragt byzetre, waer in
Huisvr uwen k nden deelen, h t d elwit van redelyke verlustigingen , alle die verderflyke penbaere Gezelfchappen van
Mannen z uden 'er geen plaets hebben ; neindig geld z u
Q q 4
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'er gefpacrd w rden ; akelige wr egingerr z uden 'er veelen
niet ntrusten ; een t 1,-,et >,aber uw z u feet leven peen
hel maeken ; buisfelyke neenigheden z uden v rgek nren,
de band der gezellige farncnleving vastgernackt, en de flrcelendRe geneugten ver her !even verfpreid w rden ; daer nu
d Vr uwen , in haere huizen, dikwerf, m eren zitten iutlen,
en ver her uitfp rig gedrag van haere Echtgen ten diepe
zuchten l sen ; terwyl c n pgr eiend Kr st z nder beh rlyk pzicht gelacren w rd . Be gt men, Du en dan , de
cvengemelde gepaster byeenk mfien , dan mackt men dezelve
z k stbaer, dat zy, die 'er den gr tRen mister aen z uden
b'zetten, daer van m eren terug blyven .
Fl e veele klagten h rt men niet, dagelyks , de Handelaers
flaeken ver de menigvuldige fchaden, die zv lydcn d r de
ntr uw, f her ilecht ppasfbn van hunne Kianten . Die klagten zvn maer al t gegr nd , dan dat men dezelve als verer t z u kunnen aenmerken . Veelen, die eene n ting aenvangen, zyn beideu, en van kunde en van middelen ntbl t .
Geen gemaklykcr bre dwinning is 'er t ch dan deeze . 1)acr
de nyvre Kunflenaer en Handwerksman, d r veele jacren cfenings bekwaem gew rden ; daer zelfs vee1 u, in h ger hand
geplaerst, d r Ampten f Studien , van den vr cgen m rgen
t t den fpaden av nd, w bun beflaen m eten zkv egen, lyd
lry, die n ting d er , veeltyds c n lui en k mmerl s !even .
Weinig , f Diets bezittende , weet by echtcr by deezen en
geenen K pman credit t krygen ; van den cenen bek mt by
deeze , van den anderen geene, g ederen . Sch n de verk p ,
wanneer by lien met winst wil d en, z g ring is , dat by d
geheele dagelykfche ntvangst t t zyn nderh ud n ,lig hebbe,
bekreunt by zich des weinig ; by hcefr evenwei m van t bellaen ; de K pman m et z rgen, dat by zyn geld krygt ; w rd
by bankbreukig, men k mt p cen d rp, daergeen huizen flaen ;
by is z ryk als t v ren ; en , in e n' laegen ftaet geplaerst
geweest zynde, beh eft by zich niet t fchaemen, il), t t zyn
nderh ud , d gemeenfe bedryven by de hand t vatten .
Heeft by veel kunnen l s krygen, dan nrd et by 'er zich fchiclyk van, d r nder de rnarkt t verk pen, ell rnaekt dus,
v66r zyn uiteinde , D g een beursje , dat by heitnlyk agterh ud. Lang h b ik bepainsd, f 'er v r den K pinan geen
riddelen z uden weezen , m dergclyl:e ichaden t verh uden ,
en her is my v rgck mbn, dat die we] v urbanden zyn . V reerst war fchaerrcher met zyn credit t weezen , en nacuwkeurig nderz ek t d en , v66r by zync g ederen afzend . 11c
weet, dat 'er credit w ct gegeeven w rden . 1k weer k ,
dat i mmigen , die met niets beg nnen hebben, d r vlytig ppasfen en zurntgheid , gr te Handelaers , en welgeg ede Lieden , gew rden zyn ; d ch hun getal is zeer g ring , in vergelyking van de 1}raksgcn emde. Ten tweeden, dat, z Diet
al
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rile, ten mingle een g ede aental van K plieden, in ieder
Stad, elk in hunnen tak van handel, p gezette tyden c ne
byecnk mst hielden, wacr in icdcr, z nder agterh udendheid,
zl-ne nwillige kwaede betaelers pgaf ; terwyl zy zich, underling, m esten •v crhinden, m aen de z danigen geene g ederen meer t leveren. Dan was bet rasch met de zulken gedacn ; de Cchade , die d cen f ander daer d r m gt lyden,
z u luttel weezen, in vergelyking van bet v rdeel, dat v r
alien daer uit z u Cpruiten. Andere naerflige, en hunne rekening maekende, nering d ende Lieden , z uden 'er neindig
by winnen , en de K plieden z uden , allengskens, niet dan
g ede Betaclers in hunne B cken krygen, en hunnen Handel,
met minder Cchr m, en wezenlyk gen egen, kunnen dryven.
Dit v rgemelde z u ligtlyk kunnen plaets grypen, heerschte
'er nict c ne kwalyk geplactile jal ezy nder de K plieden .
Elk wil veele Klanten hebben ; elk is even begeerig m g ederen f t zenden , z nder t bedenken, f zy daer v r
betaeling kunnen krygen dan nict . ' De huizen w rden m c mmisfien afgel pen . H e menigmael hen ik daer van een aenfch uwer geweest ; terwyl ik my de vrcugd verbeeldde van
een' Kant rbedieBden , die zyn' Meester met een B ekje v l
Klanten t'huis k mt, waer van twee derde gedeelten dikwyls
maer in flaet, en v rneeniens zyn bun gek gte , en t
ntvangene, g ederen t betaeien, terwyl het ander derde g edeel .
t gretig p zyne aenflaende pr i l ert, z nder immer in de
gedachten t neemen daer v r eenige h, tae!ing t d en erlangen . Wat hartzeer m t de K pman daerenb ven n g niet
meerniaels gev elen, wanneer hy, zich misleid ziende, zyne
v ld ening , d r rcgtsmiddelen , tracht t bek nien . Zy ,
wien by daer t e last geeft , zyn , C mtyds nalaetig in den zelven uit t v eren, f uit traegheid , f m den nacm van den
g eden Man by hunne Medeburgers t krygen, d r lien quafi
n let t
vervallen , en m verre t fl ten . Is 'er c n , die
daer in, met wakkerheid , en naer gewisfe, t w rk gact, dczelve heeft, aenft nds, de anderen tegen ; by w rd by flechtdenkenden en kwalykhandelenden, uitgekreeten v r c n bl edzuiger en verderver van zyn Medchurger ; z dat by eindelyk
k den m d laete zinken, en buiten (tact gelleld w rde ,
m tegen dies geweldigen fir m t kunnen pr cien ; warsch
van alle de naen4enacmheden, wetke by daer d r m et uit$aen, krygt by 'er zulk cen' fchrik y ur, dat by dergelyke
fchuldinv rderingen van de hand wyst . In 't k rt, de K p .
man , in flede van geld t ntvangen, m et dikwyls n g veele aengewende k sten betaelen .
H t heill s regt van prefercntie, dat, bier en daer in Nederland, plaets grypt , beh rde den K pman c k beter p
zyne h ede t d en weezen . Eer by tyding van den flechten
t eiland zyner klanten krygt , hebben 'er reeds z veelen met
Q q s
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regt gefpr ken, dat by agter bet net vist, en de B edel al
inl' lvent is , v66r by iemand, t t pleeging van regtstniddelen, heeft last gegeeven . Wenschlyk ware her, v r 't algemeen credit, dat dit regt van preferentie in alle plaetfen, daer
bet in gebruik is, wierde afgefchaft, en dje inv rdering van
fchulden, in f mmige
rden, aen eene min mflagtigere en
min k stbaere re,tspleeging nderw rpen gemaekt . De inrden z uden 'er -nerklyk d r w rden bev rw ners dier
deeld ; h t vertr uwen z u algemeener en gr ter w rden,
en de handel dier ftreeken z u Iterk in bl ei t eneemen .
Bet v eren van eene zekere ftactfie heeft, in de i1aetfchappy, z zeer de verhand gen rnen, dat niemand v r den ander wil nderd en, al ziet men, dat men bet niet kan uith uden ; al m et zulks een' gewisfen ndergang naer zich fleepen, evenwel zal men niet inkrimpen . En waer m L ch?
Omdat de dwaeze menseh de achting en nderfcheiding aen
uitterlykheden hecht . Deugden f gaven kunnen by de meesten dacr p geen aenfpraek maeken . De braeve, die Leering
naer de nering ftelt ; die her gr tst, bet grievendst hartzeer
z u gev elen , wen hy, d r zyn t ed en, iemand z u m eten tchuldig blyven, w rd d r verre de meesten als een' atme fukkelaer, met verfinaeding, hefch uwt, terwyl by, die
vry minder ink mflen heeft, d r zyne vert ningmaekende
levenswyze, w rd gederbiedigd, en veral welk m is . Schulden t maelten w rd geen fchande mcer gerekend ; in regten
daer v r betr kken t w rden d et niet meer bl zen ; geen
reefje w rd 'er v r gemaekt ; men z
anders t leven v r
eene vernedering, v r cene verguizing belch uwen ; her is
tyds gen eg zulks t d en, wanneer alle de br nnen geheel
zyn uitgedr gd, en die h pt men n g alt s, d r her cen
f ander middel, nicuw t ev er t zullen d en erlangen .
Z .il d es verderflyke levenstrein gel uit w rden, dan m eten
de Aenzienlyken, de Regenten den z danigen hunn4 achting,
hunne belcherming, ten eenemael nttrekken ; zy zullen veral
hun h fd m eten fl ten . Als dit fland grypt, dan zullen de
minderen weldra derzelver v rbeeld v lgen ; en die vert nmaekers, welken, daer zy, in hun gedrag, zinnel zen zyn,
n gthans, d r hunne gefprekken en redeneeringen, ecu v rk men van fchranderheid, v rzichtigheid en verleg willen
d en hlyken, zullen, ten laetflen, met fchande den aft gt
m eten blaezen, en zich van fchaemte veibergen ; terwyl d
lille, de deugdzaeme, de welgeregelde in zyne bedryven,
alum geeerbicdigd, v rgetr kken, en befchermd, t t eer en
fieraed van zyne Stad en Burgery weezen zal .
.De ftraffen, hier t Lande, aen m edwillige Bankr ttiers pgelegd, zyn
k veel t zacht, m den w rtel van dit kwaed
nit t r eien . Eene ber ving van her burgerregt, her eeten
van water en br d v r eenigeu tyd, zyn daert e al t
zwak
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zwakke middelen . Z u iernand, die zyne w nplaets heeft
m eten verlaeten, en 'er nimmer weder durft binnen k men,
zich bek mmeren, f by daer burger blyit dan niet? Z u iemand afgefchrikt w rden, m, v r eenigen tyd, water en
br d t eeten, wen by daervan weldra ntllaegen w rd, wyl
zyne fchuldeisfchers bet raseh m ede zyn, hieraen veele k sten t hangen ; terwyl bet dikwerf flechts den naem van water en br d heeft, nadien by d r bl edverwanten f vrienden, in ftilte, van betere fpyzen v rzien w rd . Een Duitsch
V rst heeft daert e andere, en veel ftrengere, middelen uitgedacht , f by bier d r dit verf eilyk kwaed m gt kunnen afwenden . Myns bedunkens m et by een edel hart hezitten,
wyl men gemeenlyk ziet, dat zy, die aen dit zelfde euvel
mank gaen, niet de bellryders, maer de V rflanders, van de
z danigen zyn.
In de Franfche Keulfche C urant naemlyk, van den 28flen
July deezes Jaers, berigt men ns, dat 'er t Darmflad eene
Ord nnantie tegen d Bankr ttiers was in 't licht gek men,
waer by dezelven, uit na t n emene
rzaeken bankbreukig
w rdende, 'ver rdeeld w rden ; als i . d r verzuim van ber ep, v r eenigen tyd t t d gevangenis ; 2 . d r uitfp rige
verkwisting, 't fpel, enz . v r een f meer jaeren t t de
Gevangenis f bet Tuchthuis ; en 3 . d r bedr g, v r langen
tyd , en zelfs, naer h t geval medebrengt, v r al bun leden,
t t bet Tuchthuis , f t t de penbaere werken, en tevens
van hunne bedieningen afgezet . De Bedienden van 't H f,
de lieden van karakter, de Edelen zullen eene veel z waerde .
r e firaf, dan de anderen, ndergaen ; mdat zy misbruik hebben gemaekt van 't credit en 't vertr uwen, dat hunne bedieuingen, titels en ftaet bun geeven . Z dra men, met p .
zicht t t de H fbedienden, nderz ek zal gedaen hebben, t t
welke klasfe van Bankr ttiers zy heh ren , zullen dezelven
dadelyk van hunne bedieningen en eerampten ber fd w rden ;
zullende zy echter niet buiten flaet verklaerd w rden, m in
't verv lg, wanneer zy zich beteren , t m een dienen , ten
ware zy t t de derde klasfe van Bankr ttiers heh rden,
wanneer zy aenfl nds neerlyk zulle w rden verklaerd, en
nbekwaem
m cenige bediening t beklceden . Vermits her,
ten aenzien van Edellieden, en andere perfb nen 'van rang,
betamelyk is de cer der Familien in aenmerking t necmen ,
zal men dezelven in cenige andere gevangenis , als in de vesting van Macburg, kunnen pfluiten , in ftede van hen in 't
Tuchthuis t zctten . De vr uwen der Bankr ttiers, die, gelyk maer niet dan al t veel gebeurt, h t nicest t t den n .
dergang van hunne Huisgezinnen t ebrengen, zullen insgelyks
aen eene willekeurige ftraf nderhevig weezen .
Daer zyn zekerlyk lieden, wien zulk ecn dr m van rampen
beft rmt, dat zy, welke rustel ze p gingen
k d r hen
w r
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wnr,ien aengewend, echter fchuldiq m eten blyven ; d ch eene ganfche ntbeering van k stwinning, neringl sheid, f geleeden ' crliezen kunncn aen d geheele Waereld kenbaer w rden .
De (chuldcn van de eerlte en tvreedc fu rt ktmnen,
want'eer deugdzaeme lieden then druk undergacn, n it van
veel belang weezcn ; en elk heh rt net hun, z wel als met
efenen,
de laetstgemelden, niet alleen een waer inedelyden t
niaer hen
k kragtdadig t
nderfteunen .
'11 gt de Nederlander, elk in zynen fhet, die ude vlyt,
zuinigheid, en g ede tr uw, waer mnrnt by by den vreemdeling z ber emd geweest is, weder d en herleeven' M gt elk
bile ryue handc'lingen beh
rlyk verrekenen, en liever war z ekcn t befpaeren, dan allcs z deerlyk t verfpillen! M gt de
M u, van geb rte, d Aenzienlyke, anderen hierin v rgaen,
en, d r een tegen1lrydig gedrag, nimmer zvne afk mst, f
zvu eerampt bezwalken, en daerd r ftratwaerdiger w rden
dart iemand van lageren rang! Niet dat ik bed el, dat ryken en
verm genden, d r eene al t verrcgaende kacrigheid, hunne
g udflapels needs m eten ph pen, z ndcr cene betamelyke
weelde re k esteren . Ne n, dit fl pt de br nnen van welvaert
eens Burgerftaets ; hierd r kwynen Kunflen, GVeetcufchappen,
en Handwerken . Ik be g9leehts de z danigen, die, fchaersch
van middelen v rzien zynde, d r hunne kwistachtigheid zicl ;zelven, en de hunnen, de gr tfle nheilen her kkenen .
Al gt ik bet nuitfprecklyk gen egen fmacken, dat ik, in
m jue Geb rte- en W nplaets, nimmer van verderflyke en
fchandelyke bankbrcuken h rde ; en dat'er n it iemand, mit
Ichulden, in regten beh efde verv lgd t w rden! Dat fk daer
de minst welvacrende myner Medeburgeren ware, en den
gr ei en bl ci van elken fland met her flreelcndst en hartgr ndigst vermaek m gt aenfch uwen !

ZEDELYKE

BEDENKINGEN .

Tet .is zecr verkeerd gedagt, indien men waand G de eenen
-1 dienst t d en, met menlchen d r gevveld t n dzaken ,
f d r dwang t verpligten, t t eenen zekeren Eerdienst, en
die gel fsbelydenis, welke men her besre en veiligfte rekent,
De Oneindige
m zyn eeuwig geluk p t b uwen .
nm gelyk hehagen
G d , de P ntem van alle Waarheid, kan
De Gefcheppen in cenen huichelagtigen G dsdiensr .
veinsdheid, v ral in den dienst van G d , is den Allerh gtien
ten uiterften naangenaam .
N gthans pent de vcrv lging c ne wyde deur v r geveinsdheid en drieste nkunde .
Het is de dwaashcid zelve, met eene nafgebr ken c ne
nverzadelyke begeerte t fiaan naar dinged, die buiten cus
be-
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bereik zyn , f t tragten •a ar dat geen , bet welk de mite nzer kragten tc h ven gnat ; - want al We hal pt, t Been
by n it bejagen, nimmer bek men kan, verliest d rgaans
dat, waart c by gefchikt is, en 't g n met zyn aart vereenk mt ; dat geen, 't welk hem in den kring, waarin by geplaatst
is, gelukkig z u kunnen maken .
Men kan zich n it veilig verlaten p zulke menlchen, die
hunne g ede tr uw gew n zyn breed uit t meten, f h g
Het zyn de daden, en
pgeven van hunne cerlykheid .
Net 41c w rden, die iemamd hraaf' maken . Hy, die met de
daad g ed is, en zulks niet flegts wil lchynen , m akt weinig
phef van zyne daden . Maar by integendeel, die alleen v r
f ny is,
bet
g g d wil fehynen, en zich weinig bekreund
bet geen by fchynt, die maakt gew nlyk alum eene gr te
vert ning van alles wat by verrigt ; m van de Waereld ge_
h uden t w rdei v r bet geen by niet is.
Op zulken , die hun eigenbelang net b ven bet algemeene
ftellen , die geen vleijers f (abr ers zyn, kan e n Land , f
Maatfchappy, zich bet veiligile verlaten, Maar wanneer h t ei.
genbelang
g de dryfveer van iemands daden is, dan w rds bet
afgemeen belang z menigmaal aan h t byz ndere pge fferd,
als 'er zich maar gelegenheid t e pd et, en bet laatfte zulks
v rdert. O k l pt het Gemeenebest, wanneer 'er veele Vleijers
ell Jabr rs in gev nden w rden, alle uuren gevaar ; aangezien
den laatflen f de m ed, f h t verm gen nthreekt, m eerie
nderfieun n ; terwyl de eerften dezelve p ffe_
g ede zaak t
ten aan de ]age en kruipende begeerie, m aan hun t behagen,
die zy b ven zich flellen .
Men heeft bet a',t s v r eenen vasten flelregel geh uden,
m zulke menfchen in bettier van 's Lands zaken t brengen,
die ell Inh rlingen van hetzelve zyn, en hunne eigen bezirtingen daarin hebben, m dat bet algemeen en byz nder belang
dan zamen gepaard gaan : --- daar een Vreemdeling , en b y
die 'er geene g ederen in heeft, zich weinig bekreund aan
deszelfs welzyn ; bet flegts gebruikende als eerie herberg .
Een Gcestefyke van cen ilegt karakter, en die tevens l s
gen eg is, m hetzelve agter den ichyn van G ed t verbergen, en zyne flinkfche wegen v r bet
g van her gemeen
t bedekken, is bet alldrgevaarlykst meubel in eene MaatfchapDezulken gebruiken den G dsdieust t t e n v rpv .
wendzel , en weten daard r alt s h me
gmerken , al zyn
ze n g z fii d, p eene listige wyze t bereiken .
Dan, h e nverantw rdelyk maken zy zich, die bet allerhe!ligfte dus misbruiken, m fia de pvettcn nit t v eren . Wee
d nzulken I. want hunne verantw rding zal zeer zwaar vatlen!
Een V rst Meet eenen verheven geest bezitten, nveranderlyk il;andvastig zyn, eii zzchzetyen gt ndig kenneu, wil Hy
nilct
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niet verleid w rden, d r d bcdriegelyke vleitaal , welke Hy
De H ven krielen d raans van
gefladig h ren m t .
laffe en gevarelyke \'leijers, die, met hunne hedr egelyke
vleitaal, hun f rtuin z ekcn t maken . -- Hierin bereiken zy alt ns hunne
gmerken, als de V rftcn geene gr tm edize ziclen bezitten . -- Ondertusfchen zyn 'er nau .
lyks ngelukkiger menfchen p aarde, dan V rflen, die her
r leenen aan vleitaal ; dewyl de lage Vleiers hun van de
eene m cijelykheid in de andere ; van her eene verdriet in her
andere ilepen .
Het z u al een heel flegt mensch m eten wezen, dien men
niet n g t t lets z u kunnen gebruiken. Zelden is iemand
z flegt, dat 'er in bet geheel niets g eds in hem gev nden
ndeugend, dat 'er niet eene enkele fprankel f
w rde ; f z
v nk van deugd by hem t vinden z u wezen . -- En
even z is, bulten zinnel zen, Been z gr ten dwaas t vinden, f men kan hem n g t t lets gebruiken .
Men m r her veelal aan de pv eding, en dikwils niet Ian
den aart der menfchen, wvten, dat zy geene nuttiger en beter
leden der Maatfchappy zyn .
Het is de pv eding, die
de menfchen bykans t t alles bekwaam maakt ; en de verwaarl zing van dezelve, die de betee h edanigheden verduistert .
De fch nfle gaven, de bette bekwaamheden, blyven by
velen als fchatten nder de aarde bed lven , in dat 'er geene
bearbeiders zyn, die ze uit de myncn, in welken zy diep verh len zyn, d en ten v rfchyn k men .
Hy, die in her vcrv lg van zyn leven eene gr te Perf na .
gie meet warden, en Awptcn bekieeden , welke p den weffland der Maatfchappy een gr ten invl ed hebben, heeft, b ven alles, eerie g c c pv edin, n dig ; ten dien einde m t
men 'er zyn v rnaamfle werk van ni ken, rn hem van cenen
bekwamen Leermeester t v rzien . Men beh rde daar t e
alt s t verkiezen een deugdzaam , geleerd , precht, cerlyk
en Vaderlandschgezind Man ; een Inb rling van her Land,
wien deszelfs welzyn ter harre gnat ; en geenzinseenenVieenldeling, die zelden lets anders dan zyn eigen be!ang p her
g heeft . Aan de g ede pv eding van zulk ce Perz n,
van welken de belangens van bet algemeen zeer veel afhangen, is byz nder veel aan gelegen . Her gees den zulken
t ch in zyne eerfle en tederfle jeugd w rd ingeprent en geleerd , gaat als t t de natuur ver, en zet by hem c n nveranderlyken p! i . Indien men hem derhalven verkeerdlyk
eene zugt v r zyn eigen belang b ven de Liefde v r h t Algemeen inh ezemt, dan is die Maarfch -,, py, waar nder by
h rt, ngelukkig .
Indien men van alle zaken her vert llige aj''et, war z u 'er
l t
in veele gevallen niet magtig veel t bef cijen Z) n ?
welke kleine B ekjes z uden veele gr te en uitgebreide Werken
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Welke k rte ferm entjes
ken niet gebragt w rden ?
wierden dan veele langdradige en uitgerekte Predikaties niet?
- Men z u dan, d r z veele mwegen en drajingen, in
pleitgedingen, de h fdzaak nimmer uit her g verliezen, f
Met een w rd, de menfchen
tragten t verd nkeren .
wierden ver her algemeen verlichter, ni dat, waar nu duisternis is, aldaar dan licht z u zyn .
Wanneer iemand, die alt s, zyn pligt betragt, in de Maat.
fchappy wel geleefd en aan dezelve geene nrust f fl rnis t
wege gebragt heeft , t t her begaan van eenig kwaad,
f misdadig bedryf verflaat, die zal zeker verfch nelyker zyn, dan
cen, wiens ganlche ]even Diets anders is ., dan eene aanecnfchakeling van wanbedryven, die de aigemeene rust verf# ren.

RECEPT, OM LETS SENTIMENTEELS

TOE TE MAAKEN .

eene gelyke p rtie van Streepen en Uitr eps-tekenen,
N eem
welluidende Vr uwennaamen, en reine, hemelfcha, eeu-

wige Liefdc : flr i hier ver eenig R mmelkruid, beflaande
ttit ziels-wegfineltingen, zuchten, neerzyging, hartkl ppingen,
ziels- p-kr'mpingen, j ngfte vaarwellen, laatfle kusfchen
handdrukkingcn, fuikken, d d, graf, asfche,eeuwigennacht,
gr ndel ze zee der eeuwigheid, enz . meng dit alles wel under een, gict 'er dan eene Saus van flille, zagte, gl eiend
heet t;emaakte traanen p ; zal g ed zyn .
Wil men aan deeze bereicfing een Hut g ut geeven, men
ga t rade met de H gduittche Keukbn, die ns de' Ingredienten daart e mildelyk aan de, hand zal geeven, als : milli enen Spheeren , Waerelden , Z nuen, harm nifche Spheeren-C ncerten, wandelende W lken, D nders, itr men van
Licht, Engelen, Archangels, Seraphs, Cherubs, W rmpjes,
Planeeten, Zandk rrels, Verzinkingen in her niet, enz .
Wanneer men 'er eene z ere Saus p wil maaken, m eten
'er (v lgens den Duitichen Smaak) veel zaligheidfeheppende
Blikken, M rgenw lkjes, trillende Sephyrs, en uitwaafemende
Nachtvi lties, ink men .
Wil men nu dit alles naar den finaak pdisfchen , dan m et
men het in Saxisch P rceleine Sch tels d en, rykelyk met geemailleerd Brcldwerk , en breede randen, v rzien,, z dat zy in
haar midden inaar ecn wein :gje van deeze bereiding bevatten
kunnen : dit cecfr een beter
g, waar m
k de hedendaagfche K ks allerhande f rt van fpys gew n zyn z
p as
publique Tafels t zetten .
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MENGELWERK,
TOT FRAAYE LETTEREN,KONSTEN EN WEETENSCIIAPPEN,
BETREKKELYK .

DE ONDERSCHEIDE DIENSTEN EN CEBRUIKDMAAKINGEN
VAN REDE EN OPENBAARING, AANCEWEEZEN, IN
EENE REDLNVOERING VAN DEN EERWAARDIGEN
J . FOSTER .

Over

„

SALOMONS Spreuk : H fdft . XX. -'7.
De
dcs 117enfclien is eerie Laihpe des IIEEREN .

ziel

(Vcrv lg en Sl t van bladz . 56I .)

W y m eten , in bet
nderz eken ell bepaalen
der Leerftellingen van de Openbaaring -- f nze
Redelykc Verm gens gebruiken - f ns geheel d r
Klanken laaten leiden . Indien bet laatfte ns geval is,
m gen wy in Nat weezen m w rden na t klappen ;
l ch wy zullen niets gel ven, - f niet weeten wat wv
gel ven. Wanneer wy, by v rbeeld, Spreekw rdlyke
gezegdeus letter lyk pvatten ; wanneer wy algemeene
regels in derzelver wydstuitgeflrektfte ruimte neemen ,
z nder die uirz nderingen ell bepaalingen, welke andere deelen der Scbriftuure duidelyk aan de hand geeven , en de natuur der dingen zelve v rdert ; wanneer
wy Riguurlyke Uitdrukkingen pneemen, en geene t egcevenheid gebruiken v r de fterkte en fl utheid van
Spreekwyzen , by de O sterlingen in zwang ; en de
Lccvfpreuken uitbreiden t t elk punt van vergclyking,
dat, f eerie lleete verbeeldingskragt, f vindryk vernuft, ' f eene laage kinderagtige pvatting ns inb ezemt, welke geestdryvende beginzels, welke wilde burtenfp righeden , kunneu wy dan niet laaten rusten , p
verkeerd begreepene Plaatzen der I-leilige Bladeren ? -Aanl pende tegen het algemeen gez nd Llerfland en
de Ondervinding, tegen Waarheid, Zedelykheid en bet
• duidelyk
gmerk der Ileilige Sehrift zelve ."
Dan, ale deeze m gelykheden en ngelegenhedenzullen
gereed en zeker vermyd w rden, indien wy ns Llertland
gebruiken , en t t nzen beftendigen Gids neenlen, in bet
VII . DEEL. IVENGELW . N . 14 .
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raad-

„
•
•
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
•
„
„
„
„
„
„
„

604

DIENSTEN EN GEBRUIKMAARI GEM

raadpleegen en verklaaren der Openbaaringe.
'tGern
wy dusverre gezegd hebben , is niet alleen de- taal der
Rede ; ma-lr 't w rds gellaafd d r veelvuldige uitdrukkingen in de Schriften van het Nieuwe Tesia;neat : waar wy
ceuen d r den Geest gedreeven Ap stel aantreffen, die
zich ber cpt p de verftandige verm gens der geenen aan
welke by fchryft . Ells t t verflandigc fpreek ik, rde :lt
gy 't geed ik zeygge (*-) . Wy w rden, ill 't algemeen,
pgewekt, m alle dingen t bepr even ; de Schriften t
aderz ken (t) ; de Geesten t bepr even f ze rut GOD
zyn (a ; ; gereed t zyn, m verantw rding t geeven, can
een ieder, die ns reden vraagt van de It pe welke in ns
is (*) ; en, am 't at in hen t vatten , Kinderen t weczen .
i n de b sheid, era in 't 77erfland v lwasfen (4) .
Wy m gen hier byv egen, dat bet de R de alleen is,
welke de V rtre flyklteden, de Sch nheden en Nuttigheden der Openbaaringe, in een klaar en nderfcheiden licht
kan v rftellen . Want, kndien dit verm gen met ill ftaat
is ln ze t
nderkennen , en in derzelver waaren luister
t d en v rk men , m eten ze geheel niets beduiden,
en z v lftrekt nutl s weezen v r bet Menschd nm, a1
v r wezens die gansch en gaar redel s zyn .
Eindelyk . Het Licht der Rede, eene Straal des eeuwigen O rfpr ngs van • Licht en Waarheid, is van zulk
eene aangelegelrheid, en bet ggzag daar van z hell)" ,
dat niets, p eene regtmaatige wyze, als een beginzel var ;
den Ge penbaarden G dsdienst, kan t egelaaten w rden,
"t gees: daar mede ftrydt . Wanneer wy d r Red , in 't
algemeen, ver(taan een inwendig rdeel, welennaauwkeurig gev rmd, ('t geen p 't zelfde uitk tnt, als de afsetr kke natuur en waarheid der dingen,) is bet van zelfs
blykhaar,, dat alle v rgewende Openbacring, daar mede
nbeftaanbaar, n dwetidig, een Bedr g m et behelzen
naardemaal de Alwyze , de G ede en Onveranderlyke
G n , n sh zich zelven kan wederfpreeken , n ch zyne
Schepzelen bedriegen . --- Of verfTaan ivy, d r Rede,
d v r h fd,
het Redelyk Tlerna gen van elk Mpnsclr, h
gel
<~°) I COR . X . 15 .

i THEM V . 21 .
~9) I JOAN. V . 39.
C*) I PET. III .
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zelfs dat meet, ten zynen pz:igte, bet befli .,fend O rdeel ver Waarheid vellen . Want , t beweeren , dat by
verpligt is eenige beginzcls aan t neemen, tegen bet ge
v clcn; en de bezefinge7a van zyn eigen hart, is hem t t
eene nm gelykheid t willen verpligten : naanavk, m t
crkennen dat iets waarheid is,
Been by ten zclfde tyde
gel ft valsch t zyn . Alles , wat in 't midden w rdt gehragt tegen bet gebruik der Rede, in zaaken van den
G dsdienst, als mede w de zwakheid en bed rvenheid
daar van t bewyzen, is een ber eping p de Rede : elk
hewys, aangev erd m andere meer gezagdhebbende beilisfingen, van rcgt f nregt, andere maatregelen, van
waarheid en valschheid, ver nderftellen, dat het geregtigd
is m deeze gr te vraag t bellisfen .
„ Welk
;, is de maatfl k, by welke alle zaaken van deezen aart
• m eten w rden afgemeeten ? En , byaldien de Rede de
„ bekwaamheid bezit, in dit gr ndpunt, waar van alles
• f hangt , f t d en , mag zy zeker vryheid hebbeu
„ m in alle gevallen t
rdeelen ; b venal in flukken
• van veel minder aanbelangs, ten pzigte van de algemeene zaak der Deugd en G dsvrugt, in bet tegen• meene
w rdig en t ek mend Gcluk des Menschd ms ."
Maar, indien de Reele zich z wyd uitflrekke , en zulk
een vecl beheerend gezag 1+ebbe ;
wat w rdt .'er
dan van de V rtreflykheid der Openbaaringe ? waar zyn
alle dcrzelver z h g pgegeevene v rdeelen? W rdt
zy daard r niet gr tendeels van geene beduidenis ? Een
weinig aandagts zal ns van bet tegendeel vertuigcn .
Want, in de eeifle plaats, is, niettegentlaande ai bet
gczcgde ten v rdeele van de Rede, de Nuttigheid der
Openbaaringe allerbaarblyklykst, en de Zegeningen, daar
aan verkn gt, zyn zeer gr t en eanmerkelyk . lndedaad,
wv kumlen bezwaarlyk vcr nderflcllen , dat 'er eenige
llaarlaeden van deu ecr ftcn Ring en van algemeen belang
v r bet Gehak des Menschd ms zyn, f Rede, bch relyk aangekweekt, z u ze kunnen ntdcl.ken . En n gtbans
zyn 'er flegts weinige van deeze, welke de Reds van ieder Mensch daadlyk ntdekt heeft ; en nanwtyks cenige,
f v r rdeel, ndeugd en bygel f, hebben ze, in meesc
nlle eeuwen der wereld, verkeerd en verduisterd .
Ten anderen, laaten de Leerfellingeue en Leefregels, in
zich zelve , allereenv udigst zyn v r een aandagtig en
nderz ekend hart,cgter weeten wy, by de ndervinding,
dat ze ka mcu, en d rgaans nlct dc daad, kiraah•k bqreeR r 2
per,

e s
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n aIS 't ware YCJ;'2ZCtIgaWV'ir
den ngelukkigcn invlued ceDer flegte pvueding
en gew nte, d r traag en ppervlakkig denken, d r
tr tsheid en hardnekkighcid van aart, en de kragt vaii veclc andere ngeregelde Drifieu en Hebbelykheden ; de eigenaarlige br nuen van dwaaling.
\Vat is nn, in zulk cen geval van algemeene en verrega,nnde inisleiJing, v e elyk en cigen dat gefchiede? -• tM et bet bedwelmd Verlland geheel aan zich zelven
• w rden vergelaaten, m ergens elders een nicuw en be• t licht p t d er? Is 'er geen auder verllandig help„ middel, tegen deeze kwaal, dan het ca'kcl gevwl, dat
• bet ngeregeld en bed rven
rdcel , udanks alle de
„ waarfchynlykhedcn van bet tegendeel, p den eenen f
„ anderen tyd , zich zelven zal t regt bren,en en berv r„ men? Neemt bet gebruik maaken van Ondcrliys, ten
„ aanziene der z danigen, die van den weg f zyn, iets
„ bet minfte weg van de naturrlyke wua si digheid en d
„ kr2gt der Red
? Wanneer de Menfchen daarllyk ver„ gegeeven zyn aan Afg dcry, en ged mpeld in barbaarsch„ held en nknnde , w eten zy dan daar tn gelaaten w r„ den als geheel nherflelbaar, m et men bun alle hulpe
„ ntzeggen, m hun verlland p t klaaren, en huune
„ v r rdeelen t verdryven ? Zyn de mededeelingen van
„ Kundigheden, in flukken van bet uiterst aanbelang , icts
„ in 't geringlle min nuttig, enikel tn dat de Rede, wet
„ aangev erd, juiste denkbeelden van G dsdienst en Zed elyk gedrag z u hebben pgeleverd ^"
Heeft men
• delyk
h t, d r alle eeuwen been , geen zenderliing v rregt gerekend , algemcen heerfchend hederf en bygel f te herv rmen? Zyn Maunen, die zich t t dit heerlyk werk aang rdden, niet met ndcrfcheidende Fere behandeld? Ja, ., Is
• dit de zaak niet, welke de Tegenftreevers van den Christ„ lyken G drdienst zich aanmaatigen , en waar p zy r e.
„ men, (wet verre van zulks eene verb dige gedienflig .
~, heid f een h p v r 't Menschlvk Verftand t heeten,)
,, als een alter edelm edigfte en l lytcfle p ging ?
,, lean, indicn bet irys, indien h t v egelyk in zich zelve
,, is, kan bet dan nrwys f nv egelyk in c n weezen? In_
„ dien men de nuttigheid van Menschlyke Onderi yzingcn
,, erkent , kan men dan eerie G dlyke Openbaaring nn „ dig keuren? Kan de \Vysbeid, de G edheid, h t Mede-„ lyden minder zyn, waar de v rdeelen veel gr ter m e„ ten geagt w rden, en de vernedering, (dat ik my dus
„ nit .
pen,
den,
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„ Wtdrukke) m dit Onderwys mede t deelen, neindig
„ gr ter is ?" Dit zeker is eene allergrilligae wyze van
Yedenkaveling, welke alle beginzels m verre werpt, en
ten hlyke ftrekt van de kragt des v r rdeels m 't Gez nd Verfland t wederfprecken .
Want het geval is eenv udig dit ; dat, gelyk een Mensch
die bet gebruik zyner
gen mist, bet geleide n dig heft
van cen zienden , even z een verduisterd Verftand On.
derwys beh efr . En , gelyk bet ten uiterften belachlyk
z u weezen, wanneer men, in bet eerfte geval, bet n nderz eken , f die Mensch natuur.
dig z ude agten t
lyk f t evallig blind ware? en, inz nderheid, indien by
zelve weigerde den byfland en 't geleiefe van anderen , als
ntvangeu, dewyl by
ifpr nghem h gst dienitig, t
lyk het gebruik zyns gezigts hadt, en n g z u hebben ,
hadt by bet niet d r eigen fchuld bed rven ; gelyk dit,
Leg ik, zeer bclaclrlyk z u weezen, even z is bet weinig minder ngerymnd, ns zelven t verwarren d r ydele
en fyngefp nnen naarv rfchingen , f de vertancisblindheid
des Menschd ms herv rk mt uit een rfpr nglyk gebrek
in hunne bekwaamheden, f nit laater en verdere afgelerzaaken , 0111 een regtmaatig
rdeel t vellen ,
gene
wegens de v egelyklicid en nutheid der G dlyke Openbaa'Er is, ik flaa bet t e, cenig nderfcheid in
ring .
p.aen emde gevallen, d ch 't zelve is, in geede twee
nen deele, gen egzaam, m het gewigt van bet algemeen
bewys, nit die vergelyking ntleend, weg t neemen
Want, fch n de herftelling, als bet
g des verflands
verduisterd is, niet v lfrekt nnl gelyk zy, gelyk die van
bet li.chaamlyk
g z mwylen is ; zal dezelve, n gthans,
in de h glle maate nwaarfchynlyk weezen, als 'er geen
buitengew ne middelen byk men .
V r rdeelen
kunnen t t het bykans n verwinnelyke pklimmen . -Dwaaliugen , diep gew rteld , en bykans anuitr ibaar
weezen . - De uiterfte p gingen der Menschlyke
Rede , m ngerymde. gev elens en heerfchende Zedel sheden t weeren, kunnen by de pr eve feilen, en blyken
niets t
beduiden .
'Er kan geen waarfchynlyk
i~itzigt zyn p eenig zekerder en kragtdaadiger middel t t
hereiking van dit wenschlyk einde .
En de Gefchiedenis des Menschd ms , met betrekking t t den G dsdienst, de Kennis en Eerhiedenis van den anen waaren
c , (ten tyde dat de Christlyke Leer eerst verk ndigd
werd) beantw rdt v r een g ed gedeelte aan de pgcK r 3
gee-
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geevene befchryving . „ Regtmalti ;gc denkbcelden wegens
• d G dlicid waren, ver 't algenlcen, uit de hirten der
• Menfchen uitgewischt . D l;erdienst was verlaagd en
• befinet : naau%vlyks eenigc geringe v etttappen kcn men
• ntdekken van den
rlj)r nglyken en
nveranderlvken
• G dsdienst der Natuurc . - Ecn alles bedervend en
• barbaarsch Bygel uf nam het. gev el van Zedelykheid
• en het betragten der Zamenlcevingsdeugden weg . • D hulpwiddelen tier Wysbeg,erte werden n it aange„ wend, m deeze bcginzels des kwaads t weeren, f
• vrugtl s gebezigd ."
- In zulk een verwarden
en bykans nherfl:elbaar verd rven that der dingen , t
ntkennen, dat de Straalen van een G dlyk Liclrt een tilt .
ileekend nut aanbrengen , en ten blyke Ilrekken van eene
wyze en g edertierene fchikking, is een verbaazend vert n van Dwaasheid en Ondankhaarheid.
Maar, ten tweeden, eene Opcnbaaring kin niet alleen
nuttig weezen m bed rvene beginzels t rccht lc brc ;agen, en g ede p een waarfchynlyker v ct vast t flelleu ;
d ch zy kan
k cene gen egzaamc Blykbaarheid pleveren, n1 ns t brengen t t het gel ven van 't geen wy
n it k nden verwagt, f m gelyk nwaar/eliynlyk z uden
ge rdecld hebben ; ja t t het gel ven van ecnige itukken, geheel d r de natuurlyke Rede niet t
ntdekken ;
d ch welke, egter, van zeer veel gev igs zyn als Beweeg_
middelen, die kragtig en algemeen pwekken t t eeu geregeld en nveranderlyk bettendig plan van Deugdsbetragr
ting . Twee v rbeelden zullen i ;r m ;
aant „uen . - De fllgemeene C ,
d de :
en de Ecuwiglcid der B`e l niiien in ecn andcr
Leven . Ten aanzien van de eerite waarhcid,
zwygt de Rede geheel ftil, en duidt 'er niets van can ; en
wat de tweede betreft, fch n de Redc des gi.c/e, verm cde, en zich met aangenaatne verwagtingen Itreele, heeft
dezelve geene beginzels rn p v rt t gaan t t het v rmen van een zeker befluit. Weshalven de Openbaaring
de aandagt kan verleevendigen ,
m zich p Zedelyke
\Vaarheden t vestigen , die , v r eenen geruimen tyd ,
verzeeten, en nder een dr m van verwarringen en dwaalingen bedekt waren ; zy kan eene TVettiging en Staavin
geeven aan andere Leeritelliugen, die, h ewel niet flrydig
met de gez nde Rede, n gthans d r dezelve niet k nden
ntdekt warden ; en maaken dat zelfs gewigtige beginzels,
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zcls , v r de nverflerkte Rede duister en twyfelagtig,
k: 'xr en nbcttiristbaar zy n .
Over 't algemeen leeren wy nit bet haven gezegdde, h e
weinig gr nds 'er is am Gel f en Rede als ltrydig t
d en v rk men, die tegen elkander t Ilcllen, en hct
cen nan t merken als de ander verw estende „ Naar„ djcmaal alle Gel f, 't welk nict ntllaat nit blinde en
• verwilderde Gccstdryvery, eene 9verkdaadige cfening is
• der Rede, -- Gene vrye en edclt efening van dat He,, melsch Vcrm gen ." Het tegendeel t ftellen is bet
Christend m nteeren, en bet nderst b ven werpen . De
Bewysen f Gr ndeia , waar p wy in den Ge pcnbaarden
G rlsdienst gel ven, zyn, indedaad, eenige btitengcw-v :ac Gebcurtenisfen , huiten den d rgaanden l p der Natuur gewr gt ; d ch bet
rdeelen ver de Gef fvaardigheid deezer Gebeurtenisfen , en in h e verre zy eene
Blykbaarheid v r de Waarheid der Openbaaringe pleveren, w rdt alleen d r bet Vertland verrigt , even als 't
zclve werkt mtrent alle andere v rwerpen van vci flandig
nderz ek .
Ge l f en Rede t vert nen , als met elkander nbeftaan .
baare beginzels, is de w rtel van neindige Dwaaling en
IJygel f; en bet magtig fteunzel van dien h p dwaasheid, tegenzeggelykheid en g dl sheid, die nder den
naam van G dsdienst, in R mschgeziudc Landen, d rgaan. En daar wy nlangs, van verfcheide kanten, ntrust zyn, als f dit verftandl s en verdrukkend 13ygel f
nder ns veld w n, ('t geen elk Vriend der Deugd, elk
Beminnaar zyns Vaderlands , p 't ernftigst Met z aken
t v rk men,) kan niets aanpryzen als eigenaartiger gefchikt t t bet ftuiten en werpen van zulk een verderf,
,, dan dat wy bet Gcbruik der Red in zaakcn' van den
„ G dsdienst aanm edigen ; de Leer der Pr teftanten be„ ftaanbaar met zich zelven maaken , en niet tragten , d r
• bet uitvaaren tegen de Menschlyke R de, en die in wan• agting t brengen , bet V lk nbevatbaare Verb rgcnhe .
,, den p t dringen , en Leeringen, die den t ets van een
• npartydig Ondcrz ek niet kunnen d rftaan ." Want
deeze zyn dezelfde kunftenaaryen, waar d r de Paapciy
het eerst werd vastgefteld, waar d r dezelve t enam, en
allengskens pwiesch t t de wan(lallig(le b gte van buitenHet Licht der Rede
fp righeid en wreedheid .
zal alle die w lken van dwaaling verdryven ; waar indien
't zelve, met v rdagt, verd fd en uitgebluscht w rde ,
vinRr 4
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vinden zich de Menfchen bl tgefleld aan de misleiding
van elk indringend Bedrieger, en zullen zy zich ligt van
hunne G dsdienstbelydeuistc la iten aftr nen .
11; zal deeze myne Redenv wing befluiten, met aan t
merken , dat , h e meer wy van de Reds in nzen G dsdienst
zien, h e meer wy gefchila zullen weezen m then t be
tragten ; wanner h t ns hlykt dat d Pligtsbctragting ns
Diet allcen is pgelegd d r willekcurig gezag ; tuaar aferuitmuntendst in zich zelve is , en flrckkende t t bev rdcring van ns Geluk . En , naardemaal nze velpligtiizgen
flerker zyn, m de regelen van G dsdienst, ns v rgefchreeven, t v lgen, m t nze Z ndenfchuld, indien
wy , d r een l s en ngeb nden leeven, de v rfchriften
daau• van wederfpreeken, t afzigtiger en t zwaarder zyn .

1k bid u , daar m, 1rmyfe Bi crlers, by de ntfcrmi/?ge GODS ,
dal gy uwve Lichaamen ftelt t t eene leeve,ide , heilige en
CODE aangenaamc
erande welke is uwe REDIiLYKE GODSDIENST
('')

(*) .
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et vr lyke t nen geeven wy nze blydfchapt kennen
M
met Vreugde-Pfalmen l ven wy nzenGr ten lVeld ener! de Eeuwige Vader fchenkt

ns zynen tederbeminden Z n t t nzen Vcrl sfer! uit eene ngerepte Maagd
is een G ddelyk Kind geb ren! heden is de Verl sfer der
Wacreld, G ds Z n, in 't vleesch verfchcenen ! Engelen ! wier Hemelfche Klanken zich , by zyne Geb rte
ver de flethlemitifche Velden verheften , Seraphynen ! G ddclyke Verk ndigers der heugelykfle B dfchap, die, immer, uit den zaligen H me, p eene z ndige nverz ende
Aarde k nde nederdaalen ! - leert my, daar de ntzaggelyke gr theid van dit I- Iemelsch Geichenk myne befpiegelende aanda t bezig h udt ; daar ik, met de dieptle eerhied , den Heil-aanbrengenden I)ag, zyne Geb rte , herd)nke : leert my, Zalige IIemelbew ners! gepaste t nen
ilaan !
Maar . . . wat wenfche ik ? nverh rbre beden ? neen! geen Aardsc :i GCWOOner zal aan deeze zyde
de, Grafs, die t nen trefl'-n . Dit echter t
ge my gebun : w rden t bezeffen : wat het v r eene, in de z nde
11
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liggende, Waereld t zeggen zy, den Geb rte-dag van
eenen Verl sfer, eeuen G ddelyken Mjddelaar tusichen
het z ndig Schepzel, en den Regtvaardigen Schepper, t
En, gefchied dit p eene betaamelyke
m ugen vieren .
wyze, bet kan niet anders zyn, f zulks m et eene nuitfpreekelyke blydfchap, eene nuitdrukbaare dankbaarheid t wege brengen, waaruit klanken ryzen, die, ten
minften, d f weergalmen zullen de welluidende Zangen
dier blydc t3 dfchap-meldende Hemelgeesten . t es zy , d r
bet blinkend Zwerk, naar de H gte v eren, nder bet
aanheflen van een treflend Reurt-muzyk : Eere zy G de in
de h gflc Hemclen ! Tlrcde p flarde ! in den menfchen
ulelbehaagen ! In hem vereenigde zich G ddelyke Magt met menfchelyk nverm gen ! Fly, die Hemel en Aarde uit niets
v rtbragt ; p Wiens weak tieuduizenden van vlekkel ze Hemelburgeren v r zynen G ddelyken thr n gereed ftaan, beh eft, naar zyne aangen men nienschheid,
zyns Schepzels dicnst en z rgen ! - Maria! nwaardeerbaar v rregt ! alle geflagtcn zullen U zalig fpreeken .
Aan uw Kind, (z
befchil.te het de Almagtige,) zyn de
Heidenen verfchuldigd een Licht ter verlichtinge : Israel
hunne Heerlykheid : eeu z ndige W-Vacreld harre Verl sfing
en Zaligheid : uit U werd Hy geb ren, de Vrede-V rst!
Thands wel gelukkige M eder ! fmaak alle m gelyke blydlchap p het zien van uwen pas geb ren Gr ten Z n .
Dan , h c zal die vreugde in bittere dr efheid
verwerven, als Gy, met heete traanen, dien, uwen Geliefden, aan bet Kruis ziet flerven . . ! daar, k rt t v ren, zyn veege m d U n g als zyne M eder t efpreekt .
Maar, Gezegende nder de Vr uwen! het W rd
was t t U niet t vergeefsch gefpr ken : bet fch t diepe w rtelen in Uw pmerkzaam en vertr uwcnd harte!
Uw gel ve was gr t : bet zal U beh uden! als een
Verz ener, dit wist ge, was fly in de Waereld gek men : als z danig m est Hy den d d fmaaken, wilde Hy
van den Rechtvaardigen Richter v r den verd emlyken
Z ndaar bet leven verwerven . - H e m et, 6 G d!
de gel vige Sterveling Uwen Heiligen Naam niet r emen, zegenen en aanbidden ; daar Gy Uwen eenig geb ren Z n t t Verl sfer gefch nken hebt, pdat een iegelyk, die in Hem gel ft, niet verderve, maar bet Eeuwig Leven hebbe . Gr t zyn Uwe W nderen in bet
Ryk der Natnur ; G ddelyk verheven in bet GenadeR r 5
Werk !
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Werk! H e ftraalt daar in niet Uwe Wysheid , Regtvaardigheid en Barmhartigheid d r! „ Wie anders, dan Gy,
Alwyze! k n een weg en middel uitvinden, waard r de
fchvnbaar-firydige Eigenfchappen van Geregtigheid en BanmWaard r de
hartigheid m gten vereenigd w rden .
Z ndaar k n gezaligd w rden, z ndcr cenige kwetfingvan
de nfchendbaare heiligheid vau G ds Wetten, en z ndcr
eenige nttrekking van de eere zyner hillyke en regtvaardige Regeering ? Onm gelyk was her zulk eene verbaazende pr ef van zyne cindel ze G edertierenheid jegens acme Stervelingen t geeven, ten zy d r bet verleveren
van zynen Z n t t bet aanneemen van hunne geringe
natuur, en bet draagen van all' hunne fchuld .
K n
'er merkwaardiger aan den dag legging van RegtvaardigheidWezen, als bet vergeeven van deezen uitfteekend4en
Perz n in den d d , t ed fly in de plaats f nd der
vertreederen ; f van Barmhartigheid, als bet afwenden
der wraake van hunne fchuldige h fden, p her vlekkel s en nfchuldig lyden van Zynen Z n ." H e w rd
dieptc des
men bier niet als gedr ngen uit t r epen :
Rykd ms, heide der Wysheid en der Kenuisfe G ds! h c
nnafpcurelyk zyn Uwe Wegen 1 - Maar keeren wy naar
Bethlehem weder.
Niet met ecnen luister, zyn' G ddelyken
rfpr ng
pasfende, ziet men hem geb ren w rden : geen juichftem
van een verheugd V lk, dat in den k ninglyken zuigeling den aanftaanden thr n-behecrfcher v ruitziet, d et
eeu k ninglyk paleis, by zyne k mst ter Wacreld, van
vrcugde klinken . H e zeer de k stbre wicg en bakermat
van den gr tllen Waereld-M narch t gering zyn z ude,
v r den j ngst geb ren Zaligmaaker der Waereld, men
ziet Hem, als een nedrig dienstknegt, zyne intree d en
in 't vleefche ; in een f al m et Hy bet eerst die
gen
penen, v r , Wier fhitterenden Mister, in den Hemel
der Hemelen, Seraphynen her gezigt bedekken! Eene
Kribbe m et ter ligging ftrekken . aan Hem, die W nderen van Alverm gen d r een uitfpanzel verfpreidde, v r
't menfchelyk
g ngenaakbaar!
Ed ch, Onvergelykelyk Kind! Uwe Nederigheid ntciert U niet! de verblinde Waereldling m ge Uwe Geb rte naanzienlyk
hceteu ; bet gel fs g ntdekt in U den Zaligmaaker!
als z danig m est Gy vernederd w rden . --- Maar
bet eerbiedigt
k, in Uwe tederfte jeugd reeds, in TJ
den Christ u, den Heere! -- Zal Natnur eens by Uw
ver-
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verfcheyen, treuren : zal de Z n, by Uw flerven, zync
heldere llraalen misfen ; Natuur prank thans met t heerelyker glanzcn : eene blinkende Starre gaat p , by Uwe Geb rte, in bet gl eiend O sten , ten gidze flrekltende aan
O sterfche Wyzen, die den j ng geh ren K nirg der
J den hulde kwamcn bieden .
6ryze Sitne n ! en
met hem Gy allen ! die 's Hecren Naam eerbiedigt! [Gel vigen !] h e veel aanzienlyker is uw v rr(cht ! 't may
U gebeuren de G ddelyke Leidflar t aanlch uwen! den
Leidsman Isracls , die zyn V lk , nict flegts , p dceze
Waereld, leiden zal in het (p r der Gerechtigheict , maar
bet
k vr lyk ver bet Graf zal d cn henen ilappen naar
de W ningen zyner Eeuwige Heerlykheid ! - Vreest dan
geen kwaad, al gingt ge k in een dal der ichaduwen des
d ds , Ily zal met U zyn : zyn ft k en flat zal U vertlr sten : uwe
gen hebben zyne Zaligheid gczien : in vrede
m gt gy henen gain . U, niet alleen, maar n g geh ren w rdende V lken, zal dit Licht, van 'sHemelsthr n
gedaald, in de
gen fchitteren : veelen Geflagteu der Aarde zal het t t Zegen zyn ! --O sterfche Wyzen, menfchen,
waren de b dfchappers Bier hengelyke tydinge aan Her des, en Fly gel fde h ewel by fidderde! Heilige Engelen
zyn uwe gctuigcn, en z udt Gy twyfelen? ---- O k de
O sterfche Wyzen gel fden : G ud, Wiern k en hunne
aangebragde Myrrhe zyn de waarb rgen . Gy ! tn nt gy
uw gel v uit uwe Werken, en de Alweetende G d zal nict
aanzien, dat v r
gen is, maar de pregtheid ewer harten .
Zalige Geesten , die in het g ede Ilaande bleeven, en gcene gr tere Zaligheid t wagten hidden ; I-lemelfche Heirlegers l fden G d, by zyne Geb rte, met
juichende klankcn, en z udt gy, t t wiens Heil Hy in de
Waereld kwam, zyn' gr ten Naam niet pryzen?
Stervelingen ! de ntzaggelyke Hemelk ning, die de flikzem heeft t t zyne Trawanten, wien de D nder geh rzaamt , als Hy zyne vyanden wil vcrbryzelen . verz ende
u met zich in zynen gr ten Z n, den verheerlykten Zaligmaaker! De G d derGenade is niet meer p U vert rnd ;
tirede heerseht p de Aerde! Christus is pgewekt nit den
d de! de D d is verfl nden t t verwinning ! Hy heeft
den Vrede en bet leven aangebragt ! - Vertr stende gr nden, die nimmer wankelen zullen! d r Hem zal bet flervelyke de nflervelykheid, en bet verdervelyke de nverdervelykheid aand en . De d r then Heiland gezaligde
zielen zullen eens uit den d dflaap iitwaaken ! Zy weeten,
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ten, dat hun Verr sfer leeft ; dat Hy eens ver bet fl p
zal pflaan ; en dat zy, nadac her gew rmte hunne huid
zal d rknaagd hebben, met hunne
gen hunnen G d
aanfch uwen zullen .
DeHand,iAregd
gr ad heeft ; de Rechte-Hand, die de . Hemelen, met de
palme, heeft afgemeeten, zal hun
k, naa den d d,
Diet verlaaten . Eens zullen zy bew ners w rden van
bet Huis , Diet met harden gemaakt, maar dat eeuwig is,
in de Hemelen ! - waar de Almagt zelve zich eenen Thr n
heeft gevestigd, waar die I-laare Heerlykheid, p her
glansrykst , verfpreid , daar zullen zy een verblyf beerven !
De Almagtige Schepper, v r wien de heiligfte Seraphs
zich eerbiedigst buigen, zal hun Befchermer zyn ! - Met
vr lyke Hallels zullen zy, din eerst, den Eeuwiglevenden,
betaameude ] f zinger, uderfteund d r bet keurmuzyk
van Hcwelfche t ngeu . Welluidende klanken van dankbaarheid en blydfchap, elkanderen pv lgende, zullen weergalmen d r de ruime Hemelzaalen . Den Z ne G ds,
zullen zy, eeuwig, dankweeten, die hun her verftand gaf
den Waaragtigen t kennen . . ! L f, prys en dank zal,
eeuwig, p hunne l vende lippen zyn!
P. . . .

VOORDRAGT VAN DE SCHADELYKE UITWERKZELEN VAN
DIGTGESLOOTE HEETE KAMERS ; HET LAAT BY NAGT
OPZITTEN.

(0vergen men uit Dr. A . FOTIIERGTLL'S, Hints n-Aimati n .)
iTdien een gez nd Mensch , in 66n minuut , dric
Jn
meugelen Lugt befmet, enkel d r dezelve , by herhaaling, in en uit t ademen, kunnen wy gereedlyk verklaaren h e her byk me , dat de Lugt in eene Kamer z zeer
be_l rven w rde , d r bet gezelfchap, 't geen zich daar
in hevindt ; en die van een Slaapvertrek, d r hen enkel
Pcrf n daar in flaapende , v lgens de waarneemingen van
Dr. PRIESTLEY en Dr. WHITE . Hier by m eten wy rs
bedr even , dat die ngez udheid der Lugt Diet weinig
vermeerdert d r de hedendangfche Leevenswyze . De
wiskundige ftiptheid , met welke de deuren en venfters
der welgeb uwde Huizen fluiten, weert den t egang van
fris-

SCHADELiKE UITWERKSELS VAN IIEETE KAISERS , ENZ . 61g
frisfe Lugt geheel . De bekr mpenheid der Slaapvertrekken is eene andere h fddwaaling ; en w rdt deeze pier
r de ichadelyke gew
nte m mLt de
zelden vergr t d
flaapen . De dus bebedg rdynen , wel digtgehaald , t
fl te Lugt w rdt vervuld met uitwaas(emrngen, uit de
l ngen, en alle de
nzigtbaare p rien der hard, ell, in
dien hefmetten f hat, vericheide keeren wetter ingeademd iet, 't geen in gez ndheid, t t verhaazens t e, ver 't
h fd gezien , en in ziekte t ;ammerlyk verwaarl sd
w rdt .
In R tk rtzen en befmetlyke Ziekten, maakt
dit de Ziekekamer niet alleen zeer
naangenaam ; maar
h gstgevaarlyk v r den Zieken, den Geneesheer en de
In plaatzen, waar veel V lks
Oppasfers .
p ecu
gepakt zit , en geen verfche Lugt k nrt, zullen wy zieta
dat de kaarsfen zeer duister beginnen t branden, eeuc
drukking en flaauwte gev elen, t t dat men verfche Lugt
inlaat, wanneer deeze verfchynzels terfl nd ph uden . Dit
verzuimd w rderide, t t dat de Lugt geheel hefmet is,
zullen de Menfchen van zich zelven vallen, en bet dec-rlykst vert n pleveren .
De Vlam en alle brandende Lichaamen hefmetten de
Lugt
p dezelfde wyze als de Ademhaalingcn . lndiela
ntit ke Kaars zet
nder een ruimen glazeau
men een
Kl k, neemt het licht allengskens af, t t dezelve geheell
uitgaat in een zeer fchadelyke Lugt. Zuiks t nt de nm eene , met pest bezette
gerytndheid van het beftaan,
ntfteeken van gr te Vuu
Lugt t zuiveren, d r het
ren, die, in ilede van het befmettend beginzel t verbetem dezelve ter inademing t verflimmeren .
ren, dienen,
nv egelykheid
Hier nit blykt tevens de
m z
gr ve
ntfleeken , als
Vuuren aan t leggen , z veele Kaarsfen t
de hedendaagfche M de wil dat branden p alle plaatzen
van fchitterend nthaal : dewyl deeze, d r de nzuiverheid der Lugt , reeds met uitademiugen befinet, t vermeerderen , niet anders dan nadeelig v r de gez ndheid
kunnen weezen . Dit fpant blykbaar met andere mftanm de Nagtlugt veel
Jigheden zamen ,
nzuiverder t
maaken dan die van den Dag ; ell kan dienen,
tn ils
de nadeelige flrekking aan t wyzen, van die zugt, m
laat in den nngt p t blyven , weike z zeer de verhand
g en men heeft by Lieden van de Gr te Wereh_i , en reeds
by Menfchen van laager rangen d rdringt . De Aanbidtiers der M de , bier t Lande, fchynen met elkander tn
dinnen,
rn den dag in nabs, en den nagt in
(Iryd t
dag
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dag t veranderen, d r alle de regelen van gemaatigdheid
hunner wyzer V r uderen m t keeren, en de Natuur
zelve t tarten .
Een gr ut gedeelte van den tyd , t t rust gefchikt ,
w rdt thans t t waaken befleed , aan de Speeltafel , f in
13 ek efeningen . Ge .luurende then tyd, begeeven zich de
Dieren en Planten zelve in den arm der ruste (*) . De
laatstgemelde, in flede van alsdan gedephl gifteerde Lugt
uit t waasfemen, verfprciden een ichadelyke damp ver de
Schepping . Terwyl de Dampkring buiten met av ndnevelen en uitdampingen vervuld is, brengt de heete Lugt des
Vertreks bet haar, : t e m de befmettende
rzaaken t
veraieerderen .
Wanneer men dus den hart gr tendeels waakende verbrengt, w rden de verfrisfeude uuren van den m rgen ,
beftemd t t kragtfterkende verrigtingen, gefpild in verzwakkende fluimeringen, en van dag t t dag deeze zelfde nna ,
tuarlyke verfchikking des tyds herhaald . Eene nv eglyke handelwyze zeker, nbeftaanbaar met de wysheid
der geenen die zich in de h gfte kringen der Maatfchappye
beweegen, en b venal met ltr kende met bet Chara&er
der geenen , die zich uitgeeven v r Meesters in de kunst
van Sceiv ir vivre . Niet alleen Staatslieden en Raadsheeren, maar G dgeleerden en Wysgeeren, vereenigen zich,
m, met v rhedagten raade, van de v rfchrifteii der Rede f t wyken, en de kruipende Shaven t w rden van de
Dwinglandy der M de .
Inz nderheid is hettebejammeren, dateenez nnatuurlyke Gew nte z zeer nderfteund w rdt d r de Britfche
.7u7eifch<cppe, die Reurmeestresfen van fmaak en fraaiheid , die zelve de M de beheerfchen, en van welker regtfpraak men zich p geen h ger kan ber epen . Ik verz ek
de vryheid, deeze Sch ne Overtreedfters t m gen vermaanen , dat die handelwyze niet alleen zeer nadeelig is v r
haare Gez ndheid en Leevendigheid ; maar
k v r haare
Sch nheid en Bevalligheid. Ik kan, pligtshalven, nict nalaa
(*) Dat de Planten des nagts flaapen, blykt uit den gefl ten 1'aat der Bladeren, en eene zigtbaare verandering in der
Dit zeldzaam verfchynzel
zelver uitwendig v rk men.
hangt niet alleen f van de verandering der Lugt-gefteltenisfe :
dewyl men het in St kkasfen, z wel als in de pen Lugt,
Waarneenit .
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htaten haar t herinncren, dat, bet geen de eerstgemelde
krenkt, in 't einde verw estend v r de laatfte meet wee.
zen . Haar v lharden in zulk eene verderflyke Leevenswyze , welke haare bedaarde rede niet kan nalaaten f t keuren , zal t nen , dat zy z wel lirydig met v rzigtigheid
haudelen als met het gez nd verftand . K nden zy, integendeel, vergehaald w rden, m zich t ver+;enigen t t
bet wederftreeven deezer verkeerdheden, zy z uden den bev rderlykften flap d en t t herv rming deezer Eeuwe, en
m haar eigen gezag p den hegtften gr ndflag t vestigen ; zy z uden bet clan veilig m lten laaten aank men h
het fch n der Natuure, pgeluisterd d r eene geregelde
Leevenswyze , z nder de t evlugt t m eten neemen t t
de jammerhartige behulpzels der kunst . Haare aangeb re bevalligheden z uden haar neindig beminnelyker maaken, dan alles wat uit den winkel van fch nheids bereidzelen gehaald kan w rden . Wy z uden als dan veel min
reden hebben m bet fchielyk verval van weezenlyke
fch nheid t beklaagen, en bet v lilaagen nverm gen
der kunie, m die verw estingen t herflellen, welke zy
nvermydelyk ndergaat, d r dus dagelyks aan de G dinnc der Dwaasheid t
fferen .
NATUUELYKE HISTORIE DER, PLEVIEREN,
IN 'T ALGEMEEN.

(V lgens den Heer

DE SUFFON .)

rn in cene Maatfchappy t leeven , is aan
H etalleInflintt,
f rten van V gelen_ niet gefch nken ; d ch, in

de V gelf rten, waar in bet werkt, is bet veel gr ter,
veel fterk fpreekender, dan by andere Dieren ; niet alleen
zyn hunne benden veel talryker, niet alleen is hunne zamenv eging veel betendiger , dan die der Vierv etige
Dieren ; haar bet fchynt dat t t de V gelen alleen beh rt, die gemeenfchap van fmaak, van ntwerpen, vanu
vermaaklykheid , en die eenigheid van willen , die deli
band der nderlinge verkn gtheid, en drangreden t t eerie
algemeene verbintenis, plevert .
Deeze meerderbeid van bet Inftin&, t t bet gezellig leeven in de V gelen, ver nderftelt terf' nd eene talryke vermenigvuldig,ing,
en utftaat verv lgens daar uit, dat zy langs meer wegen
en gemaklyker zich kunnen zamenv egetl, been blyven
en
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en met elkander reizen . 't Geen hun in flaat flelt m elkander t ver(laan, elkander de kundigheden mede t deelen, m de eer(le Wctten dcr Maatichappye t begrypen,
welke, nder alle f rten van weezens, niet kunnen vastgefteld w rden, dan p een plan, ingerigt naar welbeftemde inzigt n . 't is deeze kundigheid, welke tusfchen
die weezens, elk p zich zelven befch uwd, de genegenheid,het v2rtr uwen en de aangenaame hebbelykheden der
vereeniging, van den vrede en alien heilgen t, daar uit
ntflaande, t wege brengt .
Indedaad, wanneer wy de vrye f gedw ngene Maatfchappyen der Vierv eti e Dieren befch uwen , 't zy ze
zich'fleelsgewyze en in cen h ck vereenigen, in den wilden flaat , 't zy ze met nverfchilligheid , f buns ndanks, zich vereenigd vinden nder de heerfchappy van
den Mensch, en als Huisdieren gewend f t t Slaaverny
trerweezen ; zy k men niet in vergelyking met de gr te
Maatfchappyen van V gelen , gev rmd d r l uter In .
Rind , nderh uden d r fmaak, d r •g eneigdheid, nder
de befchutting der v ile Vryheid . Wy hebben gezien,
dat de Duiven haar algemeene huisvesting beminnen ,
en, char in , naar gelange zy veelvuldiger zyn , des t
meer gen egen fcheppen : wy zagen de Klvartels zich by
elkander v egen , elkander kennen , bet algemeen Fein des
vertreks geeven en v lgen : wy weeten dat de V gels vau
bet H ender-geflacht, zelfs in den Wilden flaat , gezellige
h edanigheden hebben, die de Huislyke alleen nderfleunt
z nder de natuur t dwingen : eindelyk, wy zien , dat alle V gels, die zich in de b sfchen nth uden, f in de
velden verfpreid zyn , in bet Naajaar, zamen vergaderen,
en, naa de laat(le fch ne Herfstdagen gen ten t hebben, t gader heenen trekken, m , gelykerhand, aangenaamer Lugt(lreeken en gemaatigder Winters p t z eken . Dit alles gefchied naf hangelyk van den Mensch ,
fch n r nds m hem, en z nder dat by in flaat is bet t
beletten , terwyl by alle gezelligheid, alle Unewillenheid
nder bet Vierv etige Gedierte bedwingt f vernietigt ;
d r ze van een t fcbeiden heeft by ze verflr id . De
Marm t, d r Inflinft z gezellig, vindt zich, p den
rand der bergen, in eenzaamhcid gebannen . De Bever,
n g meer zyne f rtgen ten beminnende, n g meer t t
bet gezellig leeven gefchikt, en, als 't ware, befchaafd,
vindt zich in bet diepfle der w estynen verdreeven ; de
Mensch heeft alle Maatfchappy nder de Dieren vernie .
tigd,
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tigd, f belet dezelve. By de Paarden is ze geheel weg,
daar het ganfche geflacht den teugel geh rzaamt (*) ; de
vryheid van den 0liphant, ndanks de kragt en llerlcte
van then Reus, nder het Gedierte, is belemmerd ; fch n
by in den getemden flaat Diet wil v rtteelen .
De V gels, alleen, zyn die dwinglandfche Heerfchappy
ntvl gen ; de Mensch heeft Diets kunnen uitrigten tegen hun leeven in i\laatfchappy, z vry als de Lugt welke zy bew nen ; alle zyne aanflagen kunnen alleen gelukhen intrent het lee ~, en van eenige weinigen : by vermindert het getal ; d ch de f rt lydr niet dan dit kicine nadcel, verliest niets van haare Vryhcid, van haar Iufliuc't,
van haare Leevenswyze . 'Er zyn zelfs V gels, die NVy
Diet kennen, dan d r de uitwerkzels van dit Gezellig
IntIinc:, en Diet zien dan in de
genblikken van algemeene vergadering en vereeniging in een gr te mcnigte :
z danig is het d rgaans gefleid met de Maatfchappv der
niceste f rten van Waterv gelen , en inz nderheid der
Plevieren .

7,y vert nen zich, by talryke Benden, in Frankryk,
in de regenachtige Herfstdagen, en nth uden zich, even
als de IKieviten, in v gtige landen en ilykerige gr nden,
waar zy W rmen en Infeelen z eken ; 's m rgens gaan zy
na 't water m bek en p ten t reinigen van den aankleevenden flyk,dit hebben zy geircen met verfcheide andere V gelen, die p W rmen aazen ; zy trappen p den
gr nd m de W rtnen t d en uiikruipen, en hebben ze
dikwyls reeds beet eer ze gehcel zy uitgekr pen . Sch n
de Plevieren d rgMns zeer vet zyT, vindt men de ingewaD(*) De Paarden, weder wild
Buen s-ayres, l pen by geheele

gew rden in de Vlakten van
Benden, weiden zamen, en
geeven alle tekens dat zy elkander beminnen, elkander verflaan en gen egen fcheppen in die gezelligheid . Eveneens is
bet gelel en met de Wilde H nden in Canada, en andere Stree
ken van N rd- .4merica . 'Er is geen gr nd OM t twyfelen,
f de andere f rten van Huisdieren , als de Kameel, zints z
nheugelyke tyden diensibaar gemaakt, de K eijen en Schaapen, welker Maatichappy de Mensch verbasterd heeft , d r
de geheele l rt in dienstbaarheid t brengen, z uden k natuurlyk gezeilig weezen , en , in den wilden ftaat, d r de
vryheid ve*deld , die treffende merktekens gegeeven hebben
van genegenheid, waar d r Wy D g zien dat zy bun flaaffehen ftaat,eenigzins verzagten .
VII . DE1iI. . DILNGrELW N0 . 14,

SS
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wauden z ledig, dat men t t h t dwaaze denkbeeld gek men is, dat ze van de lugt k nden leeven ; d ch , waarfchynlyk verandert de lymerige zelfftandigheid der W rmen bykans gehcel in v edzel , en laat weinig vuilig
beids agter ; daarenb ven fchynen de Plevieren langcn tyd
t kunnen vasten . SCIIWEr CKFELD verhaalt, dat by cen
Bier V gelen veertien dagen geh uden heeft, die at dicn
tyd niets anders dan water gebruikte, en eenige zandk rrels ppikte .
Zeldzaam nth uden zich de Plevieren larger dan vieren twintig uuren p dezelfde plaats : dewyl zy in z gr ten getale zyn, hebben zy welhaast het lcevend aas, 't
geen zy z eken, pgegeeten , als dan zyn ze gen dzaakt
na cen andere itreek t gaan : de eerst valleude fneeuw
d et de Plevieren Trarrkr yk verlaaten , m zagter lugtfreeken p t z eken ; d ch 'er blyven, in z mmige ann
Zee gelegene Landichappen , n gthans veele ver , t t
den tyd dat de v rst begint d r t tasten ; zy k men in
den V rtyd weder (*) ; zy zyn alt s in benden . LONGOLIUS zegt, men ziet n it een Plevier alleen : v lgens
BI LON , zyn hunne kleinfle benden vyltig Ilerk .
Wanneer zy p den gr nd zyn, h uden zy zich n it tlil,
men zict ze beftendig bezig met het z eken van v edzel ;
veclen than 'er p fchildwagt , terwyl de gr te h p
cast ; p de minfle ntdekking van gevaar, flaan deeze p
fchild«a t flaande Plcviereii cen fchreeuwend geluid , tell
t ken dat h t. tyd is urn t vlugten . ----- Vliegcnde,
v lgen zy den ftreek des Winds, ep de rde buns p .
t chts is vry z nder&g . Zy fchikikn zich np ccn lyn
i de breedte, en vl .iegen dus v rt ; zy v rmen in de
Iugt dwars l pende benden, die zeer final, d ch van cene
verhaazende langte, zyn ; z mtyds zietmen verlchei,ie van
deeze baudcn evcnwydig aan elkander, d ch die nict diep
zyn , mear zeer uit ;ellrekt in dwarslynen .
On ten gr nd l pen de Plevieren zeer filet .; zy hlyven
den gcheelen dag byeen, en fcheiden alleen van elkander
m den nagt d r t brengen, 's av nds verfpreiden zy
zicli
(*) Men ziet Cc Plevieren, naar 't beriet, ns d r den
Ridder DLSMASI gezeeven , p Malta, twee kecrcn 's jaars,
geregeld vertrekken, in den V rtyd en in den ~erfst , nevens eene menigte van andere V gelen, die ve de ATdde3landfche Zee gaan , en aan welken dit Eiland Let rustplaats
diem .
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zich p eene vlakte, waar elk afz nderlyk fldrpt ; d ch,
suet het aaubrecken van den dageraad, verhett de eerst
ntwaakendc f de ngerustflc, d r de V gelaars, den
R eper geheeten, d ck die misfc'hien de Schildwagt is,
een pwckkend geluid , 7111i5 hierr, huit,en, p Ilet cigen
genblik van dit ger ep , k men zy alien byeen ; dit
tyditip neemt men waar m 'er jagt p t maaken . Men
fpaut v r den aanbreekenden dag een net, tegen ver de
plants, waar men 's av nds deeze V gels heeft zien tet
ruste gaan . Dc V gelvangers mringen dezelve in gr ten getale ; p bet eerIle geluid van den R eper, werpen
zy zich p den gr nd ncder, w de Plevieren by clkan .
der t laaten k men : als zy verzameld zyn, iiaan de Jaa .
gers p, heffen een fchriklyk gefchreetnww aan, en werpen
it kken in de lugt : de verfchrikte Pleviereu verlaaten het
veld met een lange vlugt , en ft rten in het uitgefpannen
net, 't welk nedervalt, en dikwyls is de gehcele Bende
daar in verward . I)eeze gr te jagt w rdt alt s van een
vervl edige vangst gev lgd . Dcn enkel V gelaar, veel
cenv udiger t werk gaande, mist her egter zelden een
g ede vangst t krygen ; by verbergt zich agter zyn net,
en b tst het geluid van den R eper naa, waer p de
andere in 't net vlicgen . Zy w rden this in vervl ed
gevangen, en, fch n vry gemecu in dien tyd , h udt
men ze v r g ed Wild ; de j ngen zyn de meestgez gtfte .
De jags, die men p de Pl riere,a maakt, en hunne
leeverswyze in dat Sailben , is hvkans alles wit men van
de Natnurlyke Hist rie dcezer V gelen wect . D rtrekkende Vreemdelingen, veeleer dan Inw nders van
ze
Velden , verlaaten zv
ns als de fneeuw k mt , verfchynen eerst weder in her V rjaar, en begeeven ns
wanneer andere V gels zich by ils vcrv egen ; het fchynt
dat de za,te warmte van dat verkwikkend Jaargetyde, 't
geen het flaapende Inftinet van alle nze Gediertcn p .
wekt , p de Plevieren een tegeti vergeftelden indruk
heeft : zy vlicgen na veel N rdelyker Gewesten, m daar
t br eden en bun Kr st t kweeken ; want den geheelen
Z mer d r zien wy ze niet . Zy vert nen zich dan in
Lapl<vid (*) en andere N rdlyke Landfchappen van
Eur pa ; waarfchynlyk
k in die van Elfin : hun t cht
lrekt
(*) C llefti n Academique partie etrangere, T m . Xl . 4cademie

ale St ckh lm, pag . 60 .
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ftrekt zich t t America uit : want de Plevicreft beh ren
t t die ab rt van V gclen, welke geween zyn aan beide
de Werelddeelen ; in den V rtyd trekken zy v rby
Iluelf ns-bt«y, m n g verder N rdwaards p t pail (*) .
By geheele Benden , in die N rdlyke Gewesten gek men , m daar t ncstclen, fchcid'en zy in paaren van
Cell : de nadere en tederder band van Liefde duet, v r
een tyd, de Ilgemeeue verbintenis van hct cezclli` vriendlyk Leeven p(ch rten, en 't is ngerwy{cld in die mende ,
ilandigheid, dat de Heer KLEIN, t Dnjr ; i w
de Plevicre%a heefwaargen meu , als by Mil. ft : de Pleviereua nth uden zich cenzaam in laage landen en weiden (i) .
Deeze V gelf rt, die in nze Land ;lreeken ten minflc
z talryk tc ;iynt als de Kicrii, brci't zich z wvd nict
uit . V lgens ALLJROVANDU , vangt lien minder Pleviereiia
dan Kievi1en, iii 1l , rlic : zy Verv ecen zich niet, „elyk
deezen, in Grit .crl zrarl f andere Gewesten. Den ZwitNercn, fchryft GESNER, is de Plevier nbekend, f zeker
char een zeer zeldzaame V gel (§) : d eh niisfchien trckt
de Plevier verder N rdwaards p , en wint daar, 't Been
k
by by de Iiievit in 't Zuiden fChynt t verliezen :
ichynt by in de Nieuwe Wereld v r uit t hebben, war
de Lugt(lrecken min nderichciden , d rgaans gemaatigder , en , ver 't algemecn , v gtiger zyn , ',an veele y' gelf rten t elaaten, zich van bet N rden na bet genriatigd Zidden nit t breiden ; terwyl een al t brandende
Lugtf}reek, in de Oudc Wereld , bykans alle f rten, die
zich in gemaatigde nth uden, bepaalt en afkeert .
T t de byz ndere befchryving van het gr t geflacht
d,r P :ric.c~l, waar in zeer veele Verfcheidenhc en zyn,
in Geflalte, Gr tte en Pluimadie gr tlyks verfchillende,
zullen ivy ns nict inlaaten ; bet gen eg agtende, den algemeenen cart en leevenswyze deezer V gelf rt vermeld
t liebben .
(*~ Hist. Gen . de V yages, Thnm . XV. p .' 267 .
(f) Kr errr,

lava . peg. 20 .

A'i. pag, 6S3 . Fly tekent, t d ?zer plaatze ,
p , dat d Afbcelding hem, Lilt hraOryk, d r RONDOLET ge
z nden was .
~~1) GESNER,

BRIEF
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BRIEF, aan de Heeren Schryveren der 41g aneene /7aaJci-la;adilae Lettcr c/'uingen, WEGENS DEN BERUGTEN HOt7TEN SCHAAKSPEELER VAN DEN
HEER C . G. VAN WINDISCH .
1hel Eclele Heeren !
n bet laatst ukgek mene We Stukje van Uw . Ed .
Maandwerk , las ik, under auderen , met gen egen,
bet Uittrekfel der Tirievcn' van c . G . VAN WINDISCII, ver
den beruchten Schaak%pceler . Myne aandacht bepaalde
zich v ral, t t bet gene Uw 1 .d . bladz . 4-33, daar uit
ui
bybrengen , n pens de knnstgreep van (fat Beeld ,
en
een' der Paarden alle de Vakken vau 't Schaakb rd t
d rl pen : welke aanmerlang de •S chryver der Brieven
eindigt met deze bewv rdinycn : „ Bepr ef gy cens dit
• zelf naar t
en p uw Schaal :b rd : misichica
; lle sync p • zult gy beter daar in flaagen dan ik :
cdcn
uidlag
gebleveu ."
e,
zyn
z
nder
g
• gingen, gingen, daart
Iran cene h use Fignur , da,lit ik , fch n p ceue nmerkbare wys d r menschlyk vernuft geh 'p~n , (lit t
rt een levend en denkend mcnsch
weep brengen, z
u itv eren . l k
k dat zelfde t
: en na cenige gendienaangaande , t
blikken z ekens, vinde ik , dat de gr te EULER, d ze
liefhebbery zyuer naartpcuring met nwaardig hebbe gcrdceld : d r het p!lellen cener Vethandeling daar nltrent, geplaatst in (1 Ilist ire rle l'Acadernie h yalc des
Sciences & Belles Lefties, p ur l'~'I;r ;rcc 1759 . Clas/e II .
N . 4 . under den 'i'itel van S luti n dune questi n curicu .
Jc , cui ne pu; uit Juan; c a aucune llnalyJc : welkerthzakelvke inh ud, vertaald naar de pgave van de hibli . rles
.h'cicnc . T ng . X VIII. pag . 67. pier p uitk mt : „ De
• 1-leer t, ULER hev ndt zich in een Gezellchap , alwaar
„ men, by gelegenheid van een gefprek ver 't Schaakfpel ,t
„ pgaf , nz een' der Paarrlcn aljc clc 64 b akkcu van tr
en d rl pen, z nder drat bet tweenaaal p de„ Turd t
„ zelfde plants Imam, begiaanende van een gegeven vak .
• Men leide ten then cinde veral Penningcn , behalve p
,, bet `'ak, van waar bet Paard zynen ug
eer[len
zetzelve,
d en
van
bet
lgens,
by
elken
fpr
ude
in
verv
;
„ z
p bet
„ den Penning we- t
S 8 3
13 n rI
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• ne6rkwam : z

dat men z rgen m est, dat bet Paard
„ telkens een Penning deed wegnemen , f nder
it p
„ eene reeds ledige plaats neder t k meu . Zi : hier ee
„ v rbeeld daar van
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• de Vakken zyn bier getekend uaar de rde der zetten,
• welken men met bet Paard na elkander d et . Dus geplaatst zynde p i . fpringt bet naar 2., van d :iar naar
• plaatst

„ 3 . , verv lgens naar 4 . 5 . 6 ., enz . t t dat bet einde• lyk, p bet laatlte Vak 64. t llaan k mende, alle Vak• ken d rl pen heeft .
„ De Heer t.ut.Ea , verv lgens hier p eene allcszins by„ z ndere 4nalyfis, f pl sfende berekening, t cppastende ,
• t nt daarby de wegen aan, langs welken dit v rilel
„ veranderd, en p utallyke wyze pgel , t kan warden :
• waar mtrent den Liefhebberen bet maarzien der Verhan• deling zelve w rd aangeraden ."
D ch , bet v rbeeld bier pgegeven, waar in bet Paard
v r nder{teld w rd by bet begin geftaan t hebben in 't
uitei fle h ckje aan de linkerhand, en na 't afl pen aller
Vakken t rug k mt, niet p, maar naast zyne eerlte ftandjlaats, kan dierhalven niet dienen v r een' algemenen
regel, n ch v ld en aan bet denkbeeld der nbepaalde behandeling van bet Kunstftuk . Hiert e is bet n dig, dat
men den l p van bet Paard (-%Nwaar men bet zelve
lCzette)
dus kunne bepalen, dar bet, alle Vakken geraakt hebbende,,
eindelyk weder m p zyne ecrfte ilandplaats t'hnis k me :
dat is , dat bet p 64, gefpr ngen zynde , net de v lgende
bet weder m bet Vak i . aand e, en dus v rtgaande, als
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't ware in een' cirkel telkens weder m zyne ude plaatfen
m ere beflaan . Zie bier (uit veelvuldige andere fchetfen f
fchikkingen, welken men char van maken kan,) E n v r.
beeld t t dat einde dienende
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Nu kan men het Paard plaatfen waar men verkiest , en
men heeft flechts de v lgende der getallen in acht t nemen, z
dat men , - p 64 . gek men zynde, weder m met
i beginne, z
zal aan het v rftel naar beh ren v ldaan
zyn .
Vinden UWEds . deze l pende aanmerkingen waardig,
m, ter pheldering van bet d
r UEd . gegevene Uittrekfel, in derzelver Mengelwerk t w rden geplaatst, 't zal
my en m gelyk meer uwer Lezeren aangenaam zyn ; zyn
UEd . echter van een verfchillend begrip, zal zulks niets
verminderen aan de achting, waarmede ik de eer heb my
t tekenen, als

Wel Edele Hecre,2l
Uwer WEds . zeer D. W. Dienaar,

N vember 1785 .

G. R. R. G.

S s 4

uIT .
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UITTREKZEL EENFR IUtIZI;

UITTREKZEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKE EN GORE,NA DEN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN

MDCCLXXVI, MDCCLXXVII, MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX Eti MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DE Ref luti n EN Disc very, ODI ONTDEKKINGEN IN I-IET NOORDER HALEROND TE DOEN .
(~ erv hr vr;i bhdz . 590 .)

mringde een menigtc van dryvend
O pYsdendenegentienden
Schepen , het vaste Vs lag mtrent twee my-

len ten N rden . \Vat ver den middag zeilden zy 'er
even in . Het was z vast niet getl ten als h ger N rd
p : d ch al t vast en in t gr te velden, m het t
waagen met de Schepen daar d rheen t b ren .
Op bet Ys lag eerie verbaazende menigte van Zee.paarden, en, dewyl zy gr t gebrel, aan versch eeten hadden , zette men de B ts van ieder Schip uit, m 'er
cenige magtig t w rden . Omtrent zeven uuren'sav nds,
kreegen zy negen deezer Dicren aan b nrd van de Ref ltiti n : zy hadden ze t t n g v r Zee k eijen geh uden ;
z dat zy zich nict weinig bedr gen v udcn, inz nderheid eenige der Zeelieden, die, van wegen de nieuwigheid, reeds cenigc dagen nict hunnc
gen t gast gegaan
hadden ; en z uden zy n - in dezelfde verbeelding gebleevcn
zyn, en bet nderfchcid niet ntdela hebhen , indien 'er
zich geen twee Matr zen aan b rd gev nden haddcn, die
in Gr • euland geweest waren , en zeideii welke Dieren bet
warei ;, en dat men 'er n it van at. D ch , desniettegenIlaande, aten zy 'er van z lang die v urraad duurde, en
waren 'er Il~ts weinigen aan b rd die d v rkeur sin
deeze fpys niet given b ven het gez uten vleesch . lict
vet is, in 't eer : t, z et als merg ; d ch het w rdt, binnen
f bet m t gez uten zyn, wanneer
weinig dagen, raps,
bet eenigzins linger kan duuren . Het vleesch is hard,
zwart en Clerk van fmaak ; bet hart fmaakte als dat van
een Os . Het vet, gefn lten zynde, gaf veel train, g ed
m in de lampen t branden : de vry dikke huiden dienden t t belegzels van t uwwerk. De tanden van de meesteu waren, p dien tyd, zeer klein, zelfs z mmigen van
de gr tfte en udile deezer 1)ieren hadden ze van niet
racer dan zcs duimen langte . Hier nit werd pgcmaakt,
dat
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(lat zy eerst , zecr nlangs , de ude tanden verwisfeld
hadden.
Zy leggen, fchryft Capitein c K, by h pen van veel
h nderden p bet Ys, gelyk de Zwynen in ecn fch t ; zy
flaan een vry clerk geluid, z dat zy in den nagt, f by
mistig weer, ils t verflaan gaven, dat wy niet verre
van bet Ys waren, eer wy bet k nden zien . N it v nden wy ze alien flaapende ; en alt s 'er cenigen p de
wagt . Deeze maaktcn de naastliggenden wakker, als een
B t aankwam : dit ging van den een t t den ander v rt,
t t dat de geheele menigte wakker was . D ch zelden
fp edden zy zich m weg t gaan, eer men eens gevuurd
hadt ; als dan tuimelden zy , de een ver den ander, in
de uiterlte verwarring , in Zee . En , indien wy by de
eerfte fch t, bet Dier, waar 't p geinunt was , niet
d dden, verl ren wy ze d rgaans alien, fch n d diyk gew nd . Zy kwamen ns uict d r, z gevaarlyke
Dieren t zyn, als eenige Schryvers ze hebben afgemaald,
zelfs niet wanneer men ze nanvalt ; ze zyn bet meer in
fchyn dan in de daad . Zy v lgden elkander , z mtyds, in
gr ten getale, en kwamen digt by de B ts . Maar bet
afvuuren van kruid p de Pan, f bet enkel wyzen met
genblikl~k wyken . H t Wyfje
den Snaphaan, deedt ze
verdeedigt bet J ng t t bet utterfte, en ten k ste van haar
cigen leeven , 't zy in 't water f p bet ys . IIet J ng
zal de M eder niet verlaaten, fch n deeze ged d w rde ; z dat men, deeze ged d hebbende, van geene verzekerd is . De M eder h udt bet J ng , in 't water, tusfchen de v rp ten .
Waar m men ze Zee-paardesa n emt , kan ik bezwaarlyk zeggeti : f bet m et naar den Ritffcheia naam,'17 ;fe
weezen : want zy hebb .n geen de mintte gelykenis p een
Paard . 't Is, buiten twyfel , 't zelfde Dier, als men in
den G lf van St . Laurcus aantreft , en daar Zee-k c n emt
zeker heeft bet meer van een K e'dan van een Paard ; d ch
deeze gelykheid beftaat in niets anders dan den Bek . Met
t'en w rd, bet Dier gelykt naar een Zee-k e, maar is veel
gr ter ; d lengte van een, dat niet van de gr tite was,
hailde, van den fn et t t den itaart, negen v eten en vier
P nden . Ik k n
duitnen, en w g, in 't geheel, n
niet ntdekken waar p deeze Zeedieren aasden . Daar was
niets in de maag der geenen die wy d dden (*) .
't Is
[,*) De geheele befehryving d et ns m bet Dier denken ,
S s 5
by
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't Is aanmerkenswaardig, dat wy, z mmize dagen t
v ren nikwyls peheele benden Endv gels gezien hadden,
zuidwaardsaan vliegende . Zy betl nden uit twee f rten,
de een veel gr ttr dan de nnder . Dc gr ttle waren bruin
vast kieur, en van de k1einder f rt was de Eend f de
tik rd, zwart en wit, de ander bruin . Z mmigen zeik Ganzen gezien hadden . Wyst dit niet
den, dat zy
tit, dat 'er Land, N rdw-vaards aan, m et liggen, waar
deeze V gelen, in bet gepaste Saif en, plaats vinden m t
br eden, en van waar zy thans t rug keeren na een war.
mer Lugtflreek?
Van deezen dag, t t den negen- en twintigilen, hieldt
Capitein c K bet lags den z m van het Ys, van de
f1m ricarc~afche t t de zlfiatifclie Kust, met
gmerk, m,
z ',t n gtlyk ware, 'er d r t dringen, en verder N rdwaards t geraaken ; d ck vrugtl s . Op zekeren tyd v ndt
by zich d r bet Ys mringd, en k n 'er niet uitk men
dan d r Zuidwaards, aan t h uden . Verv lgens naderde
by bet vaste Ys, en wist h e daar langs t keilen p
't geluid der IT th'usfe>a af.
Op den zeven- en twintigflen ging Capitein c K met
nderz eken .
de B ten uit, m den Ilaat van bet Ys t
II, bey nd, luidt zyne befchryving, dat bet beft ndt uit
l sfe tlukken , van verfchillende gr tte , en z digt z nmengev egd , dat if, nauwlyks met de B t aan den buinm gelyk y ur
tenkant k n d rdringen , en 't was z
de Schepen m 'er in t k men als f het z veele r tten geweest waren . In 't byz nder merkte ik up, dat bet
al zuiver d rlchynend Ys wits, uitgen m__n de ppervlakc, die een weinig met peningen was . Het bleek geheel t beflaan Wt bevr zen fnecuw, en geheel en al in
Zee gev rmd t zyn . Want , ter zyde zettende de n-waarfcbynlykheid f liever de nm gelykheid, dat zulke
verby ns ilder den naam van Walrus bekend ; d ch bet gemelde, wegens bet wisfelen der Tanden, verflaan wy niet ;
k
is het vreemd dat gees derzelven die gr te zeldzaame Slagtanden hadden, die het uittleekend kenmerk van den Walrus
uitmaaken . Deeze Dieren bekwamen de T gtgen ten van
c K beter, dan het V lk eenes Capiteins, Van Mien AWDERs rv vermeldt, die de nieren van den Walrus gegeetenhaddei4,
en 'er eene verd ving van gev elden, welke niet dan met
den ty'd verging , en gev lgd werd van zwaare h fdpyr. .
Z. 1isCchien hadden zy die deelen weggew rpen .l
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vervaarlyke kl mpen nit rivieren k men afzakken y die
nauwiyks waters gen eg hebben dat 'er e n B t vl tte,
v nden wy geen land-v rtbrengzel , daar in gehegt f
vastgevr zen ; 't geen nvermydelyk her geval z u hebben m eten weezen, was h t Ys, in rivieren, gr te f
kleine, gev rmd geweest . De Ysfch tzen, die den buitenkant van bet veld nitmaakten, waren van veertig f
vyfrig v eten uitgeftrektheid, t t vier f vyf ; en ik m est
pmaaken , dat de gr tfte ftukken dertig f meer v eten
k zeer ndiep nder 't water ftaken . H t dagt my
aanneemelyk, dat dit Ys bet v rtbrengzel z u weezf-n
van den v rgaanden Winter alleen . Veeleer z u ik vernderftellen , dat h t v rtgebragt was in zeer veele Win.
rdeels, zeer nwaarfchynlyk,
ters : en was her, myns
dat bet weinige 't geen n g van den Z mer v rhanden
was, fret tiende gedeeke win dit Ys z u kunnen d en
d ijen : want de z n hadt 'er reeds de v lle kragt haarer
firaalen p ge efend . Indedaad, ik ben van gev elen, dat
de zun flegts zeer weinig t ebrengt m deeze gr te Yskl tnkl mpen t d en finelten . Want , fch n dat Hemellicht
een zeer geruimen tyd b ven den Gezigteinder is, fchynt
bet zelden nicer dan weinig uuren agter elkander, en w rd
dihwyls verfcheide dagen agter een niet gezien . 't Is de
wind , f liever 't zyn de g lven , d r den wind verwekt,
die deeze verbaazende Yskl wpen verkleinen, d r bet een
fink tegen her ander t 1chuuren , en die deelen , welke
bl tliggen aan de Zeebaaren, t d en uitk lken en wegvallen . 't Was blykbaar , nit nze waarneeming , dat de
b venfte ppervlakte van flukkcn deels was weggen men ,
terwyl her gr nd(tuk f bet beneden(te vastbleef, verfcheide vademen r nds m't geen b ven bet water uitflak ) even
als een ndiepte r nds m een verheeven klip . Wy name -1
de maat van bet water p een fch ts, en v nden het vyftien v eten diep, z dat de Schepen 'er ver z uden hebben kunnen zeilen . Indien ik deeze diepte niet gemeeten
bad , ik z u niet gel fd hebben , dat 'er c n gen egzaam
gewigt van Ys b ven de ppervlakte was, nm her andere
z diep daar beneden t d en ziuken . Dus kan bet gebeureh, dat 'er sneer Ys vennanlen w rd, in- 6cn fl rmagtig
Saif en, dan gev rmd w rdt in verfcheide Winters ; en bier
d r w rdt eene eindl ze ph ping v rk men . L ch,
dat 'er alt s een verblyvende v rraad is , zal een ieder,
die p de plaats waarneemmgen gedaan heeft , befluiten ; en
geese dan li(,uraer .lFysgeercu zullen bet betwisten .
Op
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Op den negen- en twintig(Ien was Capitein COOK p de
gte van Caap N w-d, aan de Bust van Afa, bykans
p de N rder Breedte van 68° 56 en ISO° 51' lengte .
Deeze Kaap bed elde by m t zeilen, vertuigd dat de
Kust een zeer Westlyke tirckking z u aanneemen ; dewyl
by geen Land ten N rden k n zien, ich n bet aan den
Gezigteinder vry helder was . In deeze p ging t ]cur gefleld , v ndt de Capitein bet Jaargetyde z verre verl pen , en de vriestyd z na p handen , dat by bet Diet
raadzaam kenrde eenige verdere p ging t d en m
eenigen D rt cht , dit Jaar, na den ;~tl«satifche Zee t
z cken ; by hadt geen gedagten alt s dat bet za?u gelukken. Ely vestigde daar m zyne aandagt p bet vinden eener plaatzc, waar by zich van b ut en water k n v rzien ;
k was by bezig met bet bedenken van een plan, h e by
den Winter z u d rhrengen, m eenige verbeteringen t
maakcn in de Aardryksbelchryving en Zeevaard, en tcfleus
in de gelegenheid t blyven , m , den v lgenden Z mer,
na bet N rden weder t keeren, t t bet verder z eken van
eeu D rt cht.
Capitein c t: , deeze dr eve Gewesten van Vs en
Snceuw verlaatende, wendde den fleven Zuidwaards , en
zeilde , p den ddn - en dertigtlcn Angustus MDCCLXXVIII,
v rby eeu klein Eiland . p de I3reedte van 67 . S '. nder
den naam van J3raraey's I`ilicnd, p de Enart getekend . Den
v lgenden dag krceg by een fch u h g V rgebergte in
't,gezigt, p de hreedte van 67 . 3 . en de Lengte van
138° II' . fly hieldt zich nu v lk nnen verzelcerd van 't
geen by v rheen gel fde , Fiat dit bet Land der 7 clnadski was , f de N rd- (' st-Gust van ,Via , en dat die
Kaap d r MULLER Serdze lic;nen geheeten, de uiterflc
grenspaal was van BEERING 'S Reize, in 't Jaar MDCCXXVIII .
Op den tweeden September kreegen zy fch tt
weer en heldcren z nnefchyn , die zy in vyf dagen Diet
badden m lten genieten, wanneer zy, p den afiland van
vier mylen van de kust, zeilden , zagen zy vericheide Inw nd rs, en eenige hunner W ningen die naa Aardh pen geleeken . In den av,nd zeilden zy de 0 stlyken
Kaap w , denzelfden uith ek des Lands, welken zy p
den elfden van Augustus v rby gevaareu waren : en vats
welken de Kust eene andere rigting neemt , Zuid-A-Vestwaards (Irekkende . Zy, die cen ingewikk eld gel f fl egen
aan de Kaart van den Heer STAIILIN , hielden bet t t D g
v r de O stpunt van zyn Eiland dlGschk<a ; l ch werdcn
t ed
h
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t en vertuigd , dat het Diets anders k n weezen dan het
O stlyk V urgebergte van 4fa, en waarfchynlyk de eigenlyke Kaap 7Jchuk isk i , fch n liet V rgebergte , d r
BEERINC lfchuk tsk i N ss geheeten , verder Zuid-Westwaards lag . Capitein c k befl t, egter, gelyk BEERING
v r hem gedaan hadt, dat dit de O stlykile punt van
.Elfin is .
Dezeive bcilaat uit een Schiereiland van eerie
verbaazende h gte , aan het `'a teland gchegt, d r een
zeer laage , en , z als het zich laat aanzicn , zeer fmalle
Naa den zeekant daalt allcs [lei] f in r tfireek lands .
zen ; en p den uith ek zclve verhefl=en zich eeuige r t .
zen als t rens . De Uith ek lies p de Breedte van 66',
G' en de Lcngte van 19 ' 22', en is van de Kaap Pi-ins
II%alics , aan de Americaanfclie Rust,
p dertien mylen
aftlands . Het Land, r nds m dit V rgebergte , beflaat nit
heuvclen en valeien . De eerfle eindigen by de zee , in fl:eile r tzige punten , de laatlle in laage flranden . De heuvel ; vert nden zich als barre r tzen , de valeien hadden
cen gr en aauzien, l ch gees b sch f kreupelh ut,
Naa deeze Kaap m ezeild t hebben, zette Capitein
c t, k ers na den N rdlyken h ck van de Baai St . Laur ezis, waar by den tienden van Augustus geankerd hadt .
By bereikte lien den v lgenden m rgen , en zag eenigen
der Inw nderen van de plaats daar by ze t v ren Outk verfcheide anderen aan de verzyde van de
dekte, en
l;aay. Geen hunner waagde bet, n gthans, de Schepen
t naderen, 't geen hem vreemd v rkwam : dewyl het
weer guntlig gen eg was , en zy , die laatst d r hem
hez gt wareu , gcene reden hadden m zich ver zulke
hez ekers t bekiaageu . Dit V lk,fchryft Capitein c n,
nl eten Tfci utski zyn , die de Rusfen, ten tyde dat de
Fleer MULLER fchreef, n g Diet hadden kunnen vermeestereu . En , uit hun geheele gedrag , ten nzen pzigte,
hlvkt het dat zy t t n g d r hull Diet t t nderwerping
enragt zyn ; fch n bet .zeker gnat, dat zy ecnigen handel met de Rasfen m eten dryven , f rechttlreel,s , f
d r middel van eenig nabuurig V lk ; anderzins kunncn
wy geen reden geeven, dat zy z daanige fpietzen bezitten, als wy by hun aantr ffen .
Gelyk Capitein COOK den naam van St . Laurcns gaf
aan deeze Baav, terwyl by 'er den tienden van Augustus
ankerde ; gevallig is bet dat BEERINC p dienzelfden dag
dier maand , in den Ja ire MDCCXXVJII, die plaats
v rby zeilende , het naastgclegen Eiland, naar dienzelfden
Hei-

hebben
zyn,
zullen
inddeeze
hvinden
ftuuren
krygen
ftcvenen
zullen
w
fireeken
was
vinden
kunnen
, werwaards
befteeden
vl
by zich
willen
de
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Heilig n einde . Deeze Baay is, by den ingang, ten n1iiIiien vyf mylen breed , en vicr diep , allengskens binnenwaards naauwer w rdende, en men fcbeen daar veilig t
kunnen leggen v r de zeewinden, als 'er gen egzaam water is v r de Schepen m t
tten . COOK,
egter, nderz gt (lit niet, fch n by zeer verlangde een
haven t
v lgende Lente m gt been begeeven . D ch by begeerde
'er cen,waar h ut t
; cen artykel,'t geen by
. In den naamiddag
wel wist bier niet t
bun k ers v rrzettende, zagen zy wat bet was , 't geen
zy eerst v r een r ts gen men hadden ; dit bleek een
Walvisch t
r de Inw nderen van de Afiatifche
Dust ged d, en welken zy na firand fleepten . Zyfcheenen
zig, m niet gezien t
rden , agter den visch t
verbergen ; d ch dit was n dl s, dewyl c x, z nder
uden, zyn weg verv lgde .
zich met hun p t
Op den vierden van September liet by f Tangs de rigting van de trust t
; dewyl by bev ndt dat dezelve Westwaards liep, na den G lf van Anadir, dien by
. Hy zette dan de k ers
niet be gde in t
Zuid aan , cn kreeg, met den av nd , bet Eiland, d r
REEKING St. Laurens genaamd , in 't
g . fly bev ndt
zich thans p mtreut twaalf mylen van de Zuidlykfie punt
van bet Wasteland . Dit na :n by v r den Uith ek , d r
LEER NC de O stpunt van S'',ch t+ki , f Kaap 7fcluik tsk i
geheeten : cen naam, zeer eigenaartig d r help daar aau
t egev e gd, naardernaal van ft edcclte der Kust de Inge_
zeetencu t t hem kwamcn, die' zich 7yclautski n cmdcn .
Vnigens c x ligt dezelve p 64' 13" Brcedte, en i$6°
36" Lengte .
Indeezerv ege, ten v llen vertuigd dat by zich p de
Kust van 4Ia bev ndt, en nit aan den O stkant van
bet gr t Eiland /Ilaschka geheeten , in des Hceren sT .&nr.IN's berigt van de nieuwe N rtfclte A'rclripel, k rtv r
by deeze reis aanving, uitgegeeven d r Dr . I ATY, zette
by k ers na de Kust van ilmerica, in h pe van dat Eiland daar t
. Te meer befl t by eenigetr
tyd-in bet z eken van 't zelve t
: dewyl bet
befchreeveu w rdt als vervl ed van b ut pleverende, 't
well, beide de Schepen b gst n dig hadden . Op den
achtfien van September kwam by in een Z nd, l pende
tusfchen twee Landpunten ; de N rdlykfte n ernt by
Kaap Darby, de Ztudlyl e Kaap ,Denbigh, Dien Inham,
diets
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dien by (ter cere van Sir FLETCHER NORTON, thans L rd
GRANTLEY, en Bl edverwant van den Luitenaut K1~Nc)
N rt n Sui.,nd heette , tlrekt zich N rdwaatds t t 64°
vervl ed van
5 4 breedte . Flier v nden zy Water, en
Dryfh ut . Hier t efde by t t den zeventienden September, nict alleen m Water en I-l ut aan b rd t brengen , maar
k m de Manfchap eenige verlrisfing t bez rgen, die by gedeelten aan Land gingen , van de v rk mende kruiden aaten , en mede namen . Desgelyks
z ndt by den Luitenaut KING, met eenige Manfehap, ut
deezen Inham t
nderz eken , en de mliggende h gten
t beklimmen . Uit alle de waar .neemingen , d r then
Heer gedaan, m est COOK pmaaken, dat bet Eiland van
den Heer sTfEHLIN enkel i ; ;gebeeld was ; en , verv lgens ,
nderv ndt hy, dat de naam van Xaischka, d r de Rusfen en Inw nders beiden aan de vaste Dust van America ,
in 't algemeen gegeeven w rds, ich n dezelve eigenlyk
beh re aan eene zeer verre v ruit[teekende Kaap by het
Eiland O nainaka .
Terwyl Capitein c k zich bier nthieldt, badt by eenigen mmegang met de Inb relingen . lieu dier ntm etingen befchryi't by in deczer v ege . Een Gezin der Inw ndereu ktivam digt aan de piaats waar wy bezig waren met
b ut t verzamelen . Ik weet niet h e veel 'er in den heginue zich byeen hev nden ; d ch ik had alleen t d en
met de Man, de Vr uw en bet Kind, en n g een vierde
Perf n, die de gedaante van een Mensch vert nde, d ch
deeze was bet al : want ik heb nimmer kreupeler Mensch
gezien, n ch 'er van geh rd . De Man was incest blind,
en n ch by, n ch zyn Wyf, zagen 'er z wel uit als wy
we[ eens I3ew uders van deeze Dust gev nden hadden .
Beider nderlippen waren d rb rd, en zy bezaten cenige
dier k raalen, als ik v rheen nder hunne Nabuuren gev nden had . Yzer was hct incest geliefde van alles wat zy
badden . V r vier mesfen, d r us geihiced van ecu uden yzeren band , kreeg ik van bun mtrent vierb nderd
p nden visch, wclken zy p dies f den v rgaanden (lag
gevaugen h adden . I L gaf bet Kind, een Meisje, eenige
k raalen : p welk gefehenk de M eder in traanen uitb rsr, verv lgeus de Vader , t en de [Kreupele, en eindelyk, m het c ncert t v lmaaken, bet Meisje zelve . Dit
huileud muzyk duvrde niet lang .
De Luitenaut
KING hadt de v lgende ntm eting met bet zelfde Gezin .
A erwyl wy wagtten na het V lk dat bezig was met B ut
t
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t zamelen, kwam 'er cen Kan e v l V 1ks na ns t e ;
ze aan Land verz ekende, trad een ud Man en ecn, ude Vr uw aan Strand . Ik gaf de Vr uw een klein mesje ;
haar t vertlaan geevende , dat zy v r visch een veel
gr ter z u kunnen krygen . Zy gaf my een teken dat ik
haar z u v lgen . Ik was mtrent eene myl met den Man
en Vr uw v rtgegaan, t en de Man , eeu ,klippigen
h ck ml pende, viel , en zyn been geweldig bczeerde .
Dit deedt my till laan : waar p de Vr uw wees na de
gen haars Mans, welke ik zag dat hedcl:t wares met
cen dikke witte flym . Verv lgens hieldt by zig dint by
zyn \-Vyf, die hem van de hindernislen p den weg nderrigtte . Deeze Vr uw hadt ecn klein Kind p (lei] rug geb nden, z danig mw nden, dat ik bet v r eeu pak field
t t dat bet fchrceuwen my anders nderrigtte . Onwtrent
twee mylen v rtgewandeld zynde, kwamen wy by hun
p ecn b t van vellen gemaakt, deeze lag p zyde gewenteld, met de r nde zyde na den wind , en diende this t t
hun w ning . 1k werd verz gt eene z nderlinge bewerking
gcn des Mans t d es . Ecrst m myn adem in
aan de
gcn t blaazen , en cindet h udgu , v ris p de zecre
lyk 'er in t fpuwen . 1-lier p nam de Vr uw beide myn
handeaa, drukte ze p 't v rlyf van den Man, hield ze
daar cenigen tyd ; my intusfclien nderrigtende van den
elleudigen ilaat haars Gezins , nu eens p haar Man , daft
eens p ecn Kreupelen , die zig daar bev ndt, en z mtyds
p bet ind wyzende . 1k k gt al de Visch, dicn zy hadden , welke zy zeer getr uwclvlk verleverden aan den Alan,
dicta ik 'er m z ndt . De bykans blinde Man was vyf
v cten en twee duimen lang, welgemaakt, k perverwig, zwart
en k rt van hair, ligt van Ward . Ily bath gaten in den
nderlip, d ch 'er geen cicraaden in .
De Vr uw was
k rt en dik , hadt een l nip r nd aangezigt, een jak aan
van vellen en een breeden h ed p 't h fd . Lcideu hadden ze zwarte tanden , die p het tandvleesch afgevyld
fcheenen . Van den lip t t de kin was de Vr uw in 't
aangezigt geprikkeld .
Op een anderen tyd gaven negen Man, elk in zyn Can e gezeten, Capitein COOK ecn bez ek . Zy naderden het
Schip met cenigen fchr m, en kwamen hlykbaar met geen
gmerk dan m hunne nieuwsgierigheid tc v ld cn .
ander
Zy ginger by elkander by de agterft en liggen ; zy z ngen , een hunner Il eg p eene fb rt van tr m , en ecn ander maakte dnizend vreeuide beweegingen met zyn hander
en
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en lichaam . Niets w ests deedt zich p , n ch in bun
zang, f in de gebaaren, daar m de gepaard . Niemand
k n eenig verfchil ntdekken tusfchen dit V lk , wat de
gr tte f de weezenstrekken aanbelangt, en die wy ntm et hadden langs de geheele Kust, N iktc S und uirgen men . 1-iunne heeding, uit beestenhuiden beflaaude ,
was van dezelfde gedaante, en zy hadden de gew nte
m den nderlip t d rb ren, en 'er cieraaden in t
hangen,
Hunne W ningen waren digt by 't Strand ; en befl nden enkel uit een ichuinsail pend dak, z nder eenige zydmuuren, zamengefteld nit flukken b uts, en bedekt met
gras en aarde . De vl er was belegd met dergelyke ftukken
b uts ; de ingang was aan 't eene er de, de vuurplaats in
't midden, en by den ingang een klein gat m den r k uit
t laaten.
(Het herv lg bier nrc . )

ZES BRIEVEN, BEHELZENDE HET VERSLA ; EENER REIZE NA
HET EILAND MAN, TUSSCHEN ENGELANn , SCHOTLAND
EN IRELAND, GEDAAN IN DEN JAARE

M DCCLXXXIV .

DERDE BRIEF (*) .
MYN HEER,,

Peel,

4 May i784 .

nd kwam ik bier aan, naa een Land, p z mmige
est en bar , p andere feh n en vrugtbaar,
d rgereisd t hebben . Peel ligt twaalf mylen van Castelt wn ;
de eerfle zes mylen is de weg, en 't land, eenzelvig en verveelend ; dan, verv lgens, daalt men f in eene fch ne valei,
r nds m een zeer h gen berg l pende. Veel gen egen
fchiep ik in bet wild en r manesk v rk men van bet Kasteel, z als bet zich, van den weg t zien, pdeedt. 1k ben,
p dit
genblik, wedergekeerd van 't bezigtigen . Het ligt
p een kleine r ts, die' p zich zelven that , en by welke
men met laag water k men kan . Ik m est myne nieuwsgicrigheid v ldaan h uden , met dit Geb uw alleen van buiten t
befch uwen : want, t en ik myn best Bleed pt de deur pen
t
(') Zie de v riac B ieven bier b ven, bl . 491, enz.
Tt
VII . DELL . MENGELW . N0 . 14av
Gister
plaatzen w
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t krygen, bemerkte ik, dat gr te fleenbr kken,van b ven
nc, .ier,evallen, den ingang il ten . De Hi fdkerk maakt een
gedee!te van bet Kasteel nit, en w rdt thans, in den deerlyk vervatlen ffaat, wet nicer gebruikt . Het Kasteel en de
Kerk, t zamen, leveren e n h p rumen uit, die, in 't gem ed des AanFch uwtrs, een denkbeeld d en ntftaan van bet
ude aanzien der gr te Bar nnen •, die ver hunne Leenmannen , met een v lflrekt ppergezag, heerschten . 't Was in dit
Kasteel, dat ELEONORA, Hert ginne van Gl ucester, d r de
ftreeken des Hert gs van SUFFOLK en den Cardinaal BE.AUFORT,
werd pgefl ten, nder v rwendzel dat zy zich by Waarzeg11ers verv egd hadt, r n- t weeten t k men, wanneer
haar Man, de Oud m van IIENDRIK DEN VI , K ning z u
w rden. Terwyl ik in pget ge befpiegeling fl ndt
by dit br kkelig Gedenkteken van ude Britfche gr theid,
zag ik een nude langgebaarde Geit den k p ileeken uit e n
der t rens . Deeze mftandiLheid bragt my v r den geest
de v lgende fch ne befchryving, in OSSIAN, van de ruiner,
van Balclutha .
„ Ik heb de Wallen van_ Balclutha ge„ zien ; d ch zy lagen verw est . De Zaalen waren verbrand ;
• de Ilem des V lks werdt niet nicer geh rd . De Str m
• Clutha is uit zyne bedding geweeken d r den vat der
• Wal':en . De distel flak hier bet buigend h fd p ;de wind
„ fpeelde met bet digtgegr cijde m sch . De V s keek nit de
• venlleren , en her hangend Bras van den muur, wapperde
• r nds m zyn k p . Verlaaten is de w ning van MOINA ;
• flilzwygenheid w nt in bet huis haarer Vaderen !"
In her ' rk men van deeze Stad is iet zeer naargeestigs ;
en dit werd deezen m rgen vermeerderd d r de betr kke
lugt . Als gy de Kaart iLziet, zult gy pntdekken , dat Peel
mrrent p 't midden van de Westkust deezes Glands ligt .
Dc Said ziet zeer verre Zeewa rds in ; bet geduurig gekl ts
der Zeeg lven , met bet gezigt van bet verw este Kasteel ,
Je\ , crtt cell belangryk t neel p v r den ernitigen Befpiege'aar .
Len gebraaden V gel flaat v r my p tafel gereed ; z ras
ik then p heb , zal ik myne reis na Ran fay v rtzetten , dee
ze Scad ligt ticn mylen van Peel
De Herberg, in welken ik
deezen Brief fchryf is zeer g d . Ik bemerk dat bet
de gew nte in de Herbergen deezes Lands is, dat de Waard
en diens G ,_zin met de Gasten aan een tafel eeten, z zy net
ntdruklyk bedi gen alleen t willen aanzitren . De Dleid, die
g'steren bet Tneeg ed binnen bragt , wed gev lgd d r haar
.JuffrOUw, die, my t feel, near gew nte, verwelk md hebb, nde , zich by my aan tafel verv egde , en my Thee fch nk .
Zy verklaarde my reeds Trice gedr nken t hebben, en h pre dat ik het niet k~valyk z u neemen als zy niet met my
dr nk . Hier uit kunt gy afneemen , dat bet bier v r cen gebrek
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brek aan welleevenheid w rdt aangezien , een Cast z nder
gezelfchap t laaten als by aan tafei zit . Myne Waardin tradt
met my in gefprek ver deeze gew nte , en . ntdekkende dat
ik dezelve vreemd v nd, Weld zy n ch bet av ndmaal n ch
bet ntbyt met my . Ik m et bekennen dat bet my niet fpeet,
dewyi zy my t praatagdig v rkwam , en haar luidruetig nderh ud meer diende m myn geest, die niet al t zeer pgeruimd was, t veer re flaan dan p t beuren . Zy is n gthans
zeer plettende ten aanziene van Vrcemdelingen, en de zugt ,
welke zy bet nde m my het verblyf ten haaren huize aangenaam t maaken , m et ik in 't byz nder erkennen, dewy! zy
bet deedt, p een tyd, wanneer zy gewigtiger zaaken, en " r
haar van meer belang, t d ers hadt ; t weeten, zy bad t het
zeer druk met alles t hereiden t t bet nthaalen van den Bisfch p, die 'er m rgen, met een zeer er t gezelfchap, z u
k men ceten . Indedaad, ik weet my niet t herinneren, dat
men
it in eenigen Herberg meer m eire gen men heeft m my
t v ld en, dan t Peel in Leverp l K $yhuis.
V IER DE BRIEF.
MYN JEER,

Ratnfay, 5 May.

Omtrent negen uuren 's av nds , kwam ik gisteren in deeze
clendige Plaats , na den vermaaklykfleu rit, lien ik immer
deed , afgelegd t hebben . De naamiddag was allerrelderst
en fch nst, en het Land, 't welk ik d rtr k, verfchafte eene
verbaazende verfcheidenheid van heerlyke Landgezigten . Op
z mmige plaatzen verhieven zich h ge vrugthaare bergen,
v rzien van Paarden en Schaapen , de kruinen na de w lken ,
en bedekten v r de k ude zeelugt de gr ene valeien aan derzelver v eten, die, pier en daar bezet met huizen bet h fd
tusfehen bet geb mte pfleekende, cen der treflykile Landgezigten v rmde, welke ik it aanfch uwde.
Het D rp
Clanwillin tr k, b ven al, myne aandagr . Het beftaat nit mtrent tien f twaalf met net gedekte W ningen, geb uwd aan
den kant van een diepe b gtige valei, d r welks midden een
kleine ruifchende beck vl eit . - Niemand , die een geest
van pmerking bezit, kan dit verblyf van eenv udigheid en
vrede aanfch uwen , z nder zich een denkbeeld t v rmdn van
de zeden dier tyden , wanneer de Menichen eerst in Maatfchappyen gingen w nen . In zulker v ege als Clanwillin is
aangelegd, m et men zich verheelden dat de w nfteden werden geb uwd , in de vr egl'e eeuwen der Wereld .
De Stad Ramfay is ber emd van wegen c,e daar by liggende
Baay , z uitgeftrekt en gerchikt, dat de gr tf}e Scheepsvl T t 2
ten
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ten 'er veilig liggen , t midden van bet bulderen des hevigflen
St rms . Dan , de Herberg bier is een zeer ngefchikt hull,
en bet gezelfchap , waar in ik den v rgaanden nags , naa
myne aank !nst, m est flyten, flr kte , geheel niet met de
verheevene denkbeelden, my ingeb ezemd d r de gr rfche
v rwerpen, welke p mvne reis myne gedagten bezig geh uden hadden .
Bedenk, h e gr t myne ngemak_
lykheid was, naa gereisd t hebben d r eene Landftreeke,
vervuld met eenige van de fch nite v rwerpen , die de Natuur den
gen biedt, met een geest, ten h gften daar mede
ingen men, my m est verv egen in een elendig nauw kamertje, d nker d r de tabaksr k, en vervuld met her gefchreeuw
van eene menigte zingers , die de ich rfle t nen fl egen .
1vlaar deeze vr lyke Ramfayers hielden zich niet aileen met
dit fchreeuwend en verveelend zingen , nledig : zy praatten
k;
nder de verfcheide gefprekken was 'er een, waar uit
bleek, h e weinig zy bekend waren by bun V lksnaam . Bet
nderwerp werd pgehelderd d r de v lgende k rte gefchiedenis, d r een van bet gezelfchap medegedeeld . „ Een S l• daat, van dit Eiland geb rtig , zyn been in BritfchenKrygs• dienst verl ren hebbende, verv egde zich by zeker Edel_
• man m een jaarlyks ink men . De Edelman vraagende ,
• welk een Landsman by was V kreeg t t antw rd , een
~, Manksman (*) .
Hy riep nit , een Manksman! en
,, vr eg aan zeker L rd, die by hem zat : Ik bid u , myn
~, Heer ! kunt gy my nderrigten t t welk Land de Manksman• nen beh ren, in waarheid, ik kan my niet herinneren,
it
• v rheen van dit V lk geh rd t hebben .
Ach ! was
• her antw rd, zy meaken, z ik ver nderfiel, een der V lken
• u .t in de kleine fiaaten van Duitsclaland!"
VYFDE

BRIEF.
D uglas, 6 May .

M Y N H E E R,

De weg van Ramfay herwaards is, z ik my verbeeld,
niet ngelyk aan de wegen in bet berg7gtig gedeelte van Wales . N eens v nd ik my verheven in bet gewest der w lken, en zag, in myne verbeelding, met kleinagting neder p
het kruipend geflacht der aardw rmen bier heneden ; dan eens
werd ik vernederd, laager dan de w nplaatzen der Stervelingen , en zag m, :t e rbied p na de verheevene verblyfplaatzen
der Arenden . Dig by bet D rp Laxey, tr t : ik v rby een
Ge( •)

Alanksman

D1en zic

is de

zelven gew

naam , met well .en de Inb
n zyn t ben emen .

rlingen van bet Eiland
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Gedenkteken der Druiden, beftaande uit acht gr te Steenen,
rechritandig geplaatst r nds m een n g veel gr ter Steen . Gis.
ter av nd bez gt ik een r ts, niet verre van deeze Stad geldgen, en zat 'er een half uur, befpiegelende de gr te waterplas, van daar zigtbaar . Naast my lag een Schaapherder, in
diepen flaap, p den gr nd uitgeflrekt, terwyl zyne kleine
kudde r nds m hem graasde.
ZESDE

BRIEF .
Leverp

D5YN HEER,

l, 7 May.

Op dit
genblik ben ik, naa myn reisje, hier beh uden aangek men . Wy zyn fchielyk vergevaaren ; d ch fchielyk betekent by my /legs, want ik was den geheelen tyd d dlyk zeeziek . Myn h fd draaide d r bet fch kken en flingeren van
bet Schip . N g danst de Kamer, bet Vuur, Mejuifr uw S-,
de H nd en de Kat , v r myne gen .
Verfch n my
dat ik in deeze verwarring niet meer fchryf, z draa ik dit
pakje Brieven weggez nden, en my met een k p Thee verfrischt heb, zal ik t bed gaan, fch n bet thans p 't midden
van den dag is . Vaar well

TSOU-Y, OF DE WYSGEER.

Eene Chineefche Gefchiedenis .

(Uit het Engelsch .)
vreemd denkbeeld, v r een V rst, kwam ten eenigen daE en
le p in den geest van TSCHING-OUANG, Keizer van

China,

wens naagedagtenis in zegeninge is by zyr. V lk ; by wilde
w-eten war bet w rd Wysgeer beduidde .
De minlle
aanduiding eens S uverains is een bevel . Terft nd ging 'er een
g ;h d suit , dat een ieder, die eisch maakte
p den naam van
I3/ysgeer,, zich ten H ve m est verv egen , en v
r den Keizerlyken Thr n verfchynen .
Tcw: u-KONG (*) , een uitfteckend Staatsdienaar des Keizers, was nverm eid m dit geb d t helpen uitv eren , en liet de naauwkeurigfte nav rfchingen d en na een Wysgeer.
De
(') K ng, is een Eertytel van den Man, den Keizer in waardigheid t'e
naaste, en k mt vereen met dies van vizir by de Turken.
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De ber emde cHwr-s u, hadt t veel verwaandheids m t
vcr n1crliellen , dat iemand , buiren hem , na d
l er van
iVysgeer k n dingen .
Tr ts p bykans h nderd b ekdeelen,
ver CONFUCIUS geichreeven , verfcheen by in tegcnw rdigheid des V rften, met h t v lk menfte vertr uwen p eenen
gelukkigen uitflag. fly r emde p zyne bekwaamheden, zyne
veeivuldige fchriften, en byz nder p zyne menschliefde, belaigl sheid en v rbeeldlyke g dsvrugt . - D ch de Kelzer bev ndt, by nderz ek, dat CRAM-SOU een ngev elig en
wraakzugtig - fchepzel was : 'er greetig p gefteld m by alle
gelegenbeden van zich t d en fpreeken, en daarenb ven zeer
gebrekkig in beleefdheid (*) .
TSCHING-OUANG fprak .
„ Deeze is zeker de Man niet lien ik verlang ; zendt hem
„ weg!"
CRAM-SOU verliet het Paleis, en bet
nde zyne geraaktheid ver den V rst, in een Schimpfchrift p hem
vervaardigd . Deeze beklaagde dien ngelukkigen Geleerden,
en lachte m h t lasterend Gefchrift .
Ts%-i kwam daar p t v rfchyn . Hy fchreef met veel
geetsdrifts ; en fcheen 'er nicer p geaeld, m de nevelen, die
de Waarheid bedekken, t verdikken, dan m dezelve t verdryven . Hy hadt vecle B eken uitgegeeven, alle vry Wysgeerig geichreeven, -- d ch geheel nutl s v r het Menschd m . E n walgwekkende h gm ed ftraalde d r, zelfs in
zyne geringfle verrigtingen . Z nderlingheid nder(cheidde hem
van alle andere Schryveren : by kende, indedaad, de zwakfte
zyde van den Mensch, en wist bet middel m de gen p
zich t trekken : deeze Z nderlingheid gaf hem een naam , daar
by anders in bet ft f der vergetelntsfe z u gekr pen hebben .
Om niets ter wereld z u by zich evenecns kleeden als zyne
lvledeburgers . Hy at zyne Ipys beet rn dat de Chineezen die
k ud gebruiken , en dat zy hun drank beet drinken, was by
hem r de gen eg m den zynen k ud t neemen . In alle gezelfchappen verklaarde by h e zeer by h t Menschd m veragtte ; en n gthans was blykbaar de h gfte begeerte van zyn
hart m by 't zelve in een gunitig licht t ftaan . Hy bedr efde zich, wanneer by by bet nderwerp hunner gefprekken
aliet teas : deeze ngefleldheid der ziele ging z verre, dat
by eenen Misdaadiger, die aan -den lyve fl nd geflraft t w rden, benydde ; m dat dien dag, de begaane misdaad en de
-uitgev erde ftraffe, de aandagt der Stad geheel innam . Daarenb ven dienden zyne Schriften niet m den kring der kundigheden f der geneueten uit t breiden ; in dezelve was Been
zweemzel ven een plan, fchikking f zamenhang . Allen lazen
zy
(`) Beleefiheid w rdt by de Chineezen v r eene zaak van bet gr tfe
asnbelang geb uden . Van bier gebruiken zy , in bwme gefprekken . anderen aanfprtekeude, de verbeeveulte uitdrukkingen ; d ck, van zieu zdven
fpreekende, de vernederendfte .
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zy zyne Werken, niemand verft ndt ze : 't welk misfchien
meer dan iets anders hadt t egebragt, m ze zeer algemeen
„ Is deeze een
nder bet V lk t maaken .
1-lit , „ by is, indedaad, d rJP"ysger,'ipTSCHING-OUA zyne z n• derlingheid, een gelachwekkend Schepzel ; weg, weg met
• hem !"
KIONG, de nederigfte der B nzen (*), was van denkbeeld,
dat, niettegenftaande zyne v lfirekte verfrnaading van alle aardfche g ederen, de eer en bet helang van den G dsdienst v rderden , dat by , t deezer gelegenheid , ten H ve verfeheen .
Onder bet petal zyner v rtreffelyke Deugden, telde by zyn
havenl s v rk men ; zyn d r vasten vermagerd en gees
gelaat ; zyne v lflagere nkunde, en geheele nutl sheid v r
de wereld ; zyne gebaaren, zyne verrukkingen , en b venal de
nagelen welke by in zyn vleesch mdr eg . Deeze
heilige D mk p twyfelde niet in 't mince, f zyne Keizerlvke
.Iiajefteit z u hem v r bet Puikfiaal der Wyslegeerte h uden .
St'pt in bet waarneemen van alle, zelfs de minfie bygel vige,
gew nten , verhief by zyn Aanhang p de puinh gen van
alle andere . Daarenb ven fprak by kwaad van bet Menschd m in 't algemeen ; befluitende alle zyne lasterrederen, met
eene zydlingfche l ffpraake cip zyn niets beduidenden PerJe n ; t) ,
zyne uitmuntende b edanigheden , en Zyne daaden, waardig
m in de Jaarb eken Lies V lks vermeld t w rden . Ja, by
twvfelde niet, zich very , verheeven t verklaaren b ven zyne
Br ederen , de andere B i;.zen ; daar by , d r een huiten!,ew n en bykans rnaav lgbaar geduld, jaaren lang in een Nis
genageld bleef . met de armen ten hemel geheeven, en bet
b fd p de flinker feh ud,•r geb gen (§) .
De Keizer
hadt bet geduld em hem uit t h rer, en de nagelen , hem in
't lyf gedreeven , t tellen ; d ch daarcp de gnedheid, m
zvn Geneesheer t gel •i sten v r deezen Ceestdryver znrge t

draagen , en hem, ware her m gelyk, t t zvn ve,land t brengen, als thars van Wysheid en Deugd even ver,e vervreemd .
H e," fprak TSCHING-GUANG, „ is 'er dan in de wyduit e• ftrel:te Landen myner Heerichappy{e , Been zulk een Char, 6?er
,, als ik my verbeeld hadt dat een WN .geer z u weezen?" --Zie 'er een . antw rdde e n Mandarin, die cp cat
gerb! k,
buiten adem, kwam aanl pen . Zyne driedubbele kin (,,) w es
ge(*) Een vaam der Chineefche f ,7apanneefche Priesteren .
(t) Deeze uitdrukkieg f}i kt zecr wet met de Chineefche Beleefdheid .
De Keizer, van zich zcMn fpcekerde, b<dient 'er zich van .
(~1 Bvkans rgci rflvvkc v mbeeldin deezer Zelfplaageryen, vindt men in
de Ve hsalcn der Reizigeien in 't O sten .
(*) Zwaarlyvieheid zee ccn Man , in Cuba , g m te ecre by ; c n 1!Iandarln, met een dricdubbae kin, heels "'-1 ' r nit .
T t 4
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gen egzaam zyne gez ndheid, wel t vreedenheid en gemaklyke levenswyze , uit . V rtreflyke Z n des Hemels! v er by
v rt , aanfch z.w in my bet beeld eens Wysgeers . Ik h u my

alleen bezig met de z rg v er myn Leeven ; en leg my p geene
andere bezigheid t e . Ik d e alles p myzelven , alt bet middelpunt des Heelals , uitl pen . Miles r nds m my is v r my alleen
gefchaapen. - Ik heb de aangelegez fie van alle kundigheden verkreegen, en bezit de kunst van ngev elig t zyn , v r alles vat my
eenige naangenaame aand ening z u baaren . Ik heb 'er my p
uitgelegd m het Vermaak als eene Weetenfchap t be efenen . Ge,zak en Gerustheid dunken my bet h g f e G ed. Ik fchep vermaak in eene f rt van Nietbefiaanlykheid . D r deeze middelen
befpaar ik de fpringveeren des leevens ; wel vertuigd, dat zy
fchielyk z uden flyten en verlamd w rden , als zy na buiten werkDe
ten. Met edn w rd . Ik leef v r myzelven alleen .

Keizer gelastte deezen belachlyken en aanf tlyken zelfz ekenden Man , terfl nd , uit zyne tegenw rdigheid t verbannen .
Om k rt t gaan, in eene H fdflad, die veertig duizend
Geletterde Mannen telt, in Pekin, 't welk ft ft dat de Reds .
kunst daar gev nden is, k n men geen een Man aantreffen,
die den naam van Wysgeer verdzende .
gmerk niet vaaren . Hy gaf
De Keizer liet, egter, zyn
bet Ryksbef uur, v r eene wyl zynen Br eder in hande-n , en
ging met zyn Gunfleling TCH-EOU-KONG, en twee andere H ve .
nder een nederig kleed de h gheid van
lingen, p reis
Zynen Rang bedekkende .
Met deeze drie H velingen, China d rzwervende, kwamen
zy aan den verbaazenden Muur, welks gezigt elks Reiziger d et
veril tnmen . Op een aftland ntdekten zy een k1eine Hut p
den t p eens bergs, die anderzins geen blyk plevd de van
bew rd t zyn . fn de vlakte kreegen zy berigt, dat die-But
de w nplaats was van een Wysgeer. - TSCHING-OUANG
zich verblydende, dus het
gmerk zyner lastige reize bereikt
t hebben , ll rtte zyne dankzeggingen uit v r TIEN (*), wegens deeze gelukkige ntdekking . By befl t dien berg p
t klimmen ; zyne Reisgen ten v lgden hem met gewillige
fchreden . Een C urt van Wildeman iluift uit dit verblyf t
v richyn, l pt den Keizer en de H velingen t gem et ;met
al zyn magi r epende : Mannen ! nadert niet
nadert
niet verder : wat hebt gy bier t maaken ? Zult gy my eene wykplaats betwisten , t t welke bet wild gedierte niet d rdringt? ---

's Keizers nieuwsgierigheid w rdt nicer en meet pgewekt .
Hy ntdekr bet
gmerk zyner k mfle aan dien W estaart ;
met k rte w rden verklaarende, dat by cen Wysgeer z gt.
In_

($) DEN

is de Opper-G d der C1ineezsn .
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nder, past p
Indien deeze naam, verv lgde de Bergbew
een Weezen, dat f keer heeft van geheel het Menscld m, beh eft
gy geen flap verder t
gaan ; 't gees gy z ekt hebt gy in my
ev nden . Niemand kan het Menschd m meet veragten, dieper vereijen . G Dat het flegts een h fd hadt! met welk een gen egen
z u ik het afh uwen ! Twintig jaaren lang heb ik in deeze w estyne gew nd ; en beklaag my dagelyks by TIFN, dat by my niet
heeft uitgek zen nder de uitv erders zyner Wreekende Geregtigheid , em het geheele Menschlyke Geflacht re f ra f'en , en , ware
Vertrekt p 't
genblik , f ik
het m gelyk , t verdelgen .
zal uw hart d rb ren met deezen [chigt , waar mede ik bet gem myn elendig leeven t rekken .
-- De g
de
dierte d d

f

V rst kreeg medelyden met deezen Mensch . In nav lging
van den deugdzaamen Keizer Yu, fl rtte by traanen ; zeggende
t t zyne H velingen . „ Deeze Man m et een zwaaren ramp
• geleden hebben . Helaas ! m et iemand, in myn Ryk, z
n„ gelukkig weezen ! Zeker, ik d e dan niet wat myn verhe• ven Rand van myn v rdert. Deeze elendige verdient afler
• medelyden, By is een geflaagen, v lflrekt verbitterde, Men• fchenhaater . Maar h e veel verfchilt by van cen Wysgeer2
• Waar f wy dit zeldzaam weezen zullen aantreffen?"
't Z ekend Gezelfchap k mt in eene der vermaardfte Steden
van h t Chineefche Ryk . Alle gefprekken liepen daar ver een
ber emd Schryver, die zich v rnaamlyk p de Zedekunde
bevlytigde . By hadt , deezer dagen, eene v lledige Verhandeling ver de Vyf H fddeugden in 't licht gegeeven .,
TCHING OUANG werd t egelaaten by OUCI-FONG, this was die
Zedefchryver geheeten . By v ndt hem, indedaad, een Man
van gr te Geleerdheid . Waarheid zelve fcheen hem de lesfen ver de Leevenspligten in t fl rten . Zyne Schriften ademden niet dan de fch nhcid en verhevenheid der Deugd , dan
de liefde t t eenflemmigheid en rde, en eerbiedenis aan d
Wetten verfchuldigd . „ Dat TIEN gepreezen zy ," dagt de
M narch by zich zelven ; „ thans heb ik den Wysgeer gev n .
rdeel p t
• den !" D ch v rzigtigheid bad hem zyn
fch rten . By ntvangt nadere berigten, en ntdekt dat ucaFONG, de beste Zed efchryver, zyne heerlyke v
rrchriften in
geenen dee'.e naakwam, dat by, fch n in den ruin:fien vervl ed gezeten, niemand g d deedt, en geene weldaadigheid
bewees aan den elendigen . „ 1k ben dan," zeide de Keizer,
een diepe zugt l zende, „ bedr gen ! Deeze Man kan ze• ker geen Wysgeer zyn !"
Nieuwe nafpeuringen w rden 'er in 't werk gefteld : de een
z vrugtl s als de ander . TCHING-OUANG, niet weinig misn egd, nam den weg weder na zyne H fdflad. Twee GunIlelingen z gten hem vergeefsch t vcrtr sten ver deeze t
Ieurflelling . „ Grg te V rst," fpraken zy, „ gy m gt u att}
,, wel verzekcrd h uden, dat dit gez gt verfcbynzel nder de
T t 5
„Men.
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• Wnfchen niet beGaat. tn'' en ' • ,r (en WTysceer een enkelde
• Wysge_r p e-„
.
7
den A4rdb dc : bvft,,ndr, ry z !'den hem
ker gev njlen hehhen . Dit -„')rwa,rp uvver .na'}ieur :nve m et
• eene l utere llersien'Chim i •.' r,7cn
't is dan be• fist dat eel Wy sgeer ec in__=eb , cld tvee,^n is, en Jar de
• Gr te Z n des Hemels (*) deEz, : beg yeling aan de Z • ren der Aarde m t verF., aten "'
Terwyl her eel}'rek p dien mi, • : ;mcdigen L n vn rtriep,
waar in TCHEOU-K .ONG a'leen bet wa-ide van ee r rear . illend
gev elen t zvn, j f, met andere wu rden, in de vleiery der
twee H vehngen Been deel nam ;) nader-' n zv cene br! ur;~ .
de p leats . i n eene, b,wen beIchrvvinn, h-k relyk" l g?ing . Op
een kleinen afftand ntdekten zy een H rs, cvelks een~ • udig•lteid en netheid alter aendagt rrnk . Een R( c , nrn,uerre Lie
g p gevesrigdhieiden .,, ~~ ien,"
Reizigers, terwyl zy 'er het
vr eg de Keizer, „ beh rr deeze Landw n?rg - Aan
. Niemand
een ud Man, antw rdde de B er, z verre ik went
is in flaat hem uit zyne bedaardheid van gee(t t brengen . Wy
m gen hem z veel kwaads en naangemaamheids aand en als ivy
Willett ; naaar weer gy h e by zich wreekt? d r alles g eds t
d en, 't geen in zyn verm gen is . Indednad, ivy ku77nen niet
D ch ik weet flegts weinig van dien
nalaaten hem t beminnen .
Man, ik heb bier k rten tyd gew nd.

De Keizer verlangde zeer een Man t
zien van zulk een
zeldzaam Chara&er, een Man , die d r kwaade bejegeningen
niet verhitterd werd ; en daarenb ven cene meer dan getneene
efenen .
Zy zetten henna
weldaadigheid fcheen t
fchreden na dit Landverhlyf, welks aangenaame wliggende
l'reeken alle de bek relykheden der kunstl ze nat, , ur vert nden, terwyl daadlyke gunstbet ning, dat Chara&er des
Hemels, zich allerwegen vert nde. Talryke Schaapskudden
graasden niet verre van het Huis ; ecnige gr te b mer waren indierv ege geplant, dat ze eenen breeden l nimer verfpreidden, en den v rbytrekkenden Reiziger t t rusten uitn digden, en 't ntbrak niet aan heldere waterbeeken, waar
zy den d rst k nden lesfen .
T en de Keizer by het Huis kwam , v ndt by aan de dear
eene menigte Armen , die 'er een ruime bedeeling Rvct ntvingen . Hy tradt in . Een eerwaardige taehrie+-ar ; , rs C', ;saart lag p zyne knien . Deere bemeikte TCTTJNG OUANe net .
Ts u-Y, (dit was de naam deezes bra even) ff irtte d'- a .h d
t t TIEN Ult. 8 G d! der G den •' h e vee! dicks ben ik ?Jet rerchuldigd
JGr
theid

u t e t brengen! Gv belt any ve l st van R , kd mmr en
; d ch any eene beete Br ds gelaaten, tivelke ik met myne

(*) Deeze is eene der b' itcnfp
hunnen Keizer g even .
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sae Br ederen deel . Vaar v rt met uwe weldaadiglaeden ver dit
rten. Waak ver de beh udenis van nzen V rst ;
Ryk flit t
m gten myne Kinderen waardig zyn m Hem t
m t
Land t
aan U t e t
b ezem myns dierbaaren Gezins , d r 't zelve gedagt , d ch d r
de wereld vergeeten w rden !
De Keizer verl r geese deezer aand enlyke w rden . Maar
TSOU-Y , hem en de Reis ;en ten bemerkt hebbende , rees terft nd p. Zeggende : Welk eene beweegreden , waardige Reizift
gers 1 kan u aanzetten m z
„ Kene begeerte," antw rdde de Keizer, „ m de verblyf." 't Is bier
plaats van Wysheid en Deugd t
niet , antw rdde de Grysaart , dat gy deeze twee zeldzaame
chatten zult aantreffen . Gy zult bier niets anders befch uwen
dan de fchildery van then gelukkigen middel/land , welke de weezenlyke beflemming der Menfchen is . D ch waar mede kan ik u
dienen? . Zeg bet . Ik zal tra ten uwe beh eften t
m e n gen egen,
z
.
et, z
z
Ts u-Y b dt zyne vier Z nen aan TCHING-OUANG aan
zy ftelden bun r em in bet landb uwen, en (taken uit in bet
vervullen van alle de pligten der Kinderliefde jegens hunne
Ouderen . Zy vertr kken v r eene p l m verfche Vrugten
n hun ge
en .131 emen t
heel nbekend, aanb den . D ch rang , eer en tytels zyn by
de Chineezen niet n dig , m bun t t bet waarneemen der
. Beleefdheid jegetis
pligten van Herbergzaamheid aan t
alien, z nder aarzien van Perf nen , is een h fdtrek in hun
V lkschara&er .
Naa een k rt gebed t t TIEN uitgef' rt, v egden zy zich
aan tafel . De Keizer k n zich niet gen eg verw nderen ver
de, g eddaadigheid en de minzaamheid des eerwaardigen Grysaarts, eene hemelfche bedaardheid befchaduwde zyn gelaad .
„ H e lang, myn Vader, hebt gy deeze plaats bew nd ?"Bykans veertig jaaren heb ik bier nbekend geleefd . Ik d e za
veel g eds als my m gelyk is ; en bet geringe dat ik kan d en herinnert my myne rampfp eden . Helaas ! waar m ben ik niet in
laat m de bewyzen van de gev eligheid myns harten nit t
ken t t alien die ik gaarne z u byfland bieden ? - „ H e zyt
„ gy dan ngelukkig geweest ?" --- Ongelukkig althans zai
ik fchynen in de gen der Menfchen ; d ck ik heb ntelbaare verpligtingen aan den Tegenfp ed ; ik ben 'er medelyden, gev elig.
heid van hart, en alle de vermaaken der Ziele, aan verfchuldigd .
De Tegenfp ed is een Leermeester, die my gev elig leert, wie ik
ben - die my leers dat ik een Menscla ben . Had ik geen Ongenade gekend , ik z u nimmer myn eigen Hart gekend hebben .
N it had ik dan het nuitfpreekelyke gen egen g fmaaki, em in
d

f

f
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de rarnpen van anderen medclydend deel t neemen , en z mtyds
„ War meent gy met O,~genade?"
dezelve t verligten .
Ik was e n der Staatsd enaaren des veneden 1eizers. „ Gy?" - Ik tragtte I met alien ernst, zyn vertr uwen t
winnen ; d ch Nyd k n myn v rfp ed niet verdraagen . Ik werd
bet flagt f'er van Laster. Myrae vyanden kreegen de verhand p
my by aen V rst . 't Is eene z bezwaarlyke zaak v r V rfien de
Ale myne Bed.eningen , en meest alle
waarheid t vcrneemen .
myne Bezittingen, meest ik afjlaan . --- „ Bedreef de deugd• zaame 6U- UANG deeze nregtvaardigheid ? Helaas I h e zeer
• zyn de V rfien t heklaager !" - Zeker, en dit levert 'er
een v rbeeld van p ; geen Keizer v br hem vert nde een ju ster
fbeeldzel bier p aarde van den gr t6n TIEN, en egter, die Heer
my z d :erbaar . - . --- „ Gy icrxeit myn g e'ie gryze Va• der !" --- Ik herlaaal bet, ik ben verre van hem te befchuldigen ; 't Is bet algemeen ngeluk der P rllen : want dus'mag,
met bet v lfle regt, heeten die n verkf meiyke belemmering, welke
de aannadering van de waarheid t t den V rstlyken Zhr n verbindert. Ik werd data afgezet . P r bet verjch t myner bezittingen k gt ik bet kleine Landg ed, 't welk gy hier ziet ; ik bearbeid bet met belaulp myner Z nen , en ik heb een Huis geb uwd gr t gen eg m Gastvryheid aan Yreemdelingen t bewyzen .
„ H e is de Keizer gefl rven z nder her u aangeNg
• daane ngelyk t verg eden,en u t herf!tellen?"
gen ; by w as. m y
671s de Keizer was een Mensch : by werd bedr
niets verfchuldigd. Ik zal daar m n it naalaaten zyne Naage •
dagtenis t eeren , en ik bid p bet vuurigst, dat TIEN de keur
zyner zegeraingen p bet h fd des Z ns van OU•O UANG uitfl rtte .
TcnING-OUANG p
gde zyne traanen t wederh uden, als by
den Grysaart t gem et v erde . „ Zyn Z n m t ten eeni• gen dage u beminnen ." - match , neen ! Ik ken niet denit weder ten H ve t zullen k men . Ik zal hier flerven en
ken
ik maan myn Huisgezin aan nimmer dit verb!yf t verleaten. Dat
gen en harten alt s gevestigd blyven p myne Begraafhunne
plaatze ; dat hum gebeente met bet myne vermengd w rde! Dat zy
vergen egd 'zyn , terwyl zy een fchuldl s leeven leiden , en de
vrugten deezes velds inzamelen ; dat zy hunne weadaadigheden uitfl rte I , gelyk de dauw des Hemels , die den Aardb dem verrykt.
„ D ch waar m is her dat gy niet wenscht een uitge• breiden naam en r em t bezitten ?" - Dien t derven is
een der zegeningen, wear v r ik dagelyks den Hemel dank . H e
verre is een lu&sterl ze Staat b ven h gen Rang, b ven den wydklinkencfen Naam, t flellen!IVysheid en Menschlievenheid bela Deugd ntvangt
ken OILS dierbaar t zyn m, haarszelfs wide .
I care eigene bel ning , in bet weinig g ed dat zy kan vcrrigten.
De Inw nders van het naast by gelegen D rp z eken zicla z
tydr t vermaaken met myne weiden t bederven en myne vrugtmb men t fchenden . --- „ L,n went e n ftraf v rdert gy van
„ dit

TSOU-Y, OF DE WYSCEER.

647

• dit ndankbaar V lk ?" --- Ik draag z rg v r hunne Zie-

ken ; ik verligt den last hunner Armen ; en tr st hun in verle .
genheden . 't Is niet uit kwaadaartigheid dat zy dus handelen
want in de Menschlyke Natuur , dcs h u ik my verzekerd , is
meer Zwakheids dan B sheids . - „ G Verw nderlyk gr te

• Starveling!" riep de Keizer uit, ,, hier" dagt by by zichzelven, „ hier heb ik eindelyk den Wysgeer, then ik z gt, ge• v nden 1" - N em m y geen verw nderlyk gr te Sterveling.

Ik d e alleen myn Pligt . Het v egt my de misdaaden van anderen t veraeeven en myne eigene t verbeteren . Daarenb ven , wie
is de gelukkigfle , by die beledige , f by die beledigd w rdt ?
De laatfle heeft-niets anders t d en dan vergiffenis t fchenken ;
en by kan zich verzekerd h uden van een gen egen t zullen fmaaken, 't welt de ander n it kan genieten .
TCHING-OUANG

k n zich pier langer van weenen

nth uden .

Al t aand en!yke Vreemdeting! fprak Ts v-Y, h e seer r ert my
dat bete n uwer gev eliglleid ! --- , . Omhels my , beste der

• Menfchen! la, 1k heb ten laatften het tang gez gte V rwerp werp myner Reize gev nden ; vaar wel, eerwaardige TSOU-Y ;
• ten eenigen dage zult gy my lceren kennen ."
Heen gegaan zynde , was de Keizer gr tlyks verheugd.
„ In 't einde ," fprak hy, „ ben ik bel nd v r alle de uit„ geftaane verm eienisfen . 1k heb dit gefchenk des Hemels
„ ntdekt, dit w nder der Menschlyke Natuure . Gy hebt ge„ lyk gehad , verflandige TCUEOU KONG, m het beflaan van
• zulk een Weezen hier p aarde niet in twyfel t trekken,
„ f nder de Harsfenfchimmen t plaatzen ."
In de H fdllad wedergekeerd, nam de Keizer de Regeering weder in hander, en gaf bevel dat TSOU-Y , met diens
vier Z nen, v r hem z uden gehragt w rden . -- De
eerwaardige Grysaart ntving 's Keizers bevel met alle nderdaanigheid ; d ch zyne Z ns waren des ngerust en m eilyk .
„ Ongetwyfeld," zeiden zy, „ hebben de ude Vyanden n„ zes Vaders nieuwe
gmerken tegen hem gefmeed, en beAch ! myne
• nyden hem her geruste Akkerleven ."
Kinderen! v erde de g ede TSOU .Y hun t gem et, wat hebt

gy t vreezen ? Gy hebt dus lange deugdzaam geleefd : en zal het
• niet gemaklyklyk vallen t flerven ? Ik zal u een v rbeeld geeven . K mt , verfchynt ten H ve met de gereedfchappen u vs 4kkerb uws . Deeze zyn Tekenen van Waardigheid, welke gy tegen
de E rtekenen van uwe Verv ;gers m et flellen .

Ts v-Y en zyne Z nen, na de Keize .lyke H fdflad gebragt , verfcheenen v r den V rst , ieder met een Spaade. Zy
b gen zich ter aarde , en kreegen bevel m p t fcaan . . „ Myn
• Vader !" was het w rd des Keizers, „ herkent gy my niet ?"
Ts v-Y zyne
gen pflaande en p den Keizer vestigende, Il ndt verbaasd : by xvilde zich andermaal v r den Thr n
nederwerpen . De Keizer kwarn van denzelven af, mhelsde
den

648

TSOU-Y, OF DLL WYSGEER .

den Grysaart met alle verrukking eener vertederde ziel ; daar
p zich wendende t t den R et van Ryksgr ten en Geleerden,
d r nieuwsgierigheid in 't Paleis gel kt, fprak by . „ Ziet
• hier p aardc dien Hemelfchen Man na welken ik z langen
• tyd vrugtl s gez gt b b , ziet hier den Wysgeer . V rtaan,
• TSOU Y, zult gy veenen anderen Naam draagen ."
Ts u-Y, riep uit : Verfch n my, magtigfie V rst! dat ik het my
vermeete u in de rede t vallen. Waar zyn myne Schriften, die
my regt geeven t t deeze z fchitterende nderfcheiding?

•

Uwe deugdzaame Daaden , eerwaardige Vader 1 uwe zegenryke gunstbet ningen, zyn de beste B eken . Indien c NFu• curs zich alleen vergen egd heeft met ver 'de Wysheid re
• fchryven , en n it haare V rfchriften pv lgde, denkt gy
• dan dat by den Eernaam van Opperfden Wetgeever verdiend
• heeft ? Gy, en uwe Z nen, zult vereerd w rden met alle
• kentekenen myner h gagting. Ik zal tragten de dwaaling
• myns Vaders t verbeteren ; zyn Z n zyn r em Rellen in uw
„ Belchermer, in uw Wend t weezen . Deel met TCHEOU• KONG de lastige z rgen des Staatsbeftnurs. Onderl'eunt my
• beiden met uw verligtenden rand en veelverm genden byftand,
• en b venal , vreest nimmer my Reeds den Spiegel der Waar• heid v r gen t h uden ."
Ts u-Y wilde afftand d en van deeze aanzienlvke P st . „ Ik
„ beveel u," was de taal des Keizers, „ in den naam myns
„ V lks, dat gy myne h pe niet t leur heft . V lgt beiden
• fiet v rbeeld van den v rtreflyken Staatsdienaar CHAO• KONG , en gy zult, gelyk by was, weld eners des Keizer„ ryks weezen ."
W rden k nden de dankbaarheid van Ts u Y niet uitdrukken ;
by gaf dezelve alleen t kennen d r meer beduidpnde traanen .
Hy en al zyn Geflacht gen ten eene nafgebr ken gunfte ; en
by hadt, daarenb ven, bet gen egen, m zynen Vyanden,
wier l t in zyne handen gefteld was, vergiffenis t fchenken
by fmaakte bet nuitfpreeklyk vermaak, bet G dlyk geluk, m
g ed v r kwaad t vergelden, en bun d r zyn invl ed en
v rfpraak by den edelm edigen TCHING-OUANG ftaande t
h uden .
De Chineefen richtten, naa beider d d, Standbeeldenv rbun
p ; dat des Keizers hadt geen auder Opfchrift , dan deeze
treffende w rden
DE WELDOENER .
En, p bet V etfluk des Standbeelds van Ts u-Y, was de
Naam gefchreeven , die zyn L ffpraak t t de laate Naak melingfchap verbragt
DE WYSGEER .
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nge(l rd cen nal';;cbr ken geluk genieten,
rlp ed leven , z ,, nder tegenhedcn t
ndergaan, z nder d r ziekten aangetast, f d r cenig ngemak
gekweld t w rden , zich in Eewenschter, in v rdeligcr, mftandigheden bevinden ; dan dezulken , wier v rlp ed wet
eens d r tegenfp ed verwisfeld , wier Gelukz n eeu en andermaal d r duistere w lken van ngeluk bedekr w rd ;
--- wier gez ndheid d r Zickte en Lighaamskwalen vu en
dan w rd vervangen ? - Deze lb rt van Vragen w rd zeer
verfchillend beantw rd ; maar ik z u naast t t ce ntkennende ' yde verhellen .
Gelyk bet z et, dat, na bitter, gefmaakt w rdt, de t ng
meer ftreelt ; gelyk met) eene vertnakelyker aand enirg heett
van bet vcrkwikkelyk licht, dat p cenen d nketen nagt
v lgt ; alsmede van eene furille en licfelyke kalmte, die de
plaats van ysfelyke St rmen en fchrikbarende Onweeren vervangt, dan wel in andere mflandigheden ; z heeft men
k
een meer en heter bezef van zyn v rlp ed en geluk, dat p
tegenfp ed f ngeluk v lgt . - Hy , die n it ziek geweest is, kent Lie rel,te waarde van de gez ndheid niet.
Hy, die n it tegenheden gefmaakt heeft, kent die flre!ende
aand eningen'niet, welken iemand gev elt, wanneer zyne gelukz n weder nieuwe ftralen p hem bLgint t fchieten . De
Alwysheid heeft bet best gefchikt, met 's Menfchen leven
ver bet algcmeen z in t rigten, dat geluk en ngeluk ,
v urfp ed en tegenfp ed, elkanderen verwislelen .
Het verdiietigrle, bet lastig(ie leven, in d ze wereld, is,
De mensch,die zyn (even
niets m handen t hebben .
aldus m et flyten, w rd vadzig, lui, en verveelt zichzclven
p alle piaatzen, waar by zich bevind .
Dan by , die
zyne dagelykfche bezigheden heeft, z ekt niet veral de gelegenheden p , m den tyd den hals t hreken ; integendeel
by flyt zyn tyd vermakelyk , en heeft 'er alt s n g gebrek aan.
Wanneer men een zaak t flerk aandringt, te gewel dig d rzet , kan men ze bederven , al is zy n g z g ed . Eene Lyn,
t fchielyk en t ftrak gefpannen, m t n dwendig breken .
Eene zaak, t geweldig du rgezet, kan n it wel g
Iukken.
. V. D . G.
C
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BERICHT VAN DE KOORTZEN , MET UITSTORTING VAN
1\IELK IN DEN BUIB DER KRAAMVROUWEN, WELKE IN
FIET H tel de D1eu TE PARYS GEHEERSCIIT HEBDEN ; DIET EENIGE AANn1ERKIINGEN DAAR OVER .
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ndervinding

t nt, dat de K rtzen, n n welke
de Vr uwen , in de eerfte dagen na hare verl sfing,
D
nderw rpen zyn, v

rnaamlyk t t drie f rten kunnen
gebragt w rden, als,
Veer ecrst t t die, welke p den eerften, tweeden
f derden dag na de verl sfing begint, en na een f twee dam
gen, d r een vervl edig zuur- f g r-ruikend tweet,
eindigt ; en d r welke de b rften, met melk pgevuld,
zig verv lgens daar van vryelyk ntlasten .
De twweede f rt ntftaar, wanneer het z g f de melt:
geeuzins naar de b r(ten w rd gebragt, maar wanneer de .
zelve veeleer flapper w rden, en verfchynt d rgaans van
den tweeden t t den vierden dag na de verl sfing : bet is deze K rts, d r welke de melk in de h lligheid
des buiks w rd uitgefi rt, en welke, binnen vier f vyg
dagen, d rgaans van den d d gev lgd w rd .
De derde f rt van 1Melkk rts ntftaat , na dat de
melk, reeds eenigen tyd, in de b rften verzameld is geweest, maar zeer ras, f
k wel langzaam, nder het
bl ed t rug keert, en naar bet h fd, de b rst, den.
built , f naar eenig ander uitwendig deel , verplaatst
w rd :
deze ziekte is van langer duur, en van verfchillende uitwerkzelen .
Dan , bet is geeuzins myn
gmerk, ver deze, in zip
zelf eeuigzins verfchillende Kraamk rtzen , t fpreken
zy, die lust hebben, kunnen by de Schryvers, die zedert
ruim twintig jaren daar ver hebben gefchreven, gen egzaam t regt raken . Myn eenig d elwit was, tn alt
piyne Vaderlandfche Letter effenaaren een yerk rt , d g
. D EEL. DIENGELW . N O . 15 .
I'd[
VV
71, ak~.
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zaakryk bericht mede t deelen , ver bet iweede f rt dezer ziekte, bet welk, p rder van de Medicynfche Faculteit t Parys, in bet jaar 1782 is bekend gemaakt (*) .
Ik d e dit t nicer, m dat ik, reeds v r 22 Jared , de
flaat dezer zickte, z v r als na dcn d d, befch uwd,
en gemerkt dezelve
even z befchreven heb (t) ;
by veele Genees- en \Tr edheeren, misfchien , niet algemeen gen eg bekend zy, heb ik, zedert twee jaren t
vergeefs gewenscht, dat dit berigt meer algemeen w rden
m gt .
- Agt Geneesheeren van bet H tel de Dieu,
t Parys, die bet zelve getekend hebben, ipreken aldus :
De fchriklyke ziekte, van welke de tegenw rdige kleine Verhandeling tie inh ud is, en welker t evallen , p
dat ze t beter gekend w rden, wy, z veel m glyk is,
befchryven zullen ; heeft zig, p verfcheidene tyden , in
het H tel de Dieu, t Parys, vert nd, ell het fchynt
zelf, f ze thans aldaar, meer dan v rheen, Epidemisch
heerscht.
Men vied ii de K ninglyke .f1cademie der thetenfchappen van bet jaar 1746, wAarneemingen, welke tie Heeren
A. DE dusstnu, in de Stad Parys, en C OLL . D E VILLARS
ell FONTAINE, in bet H6tel de Dieu, ver deze Ziekte
hebben gemaakt ; en, fch n zy van de tegenw rdige
eenigzins verfchillende zyn , flemmen zy n gthans in uitwerkingen vereen ; z als uit bet penen der lyken in
beiden is gebleken .
Zedert het gemelde jaar, is bet tydpnnt, waar in deze
Ziekte bet felst geheerscht heeft, gewecst, bet najaar van
X774- Zedert lien tyd heeft men dezelve alle jaren, min
f racer, flerk bemerkt . En waarlyk, bet was h g tyd,
dat de Geneesk nst cindelyk z gelukkig wierd, m deze
verfchrik]yke Ziekte t bedwingen .
- De treurige
nitwerkingen, welke zy z dikwyls t weeg brags, maakten, p bet hart van elk Menfchenvriend , een flerk en n;.angenaam gev el ; - en, indedaad, kan 'er dr eviger
fch uwfpel zyn, en kan een Geneesheer zig ill ngelukkiger t efland bevinden, dan wanneer hy, niettegeuflaande
z y(*) j urnal de Medec. 1782 . N vemb . P . 448 , &c .
(t) H llandfche Maatfcla . der Wetenfck. VIII. Deel, bladz.
330 elk 331 enz .
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zyne ieverige en z rgvuldige p gingen, n gthans dagelyks
een zeker aantal Kraamvr uwen ziet flerven ; z nder
tt
vertr st t w rden , met ecn U nige van den d d t redden? - Wy hebben, nder meer andere, gezien,dat de
Heer DOULCET, die bet t g eindelyk gelukte, tegen deze
fchr mlyke Ziekte hulpmiddelen t vinden , bet geheel
pgaf m deze V uwen verder t bedienen ; wyl by bet
niet langer k nde uitfl;aan , een magtcl ze aanfch uwer
van de elende dezer Vr uwen t zyn ; en, v r dat zyn
tyd verl pen was , zyne Kraamkamer tegen een veel gr ter Ziekekamer van een zyner Medebr edercu , verwisfelde .
Befchryving der Ziekte .
Men k n by de Vr uwen, welke met deac Ziekte wicrden aangetast, geduurende bet gr tgaan, n g zelf na
de verl sfing, die gemeenlyk zeer gelukkig was, in het
allerminst jet ntdekken, bet welk aanleiding geven k n
t vertn eden dat de verl sfing van zulke kwade gev lgen
Alles gaat t t den derden dag naar wensch,
z u zyn .
deze dag is echter bet ngelukkig tydpunt, waar p de
gevaarlyke t evallen beginnen . Otn deze in rde
t befchryven , en aanleiding t geven , h e men deze
Ziekte van andere nderkent, zullen wy dezelve in zulke,
die alt s v rhanden en aan alle Vr uwen met deze Ziekte gemeen zyn ; en in zulke t evallen verdeelen, welke
men dikwyls, f flegts by byz ndere Perz nen,waarneemt
Ligtclyk begrypt men dat de kennis der eerstgemelde de v rnaamile zyn .
Wy hebben b ven gezegd , dat de eerfte tekenen dezet
p den derden dag na de verl sfing , pleegen
Ziekte ,
dit is gew n ; maar niettemin gev rttek men ,
k eerder, ja zelf cerige uuren na de verbeurt bet
l sfing (*) .
T evallen welke tlt s tegenw rdig zyn .
Op welk een tyd dezelve
k v rk men, 'er ntfliaat
alt s fchielyk eene inerkelyke, fch n niet zeer hevige
K rts.
*) Ik heb ze p den vyfden dag zien ntflaan , en 3 uuren daarna van den d d zien v lgen ; en byna vier p nden geh tte melk in den bulk gev nden ; waarby, m, de k rtheid
des tyds , geen reuk was ; want, van de lengte des tyds, fchynt
de kwade reuk aftehangen .
Vv 2
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l ns . De pals is Hein, t zamen getr kken,
en een, weiuig rasfer dan natuurlyk .
De b rllen
w rden, in plaats van t zwellen ,
geribhldyk flap . De buik be-int t zwellen, en ngemeen pynlyk t w r-deu, z uder dat de gew ne Kraamvl ed eeuigzins verminderd f veranderd w rd .
- Dit zyn de t evallen ,
welkc deze Ziekte wezenlyk uitmaaken, en aan alle Vr uweu gemeen zyn, waar by men n g het verlics van kragten v egen kan .
Byz aclere t cvrllena .

By de b vcngemclde t evallen k men z mwylen, na de
verlchillende gelleldheden der Lyderesfen , en nder veel
i . Ecn mcer f
veranderingen, n g de v lgende :
mindere hevige k ude , welke zig aanfl nds pcnbaart .
-Braken van eerie gr ene f ligtgeel gcverfde (l f,
d g veel meer eerie bl te mislykheid z nder wezenlyke
utlasting . --- g . Ontlastingen van melk-aartige ,
4 . De
gen verliezen
zeer flinkende, afgangen .
5. Het aangezigt verliest zyne
haren glansch .
kleur ; eindelyl : en ten 6 . De t ng is gew nlyk v gti ;;g,
en met eerie witte, vry dikke nreine k rst bedekt : z ulwylc :a His derzelver w rtel geel-gr en .
V

rtgacng tier Zieklc .

V r dat wy de befchryving van d ze Ziekte cindigen,
is her n dig t herrinneren, dat het bier gemelde
genblik het tydpunt is, p het welk men van de v lgende
geneeswys gebrnik m et maken : verzuimt men dit flegts
eenige uuren , dan is bet daar na reeds t laat .
De t evallen, welken wy bier gemeld hebben, gaan ,
ten minfle in de eertle uuren, met gene andere gepaard .
Alleenlyk merkt men, dat d heviglleid der Ziekte t eneemt .
De p ls w rd kleiner en nauwer ; d
b rllen blyven flets en z nder melk ; en de pyn en
zwellings des buik, w rden nverdraaglyk . Ras daar p,
dat is p het eind van den tweeden f derden dag der
Ziekte , vermindert de pyn , ja h d z mwylen geheel
p, dan dit is een bedrieglykc rust ; dikwyls v lgt 'er
een klein k ud en kleverig zweet p .
De ntlastingen, d r dell afgang en kraamvl ed, krygen een nverdraaglyken flank.
De p ls is bevend, zwak ;
de Lyderesfen beginnen t delireeren, en flerveu p bet
chid
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eind van den derden , f hct begin van den vierden , dag
der Ziekte ; zelden vr eger f later.
Opening der geft rvz t"r u,ven .
flet aantal Vr uwen , aan deze zickte gefl rven , v r
dat derzelver genceswys bekend was, heeft tie gclegenheid I
m de dr evige uitwerkingen, die dezelve in bet menschlyk
lichaam v rtbrengt, t lecren kennen, hclaas! maar al t
zeer vermenigvuldigd .
Wy zullen ns bier, by de belchryving der vaste deelen des buiks, die d r bet uitgett rte v gt min f meet
veranderd zyn, nict ph uden ;het zy gen eg aan t merken :
i . dat bet zeer klaar is, dat dit uitgel' rte
v gt melk-aartig zy :
s . dat wy daar van geen beter begrip kunnen -even , dan dat wy bet zelve vergelyken met geh tte melk , die van de r m niet gezuiverd
zy :
3 . dat bet altyd eenen zeer kwaden reek heeft,
en min f mcer in menrgte, p twee f drie pinten, bel pt :
4 . dat dit uitgelt rtte v gt zig alt s in
de h iligheid des bulks vert nt : - S. dat men daar
ill alt s &rc te witte flukken ger nnen melk ziet zwenlmen :
6 . dat men veele dergelyke flukken melk aan
bet uitweudige der darmen ziet vasthangen ; en eindelyk,
-i . .dat men de baarw eder zelf zeer natutulyk bevind .
De Geneeswyze dezer Ziekte , d r den Veer DOULCET
v rgefteld., en hey gclukkig gev lg duccr van .
V r dat de eenv uwige geneeswys , van welke wy
aanit nds fpreken zullen, bekend was, heeft men van alle
bedenklyke in- en uitwendige middelen, vrugtel s , en this
nn dig bier t melden, gebruik gemaakt . Dikwyls
wierd bier ver , z by de Geneeshecren van bet H tel de
Dieu, als in de maandelykfche hyeenk mst van de Geneeskundige Fakulteit beraadflaagd en geklaagd .
Men
begreep ras, dat, fch n bet al m glyk was, m de dunne wey der melk, (Serum,) d r inzuiging, (fllfrpti ,)
uit de h lligheid van den buik dezer Vr uwen t brengen , dat n gthans bet dikke, vette, kaasachtige t rug
bleef, en de ntbinding en abf rbeering daar van niet flegts
Aldus
bezwaarlyk, maar veel eer nm glyk, was .
Weef 'er niets antlers ver, dan cen middel nit t vinden,
VV J
be t
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bet welk de eerst dreigende uitft rting van mclk, in dell
hulk dezer Vr uwen , k n verh eden en afwenden .
De Heer DOULCET begreep dat dit bet eenige m gelyke
hulpmiddel was ; en wyl by, p zekeren . da y; en
genblik,
tegenw rdig was, dat eene , nlangs verl ste , Vr uw,
in de cerfte t evallen dezer Ziekte verviel, welk met braken
beg n , ,nam by dit gunftig
genblik waar, en gaf aan de
1 yderesfe , in twee reizen, i5 grein Rad. Tpccacuanha,
en herhaalde dit braakmiddcl den v lgenden dag .
Wyl by hierna cene merklyke vermindering der t evallen
zag, z hield by de afgangen, welke bet tweede braakmiddel t weeg bragc, gaande, d r een lyachtig drankje,
in bet welk by twee greinen Kermis Mineralis had gemengd ,
en verhinderde, bier d r, de gedreigde verplaatzing der
melk, welke de d d der Lyderesfe gedreigd hadt (*) .
Het gelukkig gev lg, bet welk deze geneeswyze p bet
hart van den Heer DOULCET maakte , fp rde hem aan, m
daarmede verdere pr even t d en ; bier t e begreep by,
dat bet van de gr tlle n dzaaklykheid was, bet t edienen
van dit middel aan de v rnaamfle Kinderm eder van bet
H tel de Dieu ver t laten , welke , behalven dat ze eene
hekwame Vr edvr uw is , tevens zeer veel d rzigt en
lever bezit, m bet hell van l:are aanvertr uwde Lyderesfen
(*) 'Er is geen ttvyfel aan, f de geneeswys van den Heer
nder de handen van bekwame Artzen, eerlang
eene verandering en verbetering ndergaan .
Eene zwakke hysterique Vr uw klaahde , zedert twee f drie uuren , p
den derden dag der kraain , van benauwdheid , en eene hevige pyn in den b venbuwk, met genegenheid t t braken ; --de p ts was ras en t zamengetr kken ; -de b rften nauwJyks ict gezw llen , maar de kraamvl ed in rde . 1k vreesde
v r eene ntlasting van melk in den bulk, en gaf haar ainfi nds 5,5 dr ppelen Vinum Pmseticum, met 35 dr ppelen Tina .
Opii, in een nce '/q . Menthx ; en geb d flappe Thee, met
veel Safra,m getr kken, t drinken ;-de pyn en benauwdheid be danrden ;- zy raakte ras in rust, en in een vervl edig zuurruikend Zwcet, waar d r zy, den v lgenden dag, cen
Zagt Lixecrmiddel gcbruikt hebbende, ras herfleld was . --•
Dergelyk een rust- f zweetverwckkend, en verandererd midde!, fchynt, z mwylen, bekwamm, m eene dreigende uirfl rting van melk in den bulk f t keeren . Ik zeg eenc dre°gende
uitfl rting, want z dezelve reeds plaats heeft, (chynen alle
middelen vrugtl s . Daar na k mcn Klysteer- , Laxcer- f
1?tlrgeermiddelen t pas .
DOULCLT val ,
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fen t behartigen ; en waar t e zy , helaas ! maar al t veel
gelegenhcid had , m de eerfte aanvallen dezer Ziekte t
leeren kennen : zy verdient deswegens , en met regt, de
gr ttle l fIpraak .
De Heer DOULCET beval haar
dus , p 't fterkfie , aan , z nder zyne k mst f t wag.
ten, bet ware by den dag f den nagt, m, aan alle Kraamvr uwen, by welke zy de eerlle aanvallen dezer Ziekte befpeurde, aanft nds de 2pecacua .iha in t geeven .
De
bier gemelde Ziekte heerschte t en Epidemisch, en p eene
geweldige wyze ; - z dat de b vengemelde Kinderm eder geheele vier maanden tang geen
genblik rust gen t .
Buiten twyffel wierd Karen iever en ni ed, d r den gelukkigen uitilag hater p gingen, nderiteund . - Meer dan
tweeh nderd Kraamvr uwen , waar van men bet bewys by
de Regeering zien kan , welke d r deze K rts wierden
aangetast, en p dezelfde wyze behandeld, wierden daar
d r van den d d, die antlers cen gewis gev lg was, gered (*) .
Van alle de Lyderesfen van dit f rt zyn 'er geene gefl rven, dan vyf f zes, welke dit middel niet nemen wilden, en wier hardnekkiglieid men d r niets k nde bedwingen . --- Men pende de lichaamen van deze ngelukkige, en men v nd in den buik de uitgeft rte melk, de ger nnene kaasaartige mclkkl mpen , en veelal bet zelfde be.
derf , bet welk men by de Vr uwen, welke in bet v rgaande Jaar aan dezelfde Epidemic gefl rven waren, had
waargen men .
Ja bet fcheen f deze Kraamvr uwen
de zekere hulpmiddelen, welke men haar hadt aangeb den,
hadden afgeflagen, m daar d r de tri mph der geneeswy~
van den Heer DOULCET v lk mener t maken, en m bet
wantr uwen - van nydige perf nen alle verm eden t beneemen, m
k de minfte twyffeling, wegens bet heil van
deze geneeswys, t v eden .
Men
(*) Men ziet bier uit , dat bet hell , bet welk d r een
kundig man in deze Ziekte kan w rden uitgewerkt, in bet
eerie uur en
v rden . -. Dan
genblik, beh rt gedaan t
dit is in de Burger-praHyk we] t wenfchen , maar niet ligt t
verwagten, nadien veelal, t t dat de regte hulptyd verl pen
is, Kraambewaardflers, Vr edvr uwen, Ap thekers, enz . ver
dege z genaamde K lyk-buikpyn der Kraamvr uwen w rden
geraadpleegd . - Dit is de reden , dat artne Vr uwen in
een H spitaal , veel gelukkiger , dan ryken , in bunne paleizen, w rden gered.
Vv 4
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Men dient, daar m, by de allereer(le verfchynzelen der
t evallen, geen een
genhljk 'e vert even, en 15 greinen
Tpecacuanlwa, in twee deelen verdeeld, een en een half
tutr na elkander, in t geeven . - Z ras de uitwerking
Van dit middel geeindigd is, m t men, genbliklyk, t t
bet gebruik van een lyachtig drankjen vergaan, bet welk
tilt twee ncen z ete Amandel lie, een nce Althea-Syr p,
yen twee greinen mineralil'chen Kcrnics beflaat, en lepelwys
gei~ mett w rd . --- Den v !gcnden dag m et men, niettegen[laande de t evallen vermiuderd zyn , weder m met
bet gebruik der Tpecacuanha beginnen , en daar na met
bet zelfde drankjen v rtgaan, en v ral z d t evallen
met dezelfde hevigheid aanh uden . Dit echter is zeldzaam,
indien men de Braakw rtel p den regten tyd heeft ingegeven ; - echter is men z mwylen gen dzaakt geweest,
bet braakmiddel drie ja viermalen na elkandcr in t geven,
'wanneer de buik gezw llcn en pynlyk blecf, en de p ls
in gr tte niet vermeerderde .,
De drank m t eenv udig zyn ; - een afk kzel van
Lynzaad f van Sch rz neerw rtel , met Althea-Syr p
gez et , is gen eg . - Op den zevenden dag der ~,iektc
purgeert men de Patiente met twee ncen Manna, en een
vierdel ds dubbelz ut , f flrcanum Duplicatum ; dit ~is
cen zagt middel , bet welk men drie f wiermalen herhaalt , en des n ds flerker maakt.
Onder de braakmiddelen fchynt de 2pecacrsarhrc in dede Ziekte de v rkeur t vcrdienen . Men kan eenigzins
begrypen, dat ze d r hare verfterkende en te zamentrekkende kragt', die ze buiten hare braakverwekkendc eigenfchap , de Lymphatique vaten t zamen trekt , en belet,
dat h t daar in , p d zen tyd, bevatte melkachtig v gt ,
Een v rdeel, bet
in den buik w rd uitgeft rt .
tivelk men t vergeef van alle andere braakmiddelen kan
De uitwerking der Tpccacuanha is z
verwagten .
gefchikt , dat ze met regt, in deze Ziekte,4 den naam
van een Specifiq-middel vcrdient, naamlyk, in z verre,
wanneer zy p bet juiste tydllip gegeven w rd .
k een klein aantal v rbcelden heeft verv lgens,
Dan
k deze W rtel, eenige
in bet H spitaal , get nd , dat
ttrtren t last gebruikt , n gthans van eene heilzame,
4ch n nverwagte, uitwerking , geweest zy ; -- en bier
d r w rd bet nut daar van t meer geregtvaardigd .
I)e herfielling dezer Zieken v lgt, z nder dat de b rtihn zwellen
f h t a ,g derwaards keert i z ais p den
der-
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derden dag na de verl sfing d rgaans gebeurt . In
't tegendeel,de melk w rd veelal d r den ft elgang utlast,
f gaat d r de kraamzuivering, d r bet tweet f
bet water, v rt.
De hier gemelde gcneeswys heeft niet flegts,
nder de
handen van den Heer DOULCET, deze g ede uitwerking
gehad, maar
k nder drie Geneesheeren, die na hem bet
gemelde H spitaal en de Kraamvr uwen hebben bediend ;
en deze hebben het zig t t een pligt geiicht, zyn plan t
zy hebben flegts eenige verandering gev lgen :
mftandigheden van cenige
h uden, welke de byz ndere
Lyderesfen fcheenen t
v rderen : byv egzelen,
welke men nict wel befchryven kan, en wier nuttigheid
Geneeskundigen alleen in ftaat zyn t be
rdeelen (*) .
De gelukkige behandeling van eene Ziekte , welke z
dikwerf den Prefident van bet H tel de Dicu, d r z rg
en deelneming in dezelve, bek mmerd had, heeft denzelven bew gen ,
m den Uitvinder dezer geneeswyze eene
vry flerke ] f en daukbetuiging t d en ; - en in de daad
bet nut, bet welk by aan' ict menschd m heeft t weeg
gebragt, is niet gering ; -- en wy hebben het daar m
v r n dig geh uden de befchryving dezer Ziekte, en de
daar
(*) Sch n 'er in dit Berigt , behalven dit weinige, niets
gerept w rd, van de nderfcheiden en verfchillende t evallen
dezer Ziekte, is 'er evenwel , naar .myn ihzien, Been twyfel
p denzelfden tyd , en by nicer
f deze Ziektc , die
aan ,
dan 20 Kraainvr uwen geheerscht heeft, is wel degelyk dezelfde Ziekte geweest ; en heeft, naar de meer f min gev enderwerpen , en verfchillende mftandigheden,
k verlige
fchillende uitwerkzelen gehad ; en is, vereenk mftig dezelve,
behandeld gew rden . Maar daar uit v lgt geenszins, gelyk
z mtnige al t angstvallig, en t t bezwaar der geneeskunde,
rn de verfchillende ul"twerkingen,
willen , dat deze Ziekte,
nder verfcheiden Klasfen, van Kraam-, R t-, Gal- f Ont/feeking-K rt,en, enz . heh rt gebragt t w rden ., --- Geene
k een cenige, der
Braak-, Purgeer- f Zweetmiddelen, n g
f is 'er, die, in alle nderwertenv uwiglie, Ziekte, zyn
pen , dezelfde uitwerking hebben . Eene algemeene
m de waarheid bier
l eerfchende verk uwdheid is gen eg,
bet gen, en de Geneesheeren t leeren hunne genes.
van t
wys daar na t regelen. Icder, die eene zieke Kraamvr uw behandelt, begrypt ligt, dat by meer dan eene Ziekte t beltryden heeft .
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daar tegen aangewende hulpmiddelen, penlyk bekend t
maken ; t meer , m dat deze Ziekte niet flegts in bet
k nder d byz ndere Burgegemelde H spitaal , maar
resfen , v rk mt , en aldus d r des Heeren DOULCET'S
utdekking een n g gr ter aental Vr uwen z u k nnen
Was getekend, Dejean, Majault,
w rden gered .
M ntab urg, Daniel, S lier , Mall t, Du Hamtne en Philip .
Ilet zal misfchien z mmigeu vreemd fchynen, dat eenige
wcinige p nden zagte melk , in den bulk der Vr uwen
uitgelt rt , z ras en zulke geweldige t evallen , ja den
d d , t weeg brengen ; v ral daar bet bekend is, dat
veele p nden water, bl ed, etter, enz . z mtyds weken ,
maanden, enz . daar in , met min f sneer ngemak, kunuen huisvesten ; (lit fchynt
k de reden t zyn, dat
z mmigen de Ziekte en d d dezer Kraamvr uwen niet
aan uitgeft rtte melk , maar aan cene ntfleking, en verfterving van de bnarni eder, en aan pgeft pte kraamzuik aldus behandeld .
vering, hebben t egefchreven , en
Dan wy zien uit bet b vengemelde Bericht, dat
deze inbeelding nimmer plaats heeft . Ik heb, in
bet byzyn van den H ggeleerden Heer J . BON,eene Kraamvr uw, p den zesden dag, na de verl sfing, geft rven,
ge pend , en t en ik de melk nit den buik , met eene
fp ns, wegnam, bleef bet b ter- en kaasachtige daar van,
p de fp ns , even als zware vl kken fneeuw , zitten .
De darmen waren d r eene r saartige ntfteking
ligtelyk aangedaan , maar de baarm eder van buiten en van
binnen z frisch als men immer kan verwagten .
Maar bet v-,rdient n g t meer nze pmerking, dat
zulk eene kleine h eveelheid melk, in de h lte des bulks
geft rt, z ras zulk eene wan rde t weeg brengt ; daar
bet bekend is, dat dit zelfde v gt, in dezelfde h eveelhcid , niet binnen, maar buiten , bet buikvlics uitgelt rt,
meestal eene Ziekte van eenen langen duur ver rzaakt .
Ik ben meermalen een getuigen geweest van uitfl rting van melk tusfchen de fpicren van den buik en deszelfs vlies, en binnen in hct' bckken (pelvis). - lk
heb 'er de bewyzen van get nd in mync Verhandeling ver
de ntw•r igtiug f ntheuping van het ctycbccn, d r inwrendige rzaken (*). Ja, ik heb dd meik, die tusfchen het
buil..
33
t,
.
VIII.
D
.
bladz
enz .
llandfche
i14'aatfchder
Weetenf
(~`) H

MET UITSTORTING VAN MELIt, ENz .

66L

buikvlies (perit na:um` en de buikfpieren was uitgeft rt,
d r de navel zien uitbar(len , en zig, dun en geh t, t t
verlcheiden p nden zien ntlasten, z nder dat 'er geweldige t evallen, veel min cen rasfe d nd merle gepaard ging,
maar van een v lk men her(telling gev lgd wierd .
D ch, behalven dit, zien wy z mwylen, dat, tusfchen
den i den en i2den dag, na de verl sfiug , de melk uit de
b rften uaar bet h fd en naar de harsfenen gaat, en , z
deze Ziekte met ntlastende middelen behandeld w rd, een
langduurig delirium lac` eum t weeg brengt, z nder van den
d d t w rden gev lgd .
Wel is waar, z deze z g- f melkverplaatzing naar de
L ng gefchied,dat ze dikwyls van een rasfen d d gev lgd
w rd ; en niettemin heb ik, met den H ggeleerden Heer
T . n te, eene m ije bl nde Vr uw behandeld, die, veele
weken na elkander, dagclyks een paar p nden zuur w rdende melk nit de L ng ph estte, en met , dan na een geruimen tyd, aan eene melk-aartige uitteering, ftierf .
Dan, buiten de drie gemelde h lligheden , verfpreid zig
de melk z mwylen in de algemeene Vet •r k, en d r bet
geheele lichaam, even gelyk bet water by eene algemeene
waterzugt (Awfarca) ; -- makende een vert n van een
.
melkwit beeld ; - en niettemin is deze Ziekte, wanneer
zy wel gekend en behandelt w rd, zelden gevaarlyk .
Ik heb dergelyk eene fch ne, bl nde Dame, met den Heer
r N, behandeld, wier geheele Vet-r k, d r melk, geweldig was pgcvuld ; - en, fch n deze melk, nder bet
gebruik van verfterl ende en zuurweerende middelen, zig
merendeels d r bet water ntlastte, fp g zy n gthans,
p de minlle beweging, vry gemaklyk, 66n f twee m nden v l zuivere melt, die nit de maag in den m nd pkwam,
z nder dat ze de minlle melk y ur v edzel gebruikte ; zy
genas daar na vry gelukkig.
Maar, waar m 2, 3 f
4 p nden zuivere, zagte melt : in den buik der Kraamvr uwen tut-eff rt, binnen 2, 3 f 4 dagen , z nder merklyke
verfterving der ingewanden, den d d aanbrengt, laat ik
gaarne anderen be rdeelen .
Meermalen ben ik van gedagten geweest, dat bet fchielyk
afhalen der nageb rte, de daar p v lgende fterke Kraamvl ed, en bet niet wel ndertleunen van den happen buik
der Kraamvr uwen , eene aanleidende rzaak t t het uitft rten van melk in den bulk gevcn kan, en misfchicn is dit
maar al t waar ; -- maar, nadien deze Ziekte z mwylen
in z mmige jaren, plaatzen en fleden vry algemeen nder
de
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de Kraamvr uwen heerscht, gelyk dit v r eenige jaren in
I-Iaarlem, en nit dit berigt gebleken is, z fchynt deze
Ziekte veel van eene byz ndere gefteldheid tier lucht aftebangen ; maar waart e misfchicn de v rafgaande verzwakvatbaarheid verfchaft .
king en verl sfing nicer
ru
.
k de reden dat zwangere en z gende
wisfchien is dit
Vr uwen daar v r zeidzaam vatbaar zyn . - I)it algemeen heerfchen deter Ziekte fchynt
k gelegenheid gegeven t hebben , dat eenige dezelve befmettelyk hebben
anderen menen, dat ze m de zeven jagen emd ; -dan, dir vereischt meet beren weder m k mt ;
wys .
Zeer z ude ik my verblyden, z dit berigt flegts ter beh udenis van edn eenige Lyderesfe diende.
den

's IHert genb sch ,
15 N vember 1785 .

UITTREKZEL VAN EENE REIZE, DOOR DE CAPITEINS COOK,
CLERKE EN CORE,NADEN STILLEN OCEAAN, IN DE JAAREN

MDCCLXXVI , MDCCLXXVII , MDCCLXXVIII,
MDCCLXXIX EN MDCCLXXX, DIET DE SCHEPEN DE Ref luti n EN Disc very, m ONTDEKKINGEN IN HET NOORDER HALFROND TE DOEN .

(Verv lg van bladz . 635-)
e N rt n S und bet n di-e verrigt hebbende,
r.
Tdeelde
Capitein c n het l gtyd' deeze N rdlyke

Gewesten t veriaaten, en na eene plaats t ftevenen, waar
by, geduurende den Winter, zyn V ik eenige ververfching
k n bez rgen, cii teffens v rraad pd en . Petr paul ws.
ka, f de Haven van St. Peter en St . Paul in Kt ntfclratka, dagt help de gefchikte plants Diet m het n dige van
't een en ander v r zulk een aantal menfchen t bez rgen . Hy hadt, daarcrb ven, andere redenen, m, ten
deezen tyde, derwaards niet, t trekken . De eerfle, en
van welke alle andere afhingen, was de gr te wederzin
welfen by hadt m zes f zeven nlaanden bedryfl s t
leggen : 't gee" een n dwendig gev lg was van bet verwinteren in deeze N rdlyke Streeken . Geen plants was
gmlcrken, als
biune I z!;n b .rcih z g ; ;.nflig v r zyne
de
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Derwaard befl t by den k ers
Sastdivich Eilanden .
t zetten, naa eerst zyn best gedaan t hebben m eenn
haven t vinden aan bet vaste land,,van America, Zuidwaards, waar by zich verdcr van wader k n v rzien .
Op den zevendenden van September, N rt n . S und
verlaatende, zag hy, in 't v rtzeilen de Eilanden 13csb r ugh, Smuart, Clerke, G re, Pinnacle . Dan n els p
deeze , n ch Tangs de kust, k n by eene haven vinden , ne
den gewenschten v rraad van water in t neemen .
Flier that aan t merken, dat by Zuidwaards van den .
rdeels p 6 ;° gelegen,
h ek Shall v tl'aier, zyns
Been land zag ; z dat van deeze Breedte en Sh al Nesr,
p de l3reedte van 6 °, de Kust geheel nbez gt is . Fly
dagt dat dezelve alleen genaakbaar was v r b ts f zeer
kleine fchepen ; f, ten minf}en, ciat, indien 'er Kanaalcn
waren v r gr ter Schepen, bet lang z u aanle pen dezelve t vinden ; en zy zeer digt aan de kust z uden m eten gez gt w rden . De Zee vert nde zich , van verre t
zien , v l ndiepten , bet water wankleurig en ni dderig,
en was veel verfcher dan p eenige plaats , waar zy laatst
geankcrd hadden . Flier nit leidde by af, dat, in dit n
bekeude gedeelte een gr te rivier zich in Zee ntlastte .
Oct weEindelyk kwam by, p den tweeden van
ber,
der p bet Eiland O nelashka, en v er in de Paay, bekend nder den naam van Er chshack, tien mykn ten
westen van de Haven Sanigarn dha, waar by v rhecn
geankerd hadt ; d ch bet water 'in de eerstgemehie Baay
zeer diep vindende, was- by blyde die weder t vcrlaaten .
De Inb relingen, die 'er in menigte w ndcn, bez gten
hem verl'cheide keeren, brengende gedr gde Salm en anderen Visch, dies zy ruilden v r Tabak .
Den derden OEl: ber wierpen zy bet anker in de Haven
Sa'ngan dha . De Timmerlieden herflelden een lek, in de
Ref luti n gek men, nder bet zeilen van N rt n S und.
De Kruiden, bier v rheen gev nden , wares nu meest
in een zwakken ftaat ; z dat zy maar weinig baats hadden van de gr te meenigte besfen, veral aan de Bust
t vinden . Om egter z veel van deeze nuttige verfrisfing t bek men, als m gelyk was, kreeg, by beurren ,
e n dcrde van bet Schecpsv lk verl f m ze t gaan pz eken . Zy verfchaften zich
k Been geringen v rraad
van de Inw nders . Deeze diende, benevens de andere
gcbruiklyke middelen, m de Sc rbut, z de beginzels diet
kwaale p een der Schepen m gten gev nden w rden,
ge.
de
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geheel t geneezen . De Visfchery flelde hun in Rant m
den v rraad van SCheepsfpy4e zeer t d en flrekken .
Op dit Eiland, v ndt c s een Rusftfhe Handelplaats . Veel beldefdhcids beweezen zy elkander nderling. C s kreeg "er dienflige nderrigtingen ; en gelegenheid m een Brief f t vaardigen aan de Heeren der
Admiraliteit, (met een daar bygev egde Kaart van de N rdfche Kusten d r hem bez gt,) deeze z u in 't v lgend
V rjaar gez nden w rden aan den A'laj r BHEM, Landv gd van Kamfchatka, en d r deezen den v lgenden Win.
ter na Petersburg .
C s bleef t t den zes- en twintigflcn van O(l ber p
O nalashka, en geeft us dit berigt van de Rusfen, daar
zich nth udende . Naa (fat wy kennis kreegen aan de
.Ruin, gingen eenigen nzer Heeren bun bez eken . Zy
hadden 66n W nhuis en twee Pakhuizen . Behalven deeze Rusfen waren 'er cenige Kamfchaidaalers en Inw nders, die den Rusfen als flaaven ten dienst R nden . Eenige lngezetenen, die van de Rusfen nafhangelyk fcheenen, w nden t dier zclfde plaatze . Die den Rusfen
t ebeh rden , waren alle Mannen, en w rden, n g j ng
zynde, van de Oudcren afgen men, f misfchien gek gr .
Omtrent twintig waren 'cr p dien tyd, die v r niet
zneer dan v r hinderen k nden aangemerkt w rden . Zy
w nen alien in 't zelfde huis, de Rusfen aan bet ppereinde , de Kamfchatdaalcrs in 't middelfle gedeelte, en de
Inb relingen in bet laager einde : bier is
k cen gr te
k kplaats m de ljpyze v r dit Gezin t bereiden, deeze beflaat v rnaamlyk nit bet Been de Zee plevert, benevens ecnige W rtelen, (lie in 't wilde gr eijen, en besfen . Weinig verfchil is 'er tusfchen de lpyze van de tafel der eertten en der laatllen, behalven 't geen d r 't
k ken 'er aan gedaan w rds ; en de Rusfen bezitteu de
kunst m iet fmaaklyk t maaken . Ik heb Walvischvleesch
van hunne t eherciding gegecten , 't geen my vry wel beviel ; van Salmkuir, fyn gemaakt en gebakken, bereiden
zy een gebak , 't geen, des n ds , v r br d kan gebruikt w rden . Nu en dan m gen zy weezenlyk br d
gebrniken ; d ch dit is een t evalletje van weelde . Indien
wy bet flip van besfen, 't geen zy ver den tnaaltyd g;ebruiken, uitz nderen, hebben zy geen anderen drank dan
enkel water ; en 't fchynt zeer gclukkig v r hun dat zy
geen flerker drank bezitten .
celyk het Eiland O nalashka hun V edzel verfchaft, z
v r-
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k gr tendeels van Kleeding . Deeze
v rziet bet bun
beftaat h fdzaaklyk uit Beestenvellen, 't beste 't geen zy
kunnen hebben . Het pperkleed is van gedaante als de r k
nzer V erlieden, en recht t t de knie. Behalven deeze,
draagen zy een f twee nderr kken en een br ek ; een
b nten muts, een paar laarzen, de z len en bet b venleder zyn van Rusfisch Leder ; d ch de fchagten van flerke ingewanden van Dieren . Hunne twee Opperh fden, IsrwLOFF en IVANOVITCII, dr egen ieder een kat enen Kleed,
en zy hadden,' nevens eenige andere , zyden hembden . Dit
waren , m gelyk , de eenige deelen hunner kleeding, bier niet
vervaardigd .
Men vindt Rusfen , p alle de Eilanden van eenig aanbelang, tusfchen O nalashka en Kamfchatka, daar w nende m Pelteryen t verzamelen ; Bever- en Otterhuiden z eken zy v rnaamlyk : ik h rde hun nimmer na de huid van eenig ander Dier vraa .
gen ; fch n die van minder waarde
k een gedeelte
uitmaaken van hunnen k phapdel. Ik heb vergeeten
t vraagen, h e lang zy
p O nalashka gevestigd
geweest waren : maar als men zal
rdeelen uit de nderwerping der Inw nderen , kan dit niet wel van eerie laate dagtckening zyn (*). Allen die zich bier bevinden, w rden, van tyd t t tyd, d r anderen afgel st .
De Rusfen, d r ns ntm et, waren p dit Eiland van
Ok tsk gek men, in den Jaare MDCCLXXVI, en fl nden
in 't Jaar MDCCLXXXI weder t keeren, z dat zy v r
't minsr vier Jaaren, p dit Eiland, zullen blyven .
Naa dit Ver(lag van de Rwfcn, die zich p bet Eiland
O nalashka hebben nedergezet, zal bet tyd w rden m
eenig berigt mede t deelen van de Inb relingen . V lgens alien uiterlyk v rkemen zyn ze het vreedzaamfle en
nbefchadigendfte V lk, 't Peen ik immer ntm ette ; en
wat Eerlykheid betreft, kan het ten v rbeelde dienen hit
bet befchaafdlle V lk p den geheelen Aardb dem . D ch
uit bet geen ik by hunne Nabuuren zag, met welken de
Rusfen geese gemeenichap hebben, twyfel ik wel zeer f
dit hunne
rfpr uglyke geaartheid was : en denk eerder
dat bet een gevnig is hunnes tegenw rdigen Ilaats van
Onderwerpiug. In de daad, indien z mmigen nzer de
Rusfen wel begreepen hebben in bet geeveu hunner naarig-

(*) De Rusfen hebben in den Jaare 1762 p 0 nalashka eerst
beginnen t verkeeren . Zie C xs, Rusfan Disc veries, Ch .
VIII. P . 8 .
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rigten, waren zy gen dzaakt geweest verfcheide flrenge
v rbeelden t itellen cer zy de lnb relingen t t eenige
geregeldheid k nden brengen (* ) . \-1'anneer zy, in den
bcginne, eenige gell-renglied en pleegden, is de beste verich ning daar v r, dat ze de gelukkigfte gev lgen t
wege bragten, en dat tegenw rdig de gr tfle eensgezindheid heerscht tuslcheu de twee Vulken . De Inh relingen hebben hunne eigene Opperh fden p ieder Eiland,
en fchynen vryheid en eigend m ngeft rd t bezitten .
Of zy den Ru.fn fchattingfchuldig zyn, dan niet, k nden wy met geene zekerheid ntdekken ; eenige reden
deedt 'er zich p m t denken , dat zy bet waren .
De O nalashkalers zyn klein van gettalte , gedr ngen ,
k rt van hals, v rts welgev rmd, zwartagtig, pl mp van
gen , klein van baard, zy hebben
weezen, zwart van
fang recht hair ; de 1\lannen draagen bet l shangende, van
v ren afgefiieeden, de Vr uwen binden bet in een kn ts
Van hunne Kleeding hebben wy, in 't v rbyzamen .
gaan , gewaagd . Beiderlei Kunne draagt bet zelfde maakzel, bet eenig verfchil beftaat in de fl ffe . De r k der
Vr uwen is vervaardigd van Zeeh ndenhuiden, en die der
Mannen van V gelvellen , beider r kken hangen beneden de
knic . Dit maakt de geheele kleederdragt der Vr uwen nit .
D ch, ver lien r k, draagen de Mannen eel] ander, gemaakt van 't ingewand van Dieren, tegen bet water beftand ;
.let is een kap aan , then zy ver 't h fd trekken . Eenigen
hunner hebben laarzen, en alleen cene f rt van een langwerpig r nden gepunten kap van b ut, met een h lte m
bet Jl fd in t bergen . Deeze kappen zyn gefchilderd met
amen en andere kleureu ; aan den pperkant van den rand
fleeken de lange b ritels van eenig Zeedier, waar aan glazen
k raalen zyn gereegen, v raau ziet men een f twee kleine beeldjes van been gemaakt .
Zy fchilderen zich niet, d ch de Vr uwen prikken bet
aangezigt ecnigzins ; Mannen en Vr uwen d rb ren de
nderlip, en lleeken ftul :jes been in de pening . D ch bet
p O n laslika een Man met, als eene
is z
ngew n
Vr uw z nder, dit cieraad t zien . Eenigen hegten k raalen ann de b venlip, nder de neusgaten : alien hebben zy
O rcierzels,
Hull
(*~ Zie de byz nderheden deezer Vyandlykheden, tusfchen
de Rusfen en de Znb relingen, in e xES, Rusfian Disc veries,
Ch . 11 111 . P. 8 .
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Hun V edzel beftaat uit visch, zeedieren, v gclen, w rtelen en besfen , en zelfs uit zeewier . Zy dr gen in den
Z mer eene gr te menigte visch, welken zy ten winteiv rraad in kleine hutten pleggen, en het is waarfcbynlyk, dat zy w rtelen en besfen, t t lien tyd van ichaarsheid, verzamelen . Zy ecten meest alles rauw . K ken
en braaden is de ecnige K kkunst welke wy 'er zagen ;
het eerfle leerden zy naastdenkelyk van de Rusfcn . Eenigen hebben kleine k peren ketels ; die ze niet bezitten,
maaken ze van een platten iteen met randen van klci, niet
ungelyk nan een v rm m lets in t gieten . l k was 'er
eens by tegenw rdig, dat bet Opperh fd van O n lash.ka zyn middagmaal deedt met den k p van een evengevangen gr ten Heilb th . Ler bet Opperh fd 'er iets
van kreeg, ateil twee zyner Bedienden de Kieuwen, z nder ecnig ander t ebereidzel dan het afveegen van bet
llym . Dit gedaan zynde, fneedt 'er een den k p van den
visch, nam then na zee en fp elde denzelven uit, kwam
'er mede by het Opperh fd, en zat by hem neder ; nam
eenig gras, waar p de k p lag, weg, en ffr ide het
verige v r het Opperh fd . fly nam cenige gr te
br kken visch van de kaakbeenderen, lag dezelve in 't bereik van zyne Gr ten, die ze met z veel greetigheid
paten als wy Oesters . tiVauneer h t Opperh fd zyn gen egen hadt, werd het verige van den k p in Ilukken
gefneeden, en a :nt de m[tanders gegeeven, die met haiine tanden den visch daar vaii affcheurden en beenen knauwden als z veele h nden .
Naardemaal dit V lk zich niet fchildert f befmcert ,
zyn ze in hunne Perf nen z m rstg niet als de V lken,
by welken dit in gew nte is ; d ch zy zyn ruim z luizig en m rsfig in humie Huizen . Hunne B uw rde is
deeze : zy graaven in den gr nd een langwerpig vierkante
put, de langte is zeldzaam meer danvyftig en de breedte
zelden meer dan twintig v eten ; d ch ver 't al§emeett
zyn de afmeetingen kleinder . B ven deeze uitgraaving
maaken zy een dak van h ut, nan den zeekant pgefp eld :
Dit dak is eerst met gras , v rts met aarde , bedekt ; weshalven het uitwendig v rk men van zulk een Huis zeer
naar een mestvaalt gelykt . In 't midden van h t dak , na
elk end t e, is eene vierkante - pening gelaaten , waar
d r het licht ink mt,, ~dne der peningen dient allecn
t t dat elude, de andere is daarbenevens gefchikt ne in
en nit t gam, d r middel van een ladder ; f lievcreeii
VII . n£_L . 9 MENCELW. N O . 15 .
ffaak
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flank met daar in uitgehakte h lten m by p en neder
t klimmen . In z mmi,.;e I uizen is bcneden n g cene andere ingang, d ck dit is met algemeen . R nds m de zyden en aau de ein :',cn van deeze W ningen , hcbben de
G,:zinnen, (want 'er w nen verfcheide Familien zamen
in zufk cen uderaardsch verblyf ,) hunne afgez nderde
piaatzen , waar in zy gaau flaapen en zitten t werken ,
islet p banken, maar in een h lte uitgegraaven Tangs den
binnenkant der \V ning, en bedekt met matten, wesllalven (lit gedcelte vry zuiver geh uden w rdt . 1tlaar met
bet midde111e gedeelte ve r alle de Familien gefchikt , is
bet geheel anders gelleld : want, fch n het bedekt is met
gedr gcl gras, dicnt het ter werppiaats van allerlei vuiligheid, welker (lank niet verheterd f weggen men w rdt
r de verfche huiden f seder, daar geduurig pgefiapeld .
d
Agter en b ven ]let gegraaven afchutzel, zyn de weinige
g ederen, welke zy bezitten, geplaatst : bellaande in kleederen , matten en huidcn .
Het Huisraad der O raalashkalers beflaat in happen ,
fch iels , kannen en gevl gte manden , en z mty(is een
Rusfifche ketel f p t. Alle deeze gereedfchappen zyn vry
net gemaakt en welgev rmd, n gthans zagen wy by hun
geene andere Gereedfchappen dan ecn Vies, en n ;; cen
werktuig van eeu lick plat yzer, gelyk een beitel, gezet in
e n kr m h uten handvatzel . Dit warm d cenige yzeren
werktuigen , die wy zagen . Want fch n de RuiJe/i nder
hun w nen, v nden wy, dat zy minder van dit Metaal
bezaten dan andere Stammen p bet Vasteland van
ca, die misfchieu tie Rusfen n it gezien f met dezelven
eenige de minfie gemeenfchap gehad hadden . Misfchien
verk pen zy v r eenige K raalen, Tabak en Snuif, alles
wat zy befpaaren . Wcinigen z eenigen , nder bun, die
nict r ken, tabak kauwen f filuiven ; deeze weelde is, gen egzaam m ze arm t h uden .
Zy fcheenen m geen meer Yzers t wenfchen , f eeninthrecken, behalven Naalden m
ge andere werktuigen t
mede t naaijen ; hunne eigene waren van been . Met deeze
naaijen zy niet alleen de bekleedzels hunner Can es , en
hunne Kleederen, maar b rdutuen'er k mede . In fiede
van draaden, bedienen zy zich van zenuwen, (lie zy vervaardigen t t die dikte, welke iedcr fu rt van werk v rdert .
Dit naaywerk w rdt idles verrigt d r d Vr uwen . Zy
zyn Kleederfch nmaakfiers , Can eb uwfiers en Bekleedf},crs : want de Mannen ,naaken,waarfchynlyk, h t H ut verk,
ver
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ver 't welk de vellen getr kkea w rden , gereed . Matten en K rven vervaardi(Yen zy van gras, en deeze zyn v i y
fraay en fterk . In de daad 'er heerscht cene netheid cit
v lmaaktheid in dit werk, die t nen dat bet hun n ch aan
verftand, n eh aan vlyt, ntbreekt.
In geen hunner Huizen zag ik cene Vuurplaat . Dezelve
w rden z wel verlicht als verwarmd d r Lampen , die
zeer eenv udig zyn, dan egter zeer g ed aan het
gmerl;
beantw rden . Ze zyn gemaakt van een vlakken flcen,
aan den eenen kant als cen fch tel uitgeh ld, en mtrcnt
van die gr tte f gr ter. In bet uitgeh lde gedeelte d er
zy traan, met gedr gd Bras 't welk t t een lernmet verftrekt . Beide Mannen en Vr uwcn , warmen huune lichaa.
men dikwyls ver cen deezer Lampen, d r die tusfcheii
de beenen rder hunne kleederen t zetten, en 'er eenige
minuuten ver t zitten .
Vuur verwekken zy d r flaan f wryven ; bet eer(le d r
twee fleenen tegen elkander t flaair , waar van de een v r
f met zwavel welbeftreeken is ; bet tweede d r twee fl kken h uts, bet ecne een il k van mtrent acbttien duiin u
fang, en bet ander een vlak fink b uts ; bet gepunte cind
van den ft k zetten zy p den plank, draaijen bet r n :t
nls een drilb r, en ver rzaaken vuur in weinig minuuten .
• Deeze laatfte wyze van vuurmaaken is al ; emeen in vecle deelen der wereld .
Zy grypt fland 1) w7
deeze O nalashkalers , by de Kantfchatkaers , by dc
Gr enlanders, by de Braziliaatien, by de Otaheiters . b% ,
de Nieuwh llanders, en waarfcbynlyk by veele anderc V )ken . Eenige Geleerden hebben, uit deeze gew nte, c i
bewys willen haalen, m t bet gen, dat dit en dat V lk
van dezelfde herk mst is ; d ch t evallige vereenk mfien
in eenige weinige byz nderheden, kunnen zulk een befli,it
]net wettigen ;
k zal de ilrydigheid f in zeden f in
gebruiken, tusfchen twee V lken geen bewys pleveren ,
dat ze van verfchillende herk mst zyn .
Niets, 't welk na een verdeedigend f nanvallend Krygtuiz geleek, v nden wy by de Inb relingen van Oui. wlashk . Wy kunnen met ver nderftellen, dat de Ru .fs
dit V lk in then verdeedigl zen that v nden ; 't is vecl
waarfchynlyker, dat zv 't zelve, t hunner eigene vciligheid, ntwapenden . Staatkundige bewcegredenen kunneni
k de Rusfen hebben aangezet m deezen Eilanderen her
gebruik van gr te Can es niet t e t flaan : want bet
valt m eil y k tc gcl vcn, c at zy
rfpr nglyk geese Y ,-,X x 2
da-
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danige Can es z uden gehad hebben , als wy aantr ll'en
by alle hunne Nabuuren . N gthans zagen ,x y bier ilegts
i n f twee van dit gr ter flag van Vaartuigen den RusJn t ebeh rende . De Can es, d r de lnb relingen gebruikt, waren de kleinfle, welke wy up de zhnericaanfche Kust gezien hadden : fch n p dezelfde wyze geb uwd met eel klein, verfchil in de zamenilelling . Tut
bet r eijen hunner Can es, bedienen zy zich van een riem
aan beide einden met een blad, deeze h1 Ude zy met bei,
de handen in 't middeu vast, flaan geregeld nu met het
eene dan met her anderc blad in 't water. flier d r
w rdt de Can e zeer fuel v rtgedreeven, in eene richting z recht als een lyn getrukken kan w rdeil . Van
Eg chj'hak na Samgn dlaa zeilende, hiehten twee Can tb ns Schip hy, fch n het met die fnelheid v rtliep,
dat wy zeven Engelfche Mylen in Lu ur afzeilden .
Het Visch- en f aaggereedfchap der O nalashkalers verfchilt zeer weinig by dat de Gr cnlandc.s gebruiken ,
d r CRANTZ zeer uitv erig en wel befchreeven . Wat de
Visfchen in deeze Zeeen betreft , Ilcilb th en Salm fchynen 'er vervl edigst, en van dezelve leeven de Bew nders deezer Eilanden gr tendeels : ten minilen deeze zyn
de eenigile f rten van Visch , uitgen men een weiuig
Kabbeljaauw, die wy t t winterv rraad pgelegd v nden . N rdlyker dan 6 ° is de zee eeuigermaate nv rzien van kleine Visfchen van allerlei f rt ; d ch dan zyn
vervl ediger .
de Walvisfchen des t
Zeeh nden, en dit geheele geflacht van Zeedieren, zyn
bier z veelvuldig niet als in vecle' andere Zeeen . bit
k niemand vreemd dunken ; naardemaal 'er nauwlyks
kan
cen fireek is p de wederzydfche Kusten, en nauwlyks
een Eiland tusfchen dezelve gelegen, f 'er w rden Inw nders gev nden, die p deeze Dieren jagt maaken tn
ze t t fpyze en Weeding t gebruiken . Zee-paarden ntm et men in , gr ten getale aan het Ys ; en de Zee- tter
w rdt, z ik gel f, alleen in deeze Zeeen gezien . Z nlwylen kreegen wy in 't
g een Dier van k p als een Zeeb nd ; en dat blies p de wyze der Walvisfchen . 't Was
gr ter dan een Zeeh nd, wit van kleur, met eenige d nkere plekken : waarfchynlyk was dit de Zeek e f 11lanati .
My dunkt dat ik vrylyk mag beweeren, dat Zee- en
WVaterv gels nergens in zulk Cell aantal en , in zulk eene
verfcheidenheid, zyn, als in de N rdlykfle gedeelten van
den Jtlantifchen Oceaaii . flier zyn 'er n gthaus eenige ,
die
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die bet my niet v rliant ereens elders ntm et t hebben , inz nt'erheid de A/ca M n chr a, van STELLER, en
een zwarte en witte Endv gel, die my v rkwani te verfchillen van den ;teen-Fend, d r KRASHENINIKOFF beichreeven (*) . Alle de andere V gels, d r ns gezien,
zyn d r deezen Heer vermeld, uitgen nnen eenige, die
digter by bet Ys ns v rkwamen, en de nleeste deezer,
z niet alien, zyn geb ekt d r MARRTIN, in zyne Reize
na Gr enland . 't is eenigermaate zeldzaam, dat de Penguins , z veelvuldig in veele O rden der Wereld, niet
gev nden w rden in 'deeze Zee . De Albatr sfen zyn 'er
z fchaars, dat ik daar uit befluiten m est , dat die
Lugtsgefteltenis deezen V gelen niet geleek.
De weinige Land-v gels, ns v rgek men, zyn dezelfde als de Eur pifche : d ch, dewyl
ze mzwervingen
zich geheel aan de Zeekust bepaalden, is bet niet t wagten, dat wy veel k nden ntdekken van de Dieren f Gewasfen des Lands . \Veinig Infer en zyn 'er, behalven
Vliegen ; van bet Kruipend Gedierte zag ik 'er Been dan
1-laagdisfen . 'Er zyn geen Harten p O nalashka, n ch
p een deezer Eilanden . Zy hebben geene Huisdieren,
geen Il nden zelfs : V sfen en Weezels waren de eenige
Vierv etige Dieren, welke ns
g zag ; d ch zy verk Ilaazen hidden, en de Marm thaalden ns dat zy
tas, d r KPASHLNINIKOFF verme}d . 't Is uit dit alles p
t maakeu , dat de Zee en de Rivieren den Inw nderen
den meesten V rraad des leeveus pleveren .
Zy zyn
k vcrfchuldigd al bet b ut waar van xy
4an de Zee
hunne Huizen b uwen en andere n dwendigheden vervaardigen : want geen ftam gr eit 'er p deeze Elllanden,
n ch p de bygelegen Kust des Vasten}ands .
De Geleerden verhaalen ns , dat de zaaden der Planten en Gewasfen, d r verfeheide middelen, van bet eene
gedeelte der Wereld in bet ander gebragt zyn, zelfs p
de Eilanden in 't midden der gr te Oceaanen, en verafgefcheiiden van eeuig Vastland . H e k mt het by, dat
'er geene B men gr eijen in dit gedeelte des Vastenlands
van ATnerica, n ch p de Lilanden , daar digt by gelegen?
Zy zyn aeker z wel gelegen tu Zaaden t
ntvangen ,
Ixngs alle die- nderfcheidene wegen, van welke ik geh rd
lieb, als eenige van die Kusten, welke vervl ed van h utgewas hebben . Kan de Natuur aan z mmige gr nden bet
ver( ) KRASHENTNIKOFF, Hitt rq f Katttfehatka, p. I6 .
1x
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verm gen nict geweigerd hebben ,
m B men t d en
grneijen, z nder behulp der Kunst?
\Vat bet h t
betreft, 't geen p deeze Eilanden aanfp elt, ik twyfel niet
in 't miufle f 't zetvc k mt uit .tlmcrica. \,Vant, fch n
'er geen b ut p de nabuurige Vaste-h st m ge grneijen,
gen cg kan 'cr wasfen dieper landwaard in, die, met de wa '
tervl eden in de Lente ntw rteld, weggefp eld en in Zee
gcdreeven w rden. Niet weinig kan'er k aank men van
b mryke Kusten , fch n p gr ten afftand gelegen .
De Inb relingen van O nalashka begraaven hunne D den p de 't ppen van heuvelen, en rechten een h gte by
bet Graf p . Eene wandeling p bet Eiland d ende,
w es een der Inb relingen, die my vergczelden, verfcheide dier verzamelplaatzen der Afgeft rvenen aan . Een derzclven, aan de zyden des welts van de Haven na bet D rp,
was bezet met een h p fteenen . Men merkte p, dat
e n ieder, die 'er v rby ging, 'er een (teen aan t ev egde .
Ik zag in bet land verfcheide fleenen h gten, die d r
lcunst gemaakt fcheenen . Veele hadden h t v rk men cener hrn e udheid .
Welke de denkbeelden der O nalashkalcrs zyn wegens de
Cndheid en een T ek menden Staat, weet ik niet : even
nbedreeven ben ik ten aanziene hunner Uitfpanningen ;
iiets h b ik gezicn, dat my t t e n van bride deeze ftuklken cenig licht k n geeven .
Op Maandag, den zes- en twintigflen van Oct ber, flak
C :pitein r f, van dit Eiland, in Zee . Zyn
gmerk was
lia de Sandwich Eilandcu t ftevencn daar eenige der Winter raanderr d r t brengen , en dan a Kamtfchatka t zeilen , m 'er den v lgencten Z mer, met ]let midden van
Alcy , t weezen . Den zes- en twintigfte N vember nt,ickte by M wee, en p den dertigfIc Owhylice, twee der
,S'a~2d11icI Ellanden . Tusfchen dceze Eilanden in zeilende,
,,recven zy handel met d Inb relingen van Owhvhee, ut
lkevensmiddelen . Ik had nimmer, fchryft Capitein c K,
cea gedrag z vry van agterh udenheid en agterd gt, in
tuvil handel met eenige wilde Stammen ntm et, nis by
Pet V lk van dit Eiland . 't Was by hun zeer gebruiklyk,
tie nnderfcheide waaren, welke zy ter ruiling aanb den, in
hct Scllip t laaten verneemen , verv lgens kwamen zy
zclve aan b rd, en deeden de r iling p bet halfdek . H t
V lk van Otaheite flelde, zelfs naa nze herhaalde bez ck n, z veel vertr uwen niet p ns . Ik m t bier nit pm3aken, dat de Inw nders van Owhyhee, prebter m eten
Wee-
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-,vcezen in hunne handehngen met elkander dan die van Oinheite : want, indien zy ndcrling nict ter g eder tr uw t
werk gingen, zy z uden z gereed niet weezen cm vreemden t vcrtr uwen . Te hnnner eere m t ik k aanmerken, dat zy geen cene enkele reis ns in de ruilingen p gden t bedriegen, f cenig diefflal t pleegen . Zy verfiaan
den handel z g ed als eenig V lk, en fcheenen klaarlyk
de reden t bevr eden van ns zeilen langs de bust : want,
fch rr zy vervl ed van Leevensmiddelen aanv erden,
hielden zy den prys flaande, en, liever dan ze f t flaan
v r minder dan zy ze waardig keurden, z uden zy ze wederna Brand gev crd hebben .
Eene v rraad van Zuikerrict gekreegen , en , by de pr eve, eenige weinige dagen t v ren bev uden hebbende,
dat een fterk f k kzel daar van zeer drinkbaar Bier, pleverde, beval ik nicer van 't zelve t br uwen, ten men
algemeenen gebruike . D ch , wanneer bet vat was pgefl ken, tilde geen een van myn Scheepsv llz bet zelfs
prneven . Maar, dewy] ik., deezen Drank hereidende, geen
under gtnerk had dan m nze fterke 1)ranken te hefpaaren t t wy wcder in L uder lu tltreck kwamen , gaf ik my
geene m eite, tn, d r gczagbct n f verreeding, t t
bet drinken t dwingen ; weetende dat 'er geen vrees v r
Sc rbut was, z lang wy een gr ten vervl ed van andere kruiden k nden krygen . Dan , ten dude ik in mvne
bed elingen niet m gt t leurgefteld w rden, gaf ik last
dat 'er geen flerke Drank p een der Scliepen z u w rdcn
uitgedeeld . Ik zelve, en de Officiers, bleeven dit Zuikerdige
s - iet Bier by aanh udenheid gebruiken, als wy bet n
m bet t br uwen k nden bek men . Len weinig H ps,
't geen wy aan b rd hadden , verheterde bet zees . flet
hadt den fmaak van versch Bier ; en 'er viel geen twyfel
aan f bet was gez nd ; myn bedagtl s Scheepsv lk
bleef, egter, beweeren, dat bet hunne gcz ndheid benadeelde . Zy hadden geen beter reden m een befluit flaande t h uden, 't geen zy namen in King Ge sges S und,
m bet Spyuit-Bier, daar gebr uwen, niet t drinken :
gmerk niet m te wederfirecd ch zy v lv erden brut
ven, d r een nkundige weigering, 't geen ik, ten hutr
lien beste, had uitgedagt . Elke nieuwighcid, welke bet
k zyn m ve, nan Scheepsb rd, h e zeer dezelve ten
nutte der Scheepslieden ftrekke, zal zeker hunne afkeurin
ntm eten . De S up, en de Zuurk i , wejke ik bun
liet v rzetten, werden, in 't cerst , gewraakt en verw rn:n ,
x 4
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Pen, als Well v r geen Menfchen gefchikt . Weini,
Sc'ieehsbevc1hebbers hebben, p hunne Schepen, meer
uieuwigheden, als nuttige verfcheidenheden van fpys en
drank, ingev erd, dan ik . Weiuig Scheepsbevelhebbers
hadden dezelfde gelegenheden m die pr even t neemen
f v nden zich in de n dzaaklykheid m ze t
nderflaan . N gthaus heb ik, aan de veelvuldige kleine afwykingen van de vastgeftelde gebruiklykheden, in eene gr te maate, m eten t efchryven en dankweeten, dat ik myu
Scheepsv lk , ver 't algemeen, bewaard heb v r die
fchriklyke kwaal, welke misfchien meer nzer Zeelieden
.
heeft weggerukt p hunne vrecdzaame reizen, dan 'er vie
r
de
hand
des
Vyands
in
Krygst
chten
(*).
len d
Veele dagen werden 'er gefleeten in het zeilen langs de
Kust, m b ven Owhylaec t k men, en een g ede anker .
plants t vinden . Op zekeren tyd mfluwden de Can es
~mze Schepen, zy wareu v l Varkens en Vr uwen . Capitein COOK bemerkte dat de laatstgemelde niet van b rd
k nden geh uden w rden ; geen Vr uwen zag by
it nbefchaamder : het bleek ten allerduidelykile , dat zy de.
gmerk hez gten, dan m haaSchepen met geen ander
re perf nen ten beste t geeven . Eindelyk ntdekten wy,
p den zestienden January MDCCLXXIX, een Baay ,
waar in Capitein COOK, naa dezelve t hebben laaten nderz eken, de Schepen deedt inzeilen . By bet vallen van
den av nd, ging het meerendeel der Inb relingen na land ;
d ch veele vernagten aan b rd t m lten flaapen . Nieuwsgierigheid was de eenige beweegreden niet, althans by
z mmigen : want den v lgenden m rgen werden 'er vcrfcheide dingen vermist ; waar uit een bcfluit v lgde, m
v rtaan z veelen aan b rd niet t laaten vernagten . Op den zeventienden ankerden de Schepen in de gemelde
Baay, d r de Inb relingen Kt77•aka a geheeten . Veele
Inb relingen kwamen, van tyd t t tyd, nan b rd , en
de Schepen waren mringd d r cene menigte Can es .
Op
(*) WV vinden deezc v rz rgen van Cap . c ic zeer n p .
.eefmukt hefchreeven , d r den meermaals aangehaalden x.
?r bl~4r a e N , een T chtgen t : die van de S up, de Zuurk l ,
d Bseren van een nieuw Br uwzel , zeer gunflig fpreekt, en
c k ntheft van den blaam, als
f by, d r bet befpaaren van
den Brandewyn, zvn v rdeel z gt ; gel vende dat dit Bier een
v rnaame rzaak van bet beh uden der rez ndheid was , bl .
703 . 104 .
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Op myne reize had ik nergens zulk een aantal Menfchett
p Uie plaats vergaderd gezien . Want, behalven die ill
de Can es t t ns kwamen, was de geheele ever bedekt
met t ekykers, en veele h nderden zw mmen, als fch len Visch, r nds m de Schepep . Wy k nden niet nalaaten zeer getr ffen t zyn d r de z nderlingheid van
dit t neel, en misfchien bev nden 'er zich flegts weinigen aan b rd, die zich beklaa den, 'dat bet ns misiukt
was j ngstleden Z mer, N rd m, den weg na huis t
vinden . Aan deeze t leurftelling hadden wy dank t
weeten, dat wy de Sandwich Eilanden weder m gten be.
z eken , en nze Reis verryken met eene ntdekking ,
die, fch n de laatfte , in veele pzigten, d gewigtigtle
fcheen, t t hier t e d r de Eur peaanen gedaan, in de
wyde uitgeflrektheid des Stillen Oceaans (*) .
(*) flier mede eindigt het Dagvcrhaal van Capitein c n,
welk de twee eerfte Deelen van dit k stbaar Werk beflaat . De verige verrigtingen , p deeze Reize, werden t
b ek gefteld d r Capitein KING, en vullen een derde Deel .
waar van wy desgelyks den y rnaamen Inh ud nzen Leezeren
h pen m de t decIgn .

't
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BLADWYZER
D E R

VOORNiAMSTE BYZONDERIIEDEN,
in het Tweede Stuk des Zevenden Deels .
taat gefteld, 505 . Aart der
der Ouden,
Leere d r bun verk ndigd,
508 . Predikwyze,,5i . M ed
met die der Hedendaagfche
3s
n nverzaagdheid, 513 . Z mvergeleeken .
tyds aan zwakheden lchuldig
Alaslaka, (Het Eiland) van den
als Menfchen .
516
Heer £TfBHLtN, befaat niet .
633 .
Deeze naam w rdt Arfenicuvn Album, geneest eene
kwaadaartige verzweering p
d r de Rusfen, en de Inw nders beiden aar de Vaste
den Neus .
413
Rust van America, in 't alge- Ascarides, in de eerll:e wegen ,
AJ .
ver rzaaken een langduurim n gegeeven.
p 't g en aanh udende H fd4'pen . (Overdenkingen
gezigt der)
267
yn .
54
America (Welk een b il de AJa. (Aanfpraak, by de prigOnafhanglykh'eid van) reeds ring eener Maatfchappy, t t
Welk hell bet nderz eken van de Gefchenkt. 25r .
fchiedenis , de Natuurlyke
daar uit in 't Burgerlyke en
Hist ric , de Oudheden, de
G dsdienftige ilaat t wag253
Kunften, de Weetenfchappen
tell .
(Het Vaste Land van) en Letterkunde van)
110
ftrekt zich veel verder uit At i , Capt . c x's aank rnst
p dit Eiland , iig . Men
dan de beste hedendaagfche
405
Kaarten verbeelden .
hadt 'er n it Eur peaanen
(Bedenkingen vereen gezien, aid . Zyne ntm ctintwyffel , wegens de eerfte gen aldaar, 120 . M rai, f
Ontdekking van) d r c - Begraafplaats aldaar , 168 .
LUMBUS .
582 . Zie verder Menfchen ffers daar genteen,
171 , 174 . Handel daar geCOLUMBUS .
Ap stelen . (Aanmerkingen ver dreeven , 172 . Veelvuldige
de G dlykheid van de Leer r de V geltjes p dit Eiland ,
der) 463 . Hunne Zending. en h e ze ged d bewaard
hunner w rden , 173 . Belebryving
Uitwerking
ald .
465 .
Waar m van de gellalte der At iers,
Prediking.
Been luisterryker Mannen ,
211 . Van hunne geaartheid,
D r c ne buitenge- 212 . Z nderlinge
pfchih ,
ld.
w ne G dlyke kragt t t bet 2!4 . Gedaante hunner W _
werk hunner l3edieningc in ningen, 215 . V edzel, 216 .
V erA.

~ardrykskunde
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Vermaaken , 2r6 . Kunftc- flukken , d r ci en efenaars, 217 . In den Land- ning , leer bedreeven . 4,53
b uw niet nbedreeven, 218 . B eken , ' t als e n geluk aanWelgelegenheid van dit Ei- l;emerkt dat wvy die van de
land, ten dienfte der Scheep . Alexandrynjclre I3 ekery misvaard .
219
fen , 37 . Wy zyn verlaaden
Av ndmaal , f bet d r een met ude en nieuwe B eken ,_
Lutherscla Predikant , p de 34 . V rbeelden van zeldwyze der Geref rmeerden , aan zaame Plans nt B eken re
de Geref rmeerden kunne en
maaken .
Ad.
m ge t egediend w rden ,
(Aliddelen m bet kwaad
189, enz . van de menigte van) ,en van
B.
gr te B ekeryen t v r~ 122
ankr tten , derzelver alge- men f t beletten .
meenheid, 590, De menfchen B t (De) van Czaar PETLR
vervallen 'er t e d r gebrek DE I, die hem eerst aanleiaan v ruitzigt en h gm ed,
ding t t de Zeevaard gaf,
{91 .
D r G udd rst en met
cen Feest vereerd .
Z rgl sheid, aid. D r t
220-2 :4
gr te Veuteering, 593 . D r B uwkunde der Ouden, met die
't verleenen van t veel Cre- der Hedendaagfchen vergedit, 594 . Middelen terv r- leeken .
83
k ming, 596, Ord nnantic But r . Zic R erd mp.
t Darmflad tegen dezelve
C.
uitgegeeven .
597 Cab t', (Sebastiaan) h e zeer
Bedaardheid . (DeGclukkige) 227 bedreeven in de Zeevaard, 586
Bedenkingen . (Zedelyke, 43 , 136, Cicuta , dienlie bev nden in
551, 599 , 649 hardnekkige Rheunlatieke PyBeeldh uwkunde der Ouden, nict n n.
33 0
die der Hedendaagfchen ver- COLUMBUS (Bedenkingen wegens
geleeken .
83
een twyfel , f) de eerfte
Beerrups , leevenswyze van dentdekking van America gezelve .
158 daan hebbe, 582; . fly heeft
Bladeren , h edanig d r de 'er c ne aanleiding t e gePlantkundigen befchreeven ,
kreegen , d r zyne verkeering
577 . Onderfcheide dicnften met cen Andalu/isch Zeeman ,
van d tweeerlei ppervlak- aid. Waar by zyne Zeekunten, 578, Einden waar t e dige begrippen ntleend hehzy gelchikt zyn, 579 . N d- be, 585 . H e by zicb bezaaklyk v r de Planten , vlytigJe .
569
58 C tnala . Len T neeldicht van
BLANCHARD , zyn vert cht van
ssrAN ; een Celtifehe Bard
j50
D ever na Calais in e n Lugt- van de derde Eeuw,
163 C anedien (Ruwhcid der) by de
h l , befchreeven,
309
Blinde (Een) vervaardigt zich 7'urken .
e n in h t gifneede Bibli - C nflantin p len, h e wel geletheek, 4-2 . Een andcr w rdt gen, e n ellendige Stad, 257 .
in de Plantbunde, en andere fl e vercierd en vcrlicht by
d

B
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de geh rte van cen Kind Geheimh ud'ng . (Gedagten ver)
V rdeelen daar van , 88,
des Gr ten Heers , 308 .
Onbetaamelyke Klugten als Wat dezelve belaagt , 8g .
dan gefpeeld .
309 Wanneer zy t verre gaat .r
C K's Reize befchreeven, 485 . Celeerdheid, welke t t bet beVerflag van de Inw nderen ftudeeren der G dgeleerdder mliggende Eilanden . Ad. held t paste k mt .
410
D.
Gel f ., (Gez nd) wat de fpreekichtkunst der Ouden met die
wyze in de Schriftuur beteder Hedendaagfchen verge- kent,318 . Zie verder Leer
leeken .
78
(Gez nde)
Dieren (Aanmerkingen ver den
en Rede t d en firydett
Afg difchen Eerdienst aan)
ndermynt den G dsdienst,
t egebragt.
415
649
D rinde. (Op de Afbeelding Gei fsbelydenisfen
nder de
van) Dichtftukje .
461
Pr teftanten , h e ingev erd .
E.
366
Ed lman .
(De befchaamd ge- Geluk (Tydlyk) hangs , v r
b ren)
271
cen gr t gedeelte, van nze
Edelm edigheid . (Vriendfchap en)
Zielsgefieltenisfe af ; dit d r
E n Zeddeerende Gefchiedenis .
Cnara&ers pgcbelderd . 42
(Br nnen van) die de
49 2
Eenheid, een h fdvereischte in
G dsdienst pent .
273
I Gemak . (Dwaas) aan Pragt p_
een Leerreden .
ge fFerd.
Ellrich, her Av ndmaal aldaar
54 .5
d r een Luthersch Predikant Ceneeskunde der Ouden , met
aan de Geref rmeerden , p . die der Hedendaagfchen verde wyze der Geref rmeerden, geleeken .
31
189 Geref rmeerden en Lutherfclren ,
bediend .
Euangelie-Leer , in welken ZIu
bedenkingen ver derzelver
Gez nd geheeten, 318 . Zie
vereeniging.
188
Cefchiedenis , (Kerklyke) h e
verder Leer (Gez nde)
EULER, (LEONARD) zyneAfk mst n dig v
r een G dgelceren vr ege Studien, 534 . Eerst den .
413
uitgegevene Schriften , aid. GefchilJtukken , h e ter Christen_
Verdere Schriften , 535 . T t Kerke ingev erd , en tangs
H gleeraar t Berlyn ber e- h e beuzelagtiger en heviger
pen, 536 . De Zeevaard en
gew rden, 363 . Kerkvergade Scheepsb uwkunde veel deringen zamenger epen m
aan hem verpligt, aid . Ver- ze t bepaalen en afte d en,
trek na Petersburg als H g- gev lgen daar van .
364
leeraar, 537 . Werken d r Getr uwheid We regte denk_
hem uitgegeeven, 538 . Zyne heelden van) pgefn rd . 394
Naak melingfchap.
Ad . Gev eligheid der Infeaen, Ver .
G.
handeling daar ver .
378
astvryheid, d r den Neer - der Planten .
385
MATHEW in Ierland t t den Geweeten,
(Pr eve ver bet)
h gRen trap gebragt.
26 2.
j 8s . teen Wetgeever, mar
e n
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. Uit welke Kunfren en WcetenIchappen
een Regter, i85
rzaaken her by z mmigen de Ouden v ruit, 30 . H e
dat gezag niet recht c1'ent . i 86 vecl deezen cgter aan hun
Gierigheid (De) geftraft .
406 verfchuldigd zyn , 36 .
n
G dgele rdheid der Ouden, met andere hun gelyk f minder . 78
die der Hedendaagfchen ver- Herfst. (Befpiegeling van de,)
gelecken .
279 . Gefteldheid van bet
3E
(Vert g ver 't beftu- Gr eijend Ryk in denzelven .
deezen der)
409
576
G dsdienst pent de beste br n- Herv rtners, h e gen ddwangd
nen van geluk.
273 , enz.
t t bet pgeeven van Ge(Natuurlyke) derzelver l fsbelydenisfen, en de ge .
v lgen daar van .
kennisfe m t die van den
366
Ge penbaarden v rgaan . 409 Hinchingc ke Kaap, gedrag der
's GItAVESAwnE, (WILLEM JA - Inw nderen daar w cnende
c a) zyne M nist en jeug- by Capt . COOK'S k mst, 389.
dige efeningen, 203 . Trekt Hun fl ut beflaan um een
na L nden als Secreraris van der Schepen aftel pen .392
Ambasfade , 204 . Zet zich Hist rie (Natuuriyke) der Oudcn
vergeleeken met die der
in den Haag neder, aid.
W rdt t Leyden t t H g- Hedendaagfehen .
35
leeraar in de Wis- en Star- H ed der Yryheid, (O rfpr ng
rekunde ber epen ; h e by van den) en beduidcnisv lle
zich daar in bevlytigt , 205 . ll edanigheden van denzelven .
D et eene reis na Hesfen356
casfel, aid . Geeft verfcheide H nden, z gevierd niet by de
Turken als veelen willen . 312
Werken uit , 207. Of by de
hand gehad hebbe aan een H fdpyn, (Langduurige en
Werkje van VOLTAIRE , aid . aanh udende) d r Maaden,
't V rgevallene tusfchen hem
(Ascarides) in de eerfte ween then Dichter, 208 . Ver- gen ver rzaakt,
54
h st k rt p een twee t t H utfnep . Zie Sneppen .
jaaren gek nicn Z nen, 245 . Huaheine, Capt . c K's aank mst
Zyn gedrag in dit geval ,
p dit Eiland, 6,5 . H c nt246 . Zyn d d : als een
vangen , welke Of erhanden
Christen gefl rven, 247 . Zyn ter deer gelegenheid gedaan,
Charatler, aid . Dienften d r 66 . Plan m OMAI daar nezyne kundigheden den Va- der t zetten, 67 . H e dit
derlande beweezen , 248 . bewerkflelligd w rds , 68 .
13uitenlandfche bev rderingen Zie verder OMAM .
hem t vergeefsch aangeb 1.
den,
249 Ibis, Afg disch Eerbewvs in
H.
Egypte aan deezen V gel
arem . (Weinige Turkenheb- t egebragt, 416 . Over den
ben eel)) 256 . Deeze p kryg deezer V ge'.en tegen
verre na niet alt s eene de Slangen, aid. Opheldering
plaats van Wellust.
Ad . van c ne plaais by J szPn s,
IEedendaagfchcn, zyn in vecle de IGir betreilerac , 417 .

H

t'an

B L A

D

W

Y Z E

R.

tuiglyk geftel
pgehelderd,
Van bet balzcmen deezer
383 . Niet n,ev elig v r
V -elen by de Egyptenaaren,
Gnert
f vermaak , 387 .
418 . Eenc verkeerde vertaaBezitten reuk en linaak . 383
ling van eene plaats uit xEWat men d r dezelve
lr
TUS, heeft cen Ibis Met
t vertaan hebbe .
286
mcnfchenv eten d en geb Yen w rden , aid . Zwarte en Italiaanen , hun K phandel ,
Witte , waar ze menigvuldig Zeevaardkunde en Reist chten , in de veertiende en
gev nden w rden, 419 . Een
vyftiende Eeuwe, 585 . Verzmnebeeld van Egypte, 420 .
Verfchei-de Fabeltjes wegens flag van een Kaart , bier van
ten bewyze ftrekkende, 586 .
deezen V cel, aid . Gr nd
Van cene tweede, ten dien
des Bygel fs der Egyptenaaren mtrent de Ibis , 421 . zelfden einde dienende . 587
K.
Eene plaats van CICERO verkeerd verftaan, wegens de
aart (Verflag van de) van
Br eder MausE, teYenetien
nbederflykheid deezes V gels
586
uitgelegd , aid. V edzel, 422 .
Va rtteeling, aid . De uitvin- Kamers , ( Digtgefl ten) h e
nadeelig v r de Gez ndheid ,
ding van het klisteeren aan
614
de Ibis t egefchreeven, 423 .
Gr tte , aid. Vergeleeken Kanker, V rl pig Berigt van
Oijevaar , 424. j. v. wY, ver de Kankerbemet
den
handeling en Genceswyze .91
Geftalte van de Witte Ibis,
aid . Belchryving van de Kemphaan, Naamen deezer V Zwarte .
425
gels, 331 . Strydhaftigheid,
Ichneum n f Rat van Phara , waar ze v rk men , aid .
cen v rwerp des Bygel fs,
Onzeker , wear zy den Winter
570 . In Egypte geen Huisverbrengen, 332 . 9etialre
en berigt van hun Halskraag,
dicren, aid. Leefwyze, 571 .
Bet 'd den der Kr k dilleh,
gr te verfcheidenhcid under
ecn Verrelzeltje, aid . Waar
de Mannetjes , aid. Hunne
wyze van vegten, 333 . Van
zy meest gev nden w rden,
572 . 't Geen de Nylfchildpaden
de Chineefche Kemphaanen . Aid .
d en, p rekening van deeze Kerkvergaderingen , zamenger e,
pen m de gefchillen, in de
Dieren gezet, 573 . Zy zyn
verdelgers van de NylfchildKerk gereezen, f t d en,
364
paden , 574. Over de under- gev lgen daar van .
61
fcheide Naamen aan de Ich . Kersdag. (Gedagten p)
neum n gegeeven .
Aid. Kievit, Naamen deezes V gels,
I1 feEten (Over bet vermaak, 't
524 . Viuglieid in 'c vliegen ,
aid . Hun afk mst en vertrek,
geen ukt de be efening der)
525 . Nesten, aid. V rtteev rtk mt .
156
(Gev eligheid der) verling en Opv eding der J nhandeling char
ver , 278 .
gen , 526. V edzel , 527 .
Zyn niet geichikt v r eene
Pluimadie, 528 . Kunnen gemaklyk in een gevangen ltaat
gr te maate van Gev eliggeh uden
w rdeu ,
520 .
hid , 379. Uit hun werk,
Ver-
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Verme'ding van se fcheide ring der uitdtuk'cing in de
f rten .
529 Schrlftuur . 318 . Wat 'er al
King Ge rges S und .
N tka .
in die fpreekw)z ligt pgcKl sters , aan dezelve heeft men
fl ten, breeder naagegaan,
eenigzins bet bewaaren der
361 . Het betekent de zuivere
Geleerdheid t danken .
29
Leer van bet Euangelie, ald.
K rtzen, (Aanh udende) nut Byz nder z als dezelve ndericheiden is
van
alle
van den Tartarus Emeticus
Menschly!re
in dczelven .
468
Byv e,zelen ,
met Uita rting van melk
362 . Duidt eene Leer aan
die ter DeugdbLtragting pin den bulk der Kraamvr uwen, 651 • Aanmerkingen daar
Icidt .
357
ver,d : ur j . VAN DE2 HAAR .66 Leerredenen . (Regels t t bet
Krampk ,iek, (Een hevig) d r
pftellen van) i . Ecnhe.d
een flcrke gifte van Opium m et 'er in heerCchen , a'd .
geneezen .
102 Zy m eten een bepaald nderwerp betreffen , 2 . Van
Kramptrekkingen , d r Schrik
ver rzaakt, d r de Radix 'c zelve m et niet alles ge .
zegd warden , 3 . Men m et
Vuieriana met Opium geneeg148 her uit bet treffendst
Zen .
Kr k dillen, dat de Ichneum ns punt befch uwen , ald. Be_
dezelve d d n ; een vertel- langryk v r den T eh rder
rnaaken, 4. Geen byz ndere
zeltje.
571
-- (M.isflag van suAw heerichende M de van de
mtrent de) in Egypte aan- Predikwyze v lgen, 6 . Welk
geweezen .
572 een Scyl in Leerredenen
-(Veele j nge) w rden v egt, aid . Welk een ged r de Nylfchildpad ver- bruik men van andere Leernield .
573 redenen t maaken hebbe . 7
Kwak, Naamen deezes V gels, Leerfluk, (Geer, begrip kan een)
1 8 . Pluimadie, i 9 . Een van den Christlyken G dsdicnst weezen, als bet niet
Trekv gel,ald V edzel . 11
rechtfireeks p de DeugdsL.
368
andb uw , ( Vergelyking van betragring uitl pt .
den) der Ouden met die Leeuwmier leeft lang z nder,
der Hedendaagfchen .
84 en k met , zeer weinig v ed386
Laurens , (St .) 'I V lk aan zel .
deeze Baai befchreeven, 540 . Lepe.'aar Naamen van deezen
V gel, 150. Zeldzaam maakWinter- en Z merw ningen,
zel
van zyn Pick,, ald . Ge.
Vaartuigen,
543
.
Gcen
542
gedeelte van bet Eiland fialte , 151. W nplaati en
152
Aiashka ; vecll waarfchynly_ Leevenswyze .
--- (Americaanfche) be ,
ker van bet Land der
fchreeven .
1J3
Tfchutski, 543, 631 . Gefleidheid van deezeBaai .6 .-,,2
--- ~R dverwige) be154
Leer (Gez nde) in welk een fchreeven .
verkeerden zin dit w rd Leugen en Onwaarheid, waar
in nderfeheiden,
204
vevlal gebruikt , 311 . Mcc..
Lird..
Zie
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yindlv rm, naa het gebruik van Mensclikunde , die der Oudele
nrype misrelen geheei afmet de Hedendaagfchen ver30
gedreeven .
.56 t - gefeeken .
Liqu r An dymts Mineralis H f- Mercurius , Verflag van de
manni , (Aanmerkingen up Waarneemingen mtrent die
het) van den Heer P . J . KAS- Planeet gedaan , 194 . In
282
welk gedeelte van zyn L pTELEYrq .
weg dezelve nzigtbaar is,
Lugt, h e fchadelyk in digs-6t4 in welk by zich helderst vergeil ten Kamers .
t nt , en wanneer by Eyn
Lu,`tb llen (K rt verflag van de
licht begint t verliezen , f
R izen met) gedaan, 16 ,
13yz nder verflag van den t verkrygen.
195
Overt cht daar mede van Mispelen, (Onrype) dryven Len
Lindw rm geherl af.
D ever na Calais .
163
561
Lugtsgefleldheid t A'nflerdam, M de (Welk een dwang df)
efent, en de flegte gev !in January, 92 . In February . ,
14 . In Maart, 184 . In A- gen daar van .
545
p ril , 228 . In May,, 272 . M erasv gelen , derzelver f irIn Juny, 359 . In July, 461 . bere aart in 't algemeen . 287
In Augustus, 504 • In Sept. M nt-Blanc , beklimming van
554. In O&, 602 . In N v . 650 . deezen h gflen Berg in
676 Eur pa, 426. Gezigr p den
In Decemb .
t p.
431,
Lutherfchen en Ceref rmeerden,
gedagten ver derzelver ver- MUSThPHA's , (Chara&er van)
die den laatfen • rl g te;gen
188
eeniging.
de Rusfen v erde, 312 . H e
M.
veel dienst by hadr van den
At 0C,wat men van diens ntAid .
deicking des Lands van A- Bar n Dr TOTT.
N.
merica t h uden hebhe .584
agtlugt, h e fchadelyk . 615
Man, (Verflag eener Reize na
Natuurkunde der Ouden,
her Eiland) 491 . Slegte flaat
der H fdtad , 492 . G ed- met die der Hedendaagfchen
34
k pheid, 493 . Verdere be- vergeleeken .
635 N rderlicht, (Verflag van de
fchryving .
Mantis, eene r rt van Spring- heerlyke vertu ningen , well ,
haan, ger a1te , waar m Prie . ken het) p h ge N rdly ke
531
Dieugeheeten, 135 . Heeft, n- Breedten maakr .
derhet inneemendst uitwendig N tka, utm eting van Capt.
v rk men, den fcheurziek- c t by lien lnham ,293n
ftenaart,ald .Byz nderewaar- Vreemde gebaaren der lr.neemingen daar mtrent . 336 w nderen , 294 . i( phardel met hun gedreeven, s95 .
MATHEW , een feer in lerland
brengt de Gastvryheid t t Gef'alte, aid. Kleeding . 297 .
Zeldzaam befchilderen can
262
den h gf}en trap,
MIAuRE, verflag van een Kaart, bet Aangezigt , ald . Opt uid r hem pgeftc!d, en bet zels en Maskeraade_Ciera ;,_
den , 29a . Krygskfeeding ,
daar mtrent v rge%allene%
586, 587 . 299 . Geaartl:eid, 300. Llefheb+
Y y
V11, flEL, MC NGELWSW . N , 25 .
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W . :Ike Beesten by hem ge .
hehbers van de Mizyk, 3 r .
Hu nc S,Ieeltuigen , 302 . laaten , 71 . Z y n Gczin en
Hais befenrceven , aid . WeiD rpen aidaar, en de gedaaite lcr HuiZen , 337 . Huis- ke Wapcnen by hadt , 22 .
,raad,333 . Verregaandem rs- Oprchrift p zyu Hills , 73 •
fr ;heid . 339 . Bcelden by Affcheid van heir, ald . Behun, a ll . 1-l fdbezigheden , denkingen ver zynen t e340 . V edzel, 341 . Van wel- ftand . aid . Schc ;s van zyn
Chara&er , 76 . Zendt aan
ke Gewasien zy zich bediec n p Ulictea, 1 16.
nen, 342 . Wapenrusting, aid .
Kunilenen Handwerken, 343, By welk c ne gelegenheid
by in Engeland kwam, 261 .
344, Vischtui, zeerkun,ii,,>,,
Zyn gedrag aldaar geh uden ,
34 ; . Pzer, by hun ill
Aid.
bruik, 347 . Oaderz ek h c
zy 'er aankwamen , aid . Dry- Onderw .rpen , welke best t t
veil
waarfchynlyk Handcl Leerredenen gek zen , 2 .Van
dezelve m et men zeggen
met andere Indiaanfche Sram3,49 alles wat 'er van t zeggen
men .
valt .
3
.itir rt n S und , waar gelegen,
en ntm eting met de In- Onee-he w, c l's aank mst fan
dit Eiland,209 . Z nderlinge
w nderen , 633 . Hunne
6 .35 gebruiken dier Eiianderen,
W ningen.
210
vernielt veele
Nylfchildpad ,
j nge Kr k dillen, 573 . Waar Oniscus Fulgens , welk eene
zy gev nden w rden, en h e vert ning dat Zeediertje
293
zv de Kr k dillen belaagen, maakr .
aid. De Ichneum n , een vv- O nalashka, ligging van die gr c489
and van deeze Schildpaden, t Eitanden .
574 O ri g, (Bedreevenheid in de
kunst van den) der Oudcn,
0.
'euin Vini , (Aanmerkingen met die der Hedendaagfchen
vergelecken .
85
p de) van P . J . ICASTELEYN,
282 .O rl gsheld, (Indiaanfche) aarrbee d d enlyk v rval tusfchen hens
Olyphas,
;t (
elldzaa
van
g~ een ) 475 en een j ng Britsch Officier.
p
315
OMAI , diens wedervaaren
Otaheite . 26, 27 . Z u gaar- Openbaaring , tvaarheid daar van
ne p Ulietea zich nederge- kan alleen d r de Rede be .
zet hebben, waar m dit niet weezen w rden, 556 . De
gefchiedde, 65 . Plan m hem Rede alleen kan ns den zin
der Openbaanng d en verp Huaheine t d en w nen, 66 . Zyn aank mst al . ftaan , 603 . Dit is de Leer
daar, aid . Rerigt d r hem der Openbaaringe zelve, 604 .
van de Enge fcherf gegeeven, V rdeelen der Openbaaring
67 . Krygt'er een piek gr nds ; b ven de Red , in bet t re,;t
waar een Ibis geb uwd brengen van bet verkeerde ,
w rds, 69 . H e by ver zy- 605 . In her mededeelen van
meerdere kundigheden , 6 8 .
ne G ederen belchikt , 70.
Dwaas-
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Dwaashcid en flegte gev l_
Zyn Afk mst, aid . Zyne Stu .
gen van Rede en Openbaaring
dien, 477 . Zet zich in den
in tweeftryd t flellen . 609
Haag neder, en maakt zich
Opium en de Radix Valeriana, bekend d r een Werk ver
met gewenschten uitflag ge- de Tenia, aid. Lid van eeite
bruikt in kramptrekkingen , en andere Academic der
Weetenfchappen, 478 . T t
d r fchrik ver rzaakt. 148
(Lene flerke gift van)
H gleeraar na Rusland begeneest cen hevig krampk - r epen , aid. Kunstreis p
192
h g bevel gedaan , 479 .
liek .
By de Turken fterk in
Ontdekkirsgen d r hem gegebruik •, en de gev lgen daan nder Mang fche Stamdaar van .
309 men , 48 r . Verilag van eenige zyner Werken .
4.8 2
0SMAN, (Sultan) bet flacht ffer van den Desp tiken wit Patri t, (De) Dichtflukje . 357
der menigte .
2S9 Pest,
rzaaken waar d r ze
Otaheite , Spelen aldaar v r t C nfi`antin p len nderh uCapt . c K geh uden, en ge- den w rdt , 258 . H e lang
Ichenken aan hem gebragt,
de Turken het w cden daar20 . H e zy daar de Lig- van met geduld verdraagev .
Aid .
chaamen van hunne Opperh fden balzemen , 2r . Met PETER DE 1; , uit den aart niet
welk een
de Inw nders afkeerig van bet Water, 2ii .
bet Paarderyden befch uw- Eertle aanleiding t t de
den,22 . Geftaldheid derVl t, Scheepvaard , uit het zierl
aid . Spiegelzeeflrvd geh u- cener B t, aid. D et cell
Gene(!zing van
den , 23 .
jachr en andere Vaartuigen
een Rheumatismus , d r de b uwen, aid . D et eenige
R mee, f drukking der Le- kleine Scheepst chten, 222 .
demaaten, aan Capt . c K t
Verwint
47 f , d r een
werk gefleld , 24 . Geflee- Vl t t vervaardigen , aid .
penheid der Inw nderen , Zet de Schcepsb uw in zyn
25 . 't Gefchenk van cen
Ryk v rt, 223 . Feest , tee
Can e hem aangeb den . 27
Eere van zyn eerfle B t,
224 . Rust , in k rten tyd,
Ouden, in veele pzigten minder dan de Hedendaagfchen, een gr te Zeemagt uit . 304
met l2etrekking t t Kunften Planten, blyken welke zy van
en Weetenfchappen, 30. H e
Gev eligheid geeven.
38S
veel wy , egter , aan hun Plevieren, wanneer zy zich in
verfchuldigd zyn , 36 . In Franksyk vert nen , 619.
veele andere pzigten bun Derzelver veelvuldige ver78 huizingen, 620 . Leevenswygelyk f v ruit.
Overheid, m et nict ligt van ze, aid. JaQt , p dezelve
gmerken verdagt
flinkfche
gemaakt , 62r . Waar zy
233 v rk men.
622
geh uden w rden .
P.
P elfneppen , Geftake deezer
.LAS, (P . S .) Leevensberit~t
V gelen, 287 . Stem , 288 .
dcezes H gleeraars , 476 . Lecvenstw)zu , aid. Aebt
Yy 2
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Naamen deezer V gegelen , i
Geaartheid , aid.
Zvn geen Trekv gels , ii .
Ellendige Leevenswyze , 12.
Van de Retgersituisjes, 13 .
Nesten, aid. Verkeer,le denkbeelden wegens derzelver
paaren wederlegd , 14 . V edzel, ald. Wyze van vhegen,
i5 . Befchryving hunner geftalte, i6 . S rten van Reigers, 17. Waar zy , inz nderheid de Blaauwen , gev nden w rden.
j8, 19.
Rheumatismus (De Cicuta in de)
dienflig bev nden .
330
R erd mp , Naamen deezes V gels, 55 . Verfchilt veel van
den Reiger, 56 . Zyne Leevenswyze , aid. Zwaar gelu id
't geen by Nat, 't geen hem
den naatn van But r duet
R.
krygen, aid. H e by zyn
ACCB PACHA , zyne vaardige
v edfel z ekt en betrapt, 57 .
d dv nnisvelling .
259Geftalte, 58 . V rtteeling, en
Rad%x Valeriana , met Opium,
waar by zich nth udt . Aid.
ge!nkkig aangcv erd in Kramp- Onderfcheid tuslchen de Mantrekkingen, d r Cchrik vernetjes en Wyfjes .
6
rzaakt .
148 R m . 11. 15 . t egelicht.
185
Rat van Phara . Zie Ichneum n . Ruiters, welk eene V 2eif rt
Rattekrvd
(Wit) Zie ~lr~eni- z reheeten, 290 . Waarin
cu'n 4 'urn .
nder!ch ;iien van de P elRecept m lets Sendmenteels t e
fre+,pen, en hunne Leevenste maaken .
6 r
vvyze, ald. Zes f rten van
Rede (H e ver bet R .-cnsge .
Ruiters befchreeven .
291
biei (ier) z; ch uititrekke, Rusi-znd . (Eerst beginzel van
5 .55 . G r a!le Ouenbaaring d Z"eniagr van) nder Czaar
v r, 556. Kan al[een ten
PET,R OEN 1, 221 . 't Zeegr ndflage Ilrekken , m de weczen d r z,n ; Opv lgers
G •d lvkheTd daar van t be- verwaarl sd , 304 . D r de
wyzen , aid. 559 En ns de tegen .v rdige Kcizeiin wepenbaar7ng• al feen d wn vec . der in fta d gebragt, aid.
ftaan , 561 , 603 . Wee
flit R~k levert alles ten
v rdeelen de O ienbaarin g
Schee sb uw n ,lig p, aid.
sanbrcngt, 605 . Dwa . :sheid Gr ,te van de Zee-nap in
en verkeerdheid m R,-de en 17 ; 8 .
O rzaaken die den
Openbaaring t
d wn 4ry- v rrgang der Rusfi ;che Zeeden .
6 8 magi vertraagen. Gebrek aan
Ha .
288 , Reigcrs,

enz .
Pragt ((T2mak, dwaaslyk aan)
pg fferd .
545
Predik-wyze, (H e men zichtegen bet aanneemen van eene
bepaalde M de in de) t
wagten hebbe.
6
Prins Williams S und ; de Inw nders daarvan befchreeven , 434 . Kleeding , 435 .
Zcldzaame cieraaden , 436 .
\'Vapens , Visch- en jagtgereedfchappen, 437 . Huiscieraaden , aid. Hun Spys en
Drank, 438 . Dieren en V elen aldaar , 439 Metaalen
y him gev nden , en anderc
ftukken , laaten geen twyfel
ver f zy hebben gemeen .
chap met de Eur pTche vastigheden .
440, 441 .
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Havens in den Occaan, 305. 241 . Trekv geis, wyze van
Ten anderen de kleine uitgevliegen, aid Leevenswyze,
242 . Wyduitgelrektheid van
frektheid van de Zeekust,
en die dc. rgaans met ys be
dit V gelgeflacht .
Aid .
zet, 306 . Ten deraen mantel Sneppen , Naamen van deezen
aan becirecven Z(elieden . Aid
VW'el , 197 . Een gelieide
Rydtuigen
V rflag cam de)
Trekv gel , wyze vas trekd r 't vermir.deren der wry
ken , ald . Van hun h uding ,
ving ligter t d en .563
pan
en :rezi't , 19>; . V edzel ,
Ryit iPt eve n], it) ils Va-_ aid . Gvdaan r '.an den Bek,
derland
pregre Car lina-)
i9q, L :very Gene aauPenaat
kweeken en t t v ik _
me ipvze uit, aid . Vertrek
menheid t brengen,
6
uit deeze f}reeken , 200.
Waar zy zich des Z mers
alpeter Zuur . Byz ndere Ei_
nth uden ; wyze van v rtge,ichap van het)
9 teelen, aid . Een zeer alge-.
Samgan da
Gedrag der In- meene V gel .
20r
w nderen, aldaar by c n's
iWitte) bei-chreeven . 202
k mst .
489
(R de)befchreeven .Ald.
Sandwich Eilanden, van h e Spiribus Mindereri, pgave van
veel aangelegenheids v r de
deszelfs bereiding .
377
Scheepvaard .
279 SPREUKEN V11 . 7 . Redenv ering
Schaakfpecler , (Brief wegens daar ver.
45
den H uten) wel byz uder
XX. 27, Redenv ering
ver de zetten met bet Paard . daar ver .
555
623 Staat , (T ek nrende) dat de
Scheepvaard der Ouden met die Vr men elkander in denzelder Ucdendaagfchen vergeveil zullen kennen, beweerd .
leek-en .
141
35
Schilderkunst der Ouden , met Stammen, (ATatfche) verkeerd
die der Hedendaagfchen veralle Tartaaren. geheeten ; de
geleekeil .
81
M ng lfche daar van geheel
j$erail , verkeerd gebruik van
nderfcheiden.
482
dit w rd aangeweezen . 257 Starrekunde der Ouden met die
Siangen , ( Van den ftryd der der Hedendaagfchen vergeIbis-lJ gelen met de) de plaat- leeken .
35
Zen der Ouden des betreffen- Straat van Juan de Fuca bede pgehelderd .
416 flaat niet .
293
Stnaak . (Aanmerkingen ver 't Styl in de Leerreden, van h e
nderfcheid tusfchen Vernuft veel aanbelangs , en h e deen)
501 zelve meet weezen .
6
Snepje, (Het D ve) befchree- Sultane, (Fav rite) verkeerd geven .
243
bi uik dier benaaming aargeDurlin, f Bruinet_je by- W rld .
257
genaamd, befchreeven . 244
T.
-- Naamen van dit V . 7'aal , (Pranfche) aanleidende
geltje , 240 . Overeenk mst
c rzaaken wan derzelver alen verfchil met de Sneppen , gerneenheid .
225
1' Y 3
Tar-
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Tartarus Enzeticus, nut in aan-

wegens het Serail en de
h udende K rtzen .
468 Sultane Fav rite tegcngegaan,
i T RSOTU. l . i . pgehelderd .319
aid . De D gters en Zusters
TITUS II. i . Redenv ering daar
van den Gr ten [leer assn
ver .
317 Ryksgr tcn uitgetr uwd ,
e/ii
T
Se
(Eenv udig)
m , i
m eten alle manlyke Kinde1 ikundige Dedillatign , al- ren, die uit haar geb ren
le de V rtbrengzels der Li- w rden,
nmiddelyk d cn
chaamen t verzainelen. 236
mbrengen , aid. H e Brand ,
De Uitwerking daar van
H ngersn d en Pest under
befchreeven .
239 hun heerfehen in C nfiantin (Aanmerkingen p dien) p len , 258 . Zyn pragtig z nder fmaak , 2,59 . Verregaan371 . Een andere aangepreezen .
374 de v rheelden van de wilTegenbedenkingen
lekeur des Gr t Viziers, aid.
den laatstaangepreezen T e- Waar m de Gr te Beer a!Rel .
518 t s Vrydags na de M skee
De eigenT rtelduiven, met cene z nderm t gaan , 26
linge v rkeur by de Turken d m by de Turken niet gebehandeld .
312 cerbiedigd, 3 8 . Hunne rgeb nde vr lykheden by de
TOTT (Dc) d et den Turken
nder MUSTAPHA , in den geb rte van een kind des
O rl g , de gr tfte dien- Gr ten Heers, aid . Ruwften .
312 heid hunner C medien , 309 .
Ts u-1r, f de Wysgeer ; cene Welk gebruik zy van Opium
Chineefche Gefchiedenis . 689 maaken, aid . De Geregtig held by bun weinig bekend,
Tuinen , (Enge fche) aanmer310. M rd, als een edel
kingen
ver bet aanleggen
gebruik befch uwd,aid . Grilderzelven , en wat 'er befp tlyk dikwyls in v rk mt . lige weldaadigheid tegen de
Dieren , 311 .- Vcrregaande
432
nkunde, zelfs by den Gr tTulpenb m, (Virginifche) maVizier en anderen, en
rnicr m denzelven aan t
kweeken , 6r . V rdeelen zaaken van de aanh udenheid
dcrzelve.
die deezen B m geeft. 64
313 , 314
U.
Turfasfche, (H llandfche) dienIlig t t bemesting der Wyn- Uitlegkuude, h e een G dgcleerde zich daar in t begaarden .
530
vlytigen hebbe .
412
Turken , ( Algemeen Character
der) 254 . rder wclk eene Ulietea , COOKS aanlanding alRegeering zy f aan , aid .
daar , 116 . Leevensgevaar
aldaar, 117 . Gefeldheid van
Huwelyk, h e by hun aan118
gemerkt , 255 . Aart der dit Eifand .
V.
Vr uwen , aid. Slavinnen ,
z fch n niet a!s men ze reeteclt, die der Ouden met
die derHedendaagfchen verveelal verbeeldt, 256. Vr u85
geleeken .
wenm rd zeer algemeen,
2,7 . \'erkcerde denkbeelden Venetiaancn, h e verre In de
Zee-

B L A D W Y Z E

R.

Zceviardknnde ge efend in fly dent Gev el van 't geen
de Vyftiende Eeuw , 586 . waare R em is , .93 . Ver.
Waar m zy geen deel namen flandl sheid van zyn g edrag .
in de verdere Zee- ntdekkin102, enz .
gen van dieu tyd .
590 We fpreekenheid der Ouden met
Verdraagzaamheid in den G ds- die der Hedendaagfchen verdienst , h e redelyk als ge- geleeken,
81
gr nd p nze tnenschlyke Wereld . (Eenige aanmerkingcn
Natuure.
230
ver de Leer der Beste) 28
In bet Staatkundige, de Wiskunde der Ouden, met die
redelykheid daar van aange- der Hedendaagfchen vergeleeweezen .
231 ken .
33
Yermaak, (Z ndig) fchande en W nderwerkett leveren p ziehelende daar van .
45 en 93 zelven geen bewys p v r
Vernuft , ( O rfpr rglyk) h e G ds Beftaan en V rzienihzeer t agten .
458 heid .
557, 558
-- (Aanmerkingen ver 't W rden, (Gez nde) wat dit in
nderfcheid van)en Smaak .5 t
de Schriftuur betekent. 318
V gelen, derzelver vryen en
Van Menschlyke .viq.
619 ding m Gel fsleerf'ukken
gezelligen aart .
VOLTAIRE ,
f by d r's GRA- uit t drukken , alt s t
MBSANDE geh lpen is in zyne
verdenken .
370
Elemens de la Phil f phie de W rmen, (Aannierkingen ver
Newt n , 207 . 'S CRAVE- de middelen t t bet uitdrrSANDE fpreekt hem vry van
ven der) uit bet menschlyk
een betigting .
208 lichaam gebezigd . 564,565
V r rdeel(V lks) vernietigd .129 Wulpen ; Naamen deezes VcVriendfchap en Edelm edigheid . gels, 469 . Geflalte , 470 .
Geaartheid, 471 . Want zy
Eene Zedeleerende Gefchiedenis .
493 zich nth uden, ald. OnderVr men, dat dezelve in den tcheide f rten, 472 . LecT ek menden Staat elkander venswyze, 473 . V edzel . 474
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